
 

 
*RD2300067* 

RD2300067 

 

 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 

van 15 maart januari 2023 

 

Aanwezig: De heer: R.J.M. Geers    voorzitter 

 

 De heren:  C.W. van Agtmaal   lid 

   W.J.P.M. Maas    lid 

   M. Vroege    lid 

   M.H.C.M. Lambers   lid 

    E.G.J. Hobo    burgerlid 

   T.P.M. van Es    lid 

   J.C.M. Verbeek    lid 

   J.H.F. Weerdenburg   lid 

    J.W. Huijbregts    burgerlid 

  A.F.C. Theuns lid    

  G.M.J. Tunders burgerlid 

   J.J.M. Stoeldraijer   lid 

   E.A.H. van Thillo   lid 

   A.P.A. van der Wegen   lid 

    

   N. Baali     wethouder 

   C.A.A.M. Gommeren   wethouder 

    M.H.H.I. Remery   wethouder 

 

 De heer:  R.A.J. Defilet    griffier   

Pers:  

Omroep:  

Publieke tribune:  

De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de 

vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 15 maart 2023  

  

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

02. Vaststelling van de agenda 

De heer Lambers stelt voor agendapunt 06 als hamerstuk te noteren aangezien de 

informatieavond veel duidelijkheid heeft verschaft 

De heer Stoeldraijer wil het stuk toch graag bespreken.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

03. Spreekrecht burgers 

 Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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04. Vaststelling van de besluitenlijst van 8 februari 2023 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur 

De heer Weerdenburg vraagt naar de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van het hotel 

A4.  

Wethouder Gommeren zegt dat men de laatste maanden volop bezig met ontwikkelingen 

Steenbergen West. Het hotel houdt verband met het vraagstuk rondom verkeersontwikkelingen 

en de randweg. Dat wordt in een breder verband meegenomen. In het kader van de 

onderhandelingen kan hij er nu niet meer over zeggen.  

De heer Lambers is niet tevreden met dit antwoord. Straks gaat het niet door. Hij vraagt of de 

wethouder binnen twee maanden de raad schriftelijk wil informeren, desnoods vertrouwelijk.  

Wethouder Gommeren zegt dat de onderhandelingen nog bezig zijn. In het raadsakkoord is 

afgesproken dat we binnen een jaar zouden kijken, dat is in juni vastgesteld.  

 

De heer Hobo stelt dat het college in oktober vorig jaar voor het laatst heeft geïnformeerd over 

het stadspark. De raad moet nu informatie uit de media vernemen, dat kan volgens hem niet de 

bedoeling zijn.  

Wethouder Remery is het hier niet mee eens. De kaders zijn door de raad gesteld. Daarnaast 

heeft hij de raad in de raadsvergaderingen geïnformeerd.  

 

De heer Hobo zegt dat de gemeente veel gapende gaten kent waar ooit woningen stonden, vol 

onkruid. Tijdens de kernbezoeken bleek dat inwoners zich hieraan storen. Hij noemt als 

voorbeeld de Kaaistraat en Blauwstraat. De Volkspartij voornemens is om een motie ‘Gapende 

gaten’ in te dienen tijdens de volgende besluitvormende vergadering. Hij vraagt de wethouder of 

deze motie op overname kan rekenen. Hij vraagt om de ontsierende stukken, zoals in de 

Bouwstraat, afgeschermd kunnen worden voor de zomer begint, op kosten van de eigenaar. Ook 

hierover zal hij een motie achter de hand houden.  

Wethouder Gommeren vindt de gapende gaten ook geen ideale situatie. Het actieplan wonen 

krijgt een termijn waarbinnen de bouw gestart moet worden. De gemeente is in gesprek met de 

aannemers, eigenaren en inwoners om het zo fatsoenlijk mogelijk in te richten. Binnenkort gaat 

hij ook met de ander eigenaren in gesprek. Het valt niet mee om het te verplichten, dat is 

juridisch bekeken.  

De heer Hobo vraagt op welke termijn die visie komt.  

Wethouder Gommeren zegt dat deze dit jaar komt. De wethouder zegt toe in gesprek te gaan 

met de eigenaren van de braakliggende gronden voor het afschermen van de terreinen en zegt 

toe de raad hierover te informeren.  

De heer van der Wegen vraagt naar de tijdplanning van de Blauwstraat. 

Wethouder Gommeren zegt toe bij de eigenaar na te gaan wanneer de werkzaamheden zullen 

starten en de raad hierover te informeren.  

 

De heer van Es vraagt waar de straatnaambordjes met toelichting blijven, hoeveel er al zijn 

geplaatst en wanneer het project gereed is.  

Wethouder Remery zegt dat dit in het derde kwartaal van 2023 voltooid zal zijn. Er is gewerkt aan 

de teksten, die moesten iets ingekort worden. Het eerste bordje is in juni 2022 geplaatst.  
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De heer van Es vraagt of geplande evenementen in onze gemeente in gevaar komen door het 

beleid van de provincie om per direct de regels rondom stikstof aan te scherpen. Hij vraagt ook 

naar de status van het onderzoek waarbij wordt getoetst of bij woningbouwprojecten potentieel 

sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebied.  

Wethouder Gommeren zegt dat het voor grootschalige evenementen het gevolgen kan hebben. 

Voor zover we hier kunnen voorzien zullen er geen problemen zijn. De modellen voor de aerius 

berekening kloppen nog niet. Daar moeten we nog even op wachten.  

De heer van Es vraagt wanneer er sprake is van een groot evenement, is dat bijvoorbeeld de 

jaarmarkt? En hij vraagt wanneer de wethouder verwacht dat de modellen gereed zullen zijn.  

Wethouder Gommeren zegt dat we al een maand vertraging oplopen. Wanneer het precies zal 

zijn kan hij niet zeggen.  

 

De heer van Agtmaal vraagt wanneer de monumentale bomenlijst klaar zal zijn. Daarnaast wil hij 

weten of in Steenbergen de verkeerde bomen gerooid zijn.  

Wethouder Remery zegt dat de juiste bomen zijn gekapt, namelijk die voor overlast zorgden. 

Bijna alles is in orde voor de bomenlijst. Naar verwachting zal die snel compleet zijn.  

De heer van der Wegen vraagt of deze op de website gepubliceerd wordt.  

Wethouder Remery zegt toe na te gaan wanneer de monumentale bomenlijst klaar is en 

gepubliceerd wordt. 

 

De heer Maas vraagt of het college bekend is met het project ErvenPlus, of het college op de 

hoogte is van het feit dat het project mede gefinancierd wordt door de provincie en of het college 

voornemens is deel te nemen aan dit project.  

Wethouder Remery zegt dat het college bekend is met het project. Het college weet dat het mede 

gefinancierd wordt door de provincie. We zijn ook bereid om te verwezenlijken als het in 2023 

weer van start gaat. Er zijn al geïnteresseerden in de gemeente.  

De heer Maas vraagt hoe er wordt gecommuniceerd en of mensen zich op kunnen geven.  

Wethouder Remery zegt dat er al geïnteresseerden zijn. Er is al gecommuniceerd. Mensen 

kunnen zich opgeven.  

 

De heer Theuns vraagt naar de ‘verdozing’ op het AFC. Hij wil weten sinds wanneer het AFC hier 

volgens de provincie een geschikte plek voor is en waarom de raad hier niet van op de hoogte is 

gesteld. Ook wil hij weten of het college een aanvraag voor een grootschalig logistiek centrum op 

het AFC zou afwijzen.  

Wethouder Gommeren zegt dat in het AFC kunnen geen dozen komen. Voor het foodcluster 

moet je aan bepaalde eisen voldoen. Logistieke centra kunnen daar niet komen.  

De heer Theuns vraagt wat de wethouder gaat doen met dit artikel, wordt er een rectificatie 

geëist.  

Wethouder Gommeren zal contact opnemen met de desbetreffende journalist en diegene erop 

aanspreken.  

 

De heer Lambers zegt dat de woonwagenbewoners zich miskend voelen. Er zijn toezeggingen 

gedaan door de wethouder over het straatwerk, verkeersdrempels en de lantaarnpalen. Hij 

vraagt wanneer de toezeggingen worden nagekomen, het zou binnen drie maanden in orde zijn. 

In de besluitvormende vergadering van 30 maart zal hij een motie indienen tenzij de wethouder 

met een duidelijk tijdpad komt en zorgt dat voor 30 maart de drempels geplaatst zijn.  

Wethouder Baali zegt hier volop capaciteit op ingezet is. Hij deelt de schetsen van de heer 
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Lambers niet. De toezegging was niet voor binnen drie maanden, maar dat er elke drie maanden 

een raadsmededeling zou komen. In tweede week van april komt er nog een raadsmededeling. 

Het straatwerk en de drempels zullen in april geregeld zijn.  

De heer Lambers vraagt wat de wethouder gaat doen met communicatie richting de bewoners.  

Wethouder Baali herkent de signalen rondom communicatie niet. Naar zijn idee zijn de contacten 

goed.  

De heer Lambers vraagt of de wethouder met de Volkspartij meegaat naar het kamp. 

Wethouder Baali zegt dat te zullen doen.  

 

06. Regionaal beleidsplan politie Zeeland-West-Brabant 2023-2026 

De heer Stoeldraijer gaat akkoord met het beleidsplan. Hij gaat ook akkoord met de brief die 

naar de regioburgemeester wordt gestuurd. In het rapport staat dat er ontevredenheid bestaat 

over de zichtbaarheid van de politie in de wijk. Het cijfer is zo laag dat we onderaan de lijst staan. 

Hij wil dat de zichtbaarheid vergroot wordt. In het jaarplan integrale veiligheid gemeente 

Steenbergen veiligheidsplan vastgesteld. Daarin staat niet hoe we dit gaan verbeteren. Hij vraagt 

het college hier werk van te maken.  

De heer van Es steunt de voorgestelde zienswijze. Het is noodzakelijk om politiecapaciteit 

structureel te versterken, zoals in de zienswijze staat.  

De heer Maas steunt het voorstel. Er moet geïnvesteerd worden in de politiecapaciteit, hij 

benoemt met name de vijfde wijkagent.  

Burgemeester van den Belt zegt dat het integraal veiligheidsplan vier prioriteiten kent, die zie je 

ook in dit stuk terug. Een van die prioriteiten is de verbindende samenleving. Die verbindende 

samenleving noemen wij in ons district wijkgericht werken oftewel de blauwe gang. In die blauwe 

gang proberen we zoveel mogelijk aan de voorkant te komen. Deze zomer is de 

veiligheidsmonitor met de raad gedeeld. Daaruit blijkt dat in onze gemeente maar 19% van de 

inwoners tevreden is over de zichtbaarheid van de politie. Met deze indicator is hij naar de 

politiechef gegaan op 1 oktober, met 8 burgemeesters om hier aandacht voor te vragen. Die 

zichtbaarheid heeft gedeeltelijk met de capaciteit te maken. De inzetbaarheid staat onder druk. 

De wijkagenten moeten ook voor ME activiteiten naar demonstraties in andere steden. Er wordt 

capaciteit uit de regio’s gehaald. Als we recht hebben op vijf wijkagenten dan willen we die ook. 

Hij pleit voor een herziening van de verdeling van capaciteit over de regio’s.  

 

07. Suppletieverzoek voor de opsporing en ruiming van explosieven bij 

baggerwerkzaamheden de Dintel.  

De voorzitter concludeert dat het stuk doorgaat naar de besluitvormende vergadering als 

hamerstuk.  

 

08. Bespreking op verzoek van de heer Lambers, een agendapunt zonder stukken met 

betrekking tot de verlichting van de Nederlands Hervormde kerk in Steenbergen 

De heer Lambers zegt dat er meerdere meldingen over de verlichting zijn gedaan, sommige 

kwamen op verschillende posten terecht. Dat is geen goede reden om de raad niet volledig te 

informeren. Bij de beantwoording van de vragen staat dat ONS 50% van de kosten draagt. Nu 

blijkt dat de kerk ook een bijdrage doet. Hij vindt dat dit door de gemeente Steenbergen geregeld 

zou moeten worden. Hij voelt zich op het verkeerde been gezet omdat de raad twee keer binnen 

een maand onvolledig is geïnformeerd. Hij wil dit geen derde keer. Hij vraagt het college of zij de 

raad kunnen verzekeren om actie te ondernemen om dit op een goede manier te voorkomen.  
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De heer van Atmaal zegt dat het eigenlijk gaat om vertrouwen in de beantwoording van vragen. 

Het kan altijd een keer gebeuren. Het te laat of verkeerd reageren op meldingen is wel iets dat 

beter gecontroleerd zou kunnen worden.  

Wethouder Remery zegt dat er een fout is gemaakt waarbij een signaal op een verkeerde plek is 

binnengekomen doordat de verkeerde subcategorie gekozen is in de app. Dat mag geen excuus 

zijn maar waar mensen werken worden fouten gemaakt. Er is geen bijdrage van ONS, alleen voor 

de sfeerverlichting. Maar ze betalen niet mee aan de verlichting van beeldbepalende gebouwen. 

Er is ambtelijk contact geweest met de kerk en zijn er excuses aangeboden. Er wordt leerling 

getrokken uit deze situatie om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.  

De heer Maas vraagt of er geen bericht van afhandeling is ontvangen in de app.  

Wethouder Remery zegt dat het is afgevinkt op de afdeling waar de melding in eerste instantie 

ontvangen is.  

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 

 

De heer Weerdenburg stelt een vraag naar aanleiding van toezegging K089. Hij wil weten wat de 

status van de opdrachtformulering voor de variantenstudie intern/extern is.  

Wethouder Remery zegt dat in april begonnen wordt met de variantenstudie. Het verkeersmodel 

moet uitbesteed worden.   

 

De heer Theuns stelt een vraag naar aanleiding van toezegging K123. Hij wil weten wat de huidige 

stand van zaken is met betrekking tot het aanstellen van een subsidieadviseur.  

Wethouder Gommeren zegt dat conform de toezegging mogelijkheden om subsidies te 

verwerven onderzocht worden. Er wordt gekeken of er aangesloten kan worden bij landelijke of 

regionale regelingen. Als het nodig is dan kunnen we gezamenlijk een subsidieadviseur 

aantrekken. Hoewel het aanbod op de markt niet groot is.  

 

De heer Theuns stelt een vraag naar aanleiding van toezegging M007. Het college heeft 

toegezegd de raad in februari te informeren over de ontwikkeling van het centrumplan. Hij vraagt 

wat de stand van zaken is.  

Wethouder Gommeren zegt dat er gekeken moet worden hoe dit zich verhoudt tot vitale 

vestingen. We zijn samen met vitale vesting aan het kijken hoe we het kunnen inrichten. Als er in 

april een mededeling komt dan zullen we in april kijken of we daar een raadsmededeling voor 

verstuurd kan worden naar de raad.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 5 april 

2023 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet. MA   M.H.C.M. Lambers 

 


