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Art. 40 vragen Reglement van Orde

VERZONDEN 0 9 MAM 2022

Geachte heer Kouwen,
Op 7 februari hebben wij uw Art. 40 vragen over de opslag Seringenlaan ontvangen.
Via deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
Uw vragen zijn hieronder rechtstreeks overgenomen. In blauw hebben wij de
antwoorden bij de vraag gevoegd.
Vragen
Vanuit de samenleving komen er vragen en opmerkingen waarom er een opslag is aan
de Seringenlaan in Steenbergen.
De bestemming is ons inziens recreatie en niet industrie, er is overlast met geluid en
het uitzicht voor omwonende is ook niet wat je mag verwachten in een woonwijk met
uitzicht op een sportpark.
Er zou op een infoavond een jaar of 4 geleden door de gemeente Steenbergen
aangegeven zijn dat deze situatie tijdelijk zou zijn.
Wij verzoeken u de navolgende vragen te beantwoorden:
1.

Bent u op de hoogte van deze opslag ?

Ja, het college is op de hoogte van deze opslag. Het terrein is gecreëerd bij de
invoering van de wijkteams en de privatisering van het onderhoud rondom de
sportvelden. Het wijkteam heeft vanuit hier een uitvalsbasis voor de wijk.
Na privatisering van het onderhoud rondom de velden is op elk sportpark een
mogelijkheid geboden voor verenigingen om groenafval te verzamelen. De gemeente
voert dit af. Ook het wijkteam maakt gebruik van deze bunker.
2.

Bent u het met ons eens dat dit niet in de bestemming staat van deze omgeving?
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Wij zijn het met u eens dat het gebruik van de locatie niet overeenkomt met de
bestemming. De bestemming van de locatie is recreatie terwijl de locatie wordt
gebruikt voor tijdelijke opslag ten tijde van de verbouwing van de milieustraat én de
werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel.
3.

Bent u het met ons eens dat hierdoor overlast kan ontstaan?

De werkzaamheden die vanuit de aanleg van glasvezel worden uitgevoerd kennen
andere 'werktijden' dan recreatie. Wij kunnen ons voorstellen dat dit enige overlast
voor de omgeving veroorzaakt.
Vanwege de overlast (vandalisme en brandstichting) van de afgelopen járen hebben
we ervoor gekozen het materiaal van deze aannemer tijdens de werkzaamheden
achter de poorten te zetten. Dit om een gevoel van veiligheid voor de inwoners van de
wijk te creëren.
Wij hebben een klacht ontvangen over overlast en hebben deze in behandeling
genomen. Na afronding van de verbouwing milieustraat moeten de opslag weer op de
werf plaatsvinden. Verder is aangegeven dat de werkzaamheden tbv het leggen van
glasvezel vóór de zomer zijn afgerond. Daarnaast is opgedragen rekening te houden
met de omgeving en de overlast voor de omgeving te beperken.
4.

Bent u het met ons eens dat bewoners last hebben van dit uitzicht?

Het uitzicht is anders dan inwoners van de bestemming mogen verwachten. We zullen
proberen samen met de bewoners te zoeken naar een passende oplossing.
5.

Bent u op de hoogte van de toezeggingen door de gemeente Steenbergen dat dit tijdelijk
zou zijn?

Wij zijn op de hoogte dat de afspraken tijdelijk zijn. De verbouwing van de milieustraat
is inmiddels klaar, de tijdelijke opslag hiervoor is inmiddels gestopt. De opslag tbv de
werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel zijn zonder verdere vertragingen vóór
de zomer afgerond.
De unit van het wijkteam en de bunker voor het afval blijven staan.
6.

Kunt u aangeven of dit weggaat?

Ter plaatse blijft net als voorheen een kleine opslag van het wijkteam op deze locatie
aanwezig.
7.

Kunt u aangeven wanneer dit dan weg zal zijn?

Zie het antwoord op vraag 5.
Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

mBeIt, MBA
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