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Onderwerp
Evaluatie warme kamers

Steenbergen; 14 februari 2023

Aan de Raad,

Mensen die in de knel komen door de stijgende inflatie en/ of zich zorgen maken over een hoge 
energierekening, konden gebruik maken van de warme kamers. Met dit initiatief wilden we deze 
mensen niet in de kou laten zitten. Vanuit de gemeente Steenbergen waren de 
gemeenschapshuizen aangemerkt als warme kamer. Er heeft een pilot gedraaid gedurende 6 
weken, van 19 december 2022 t/m 29 januari 2023.

Er is geëvalueerd met de besturen van de gemeenschapshuizen en met de kernteams van WijZijn 
Traverse groep. Zij zijn op de volgende punten bevraagd:
» Hoeveel mensen hebben er gebruikt gemaakt van de warme kamers ten behoeve van de 

energiecrisis?
» Hoe staan jullie als bestuur/gemeenschapshuis tegenover de warme kamers?
« Hebben jullie signalen opgevangen van gebruikers/mensen die het lastig hebben door de 

energiecrisis?
» Indien er in de toekomst mensen alsnog in nood komen of gebruik willen maken van een 

gemeenschapshuis is dit dan mogelijk?

Gemeenschapshuis Aantal
gebruikers

Mening bestuur Signalen Toekomst

De Stelle 30 De gebruikers die gebruik 
hebben gemaakt van de 
warme kamers zijn na afloop 
van de pilot ook gebruik 
blijven maken van het 
gemeenschapshuis, zij 
betaalden toen zelf hun bak 
koffie dus er bestaat enige 
twijfel of de gebruikers echt 
met de juiste reden gebruik 
hebben gemaakt van de 
warme kamers.

Geen Als er in de toekomst mensen 
door de energiecrisis in 
moeilijkheden komen wil het 
bestuur na overleg weer 
meewerken.

De Vaert 0 Het bestuur denkt dat een 
warme kamer niet nodig is in 
De Welberg

Geen Indien nodig wil het bestuur 
hun medewerking verlenen

T Cromwiel 5 Als bestuur (De Vaert en 
Cromwiel) staanzewel 
achter dit initiatief en zullen

Geen Als er in de toekomst mensen 
door de energiecrisis in 
moeilijkheden komen wil het
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onze medewerking in de 
toekomst ook verlenen.

bestuur na overleg weer 
meewerken.

De Vossenburcht 0 Het bestuur staat niet 
afwijzend tegenover de 
warme kamers, maar zien wel 
mogelijke problemen, als er 
een vereniging ook 
activiteiten heeft

Geen Als er in de toekomst mensen 
door de energiecrisis in 
moeilijkheden komen wil het 
bestuur na overleg weer 
meewerken.

MFA Kruisland 0 Positief en mooi initiatief. 
Praktijk wijst blijkbaar uit dat 
er binnen Kruislands 
bevolking geen behoefte is

Geen Het bestuur wil graag 
meewerken op de 
dinsdagmiddagen en 
donderdagmiddagen conform 
openingstijden tijdens Pilot

Dorpshuis Dinteloord 0 Positief Ja Indien nodig wil het bestuur 
hun medewerking verlenen

Bovenstaande informatie is verkregen van de besturen van de gemeenschapshuizen. Het eerste 
beeld geeft aan dat er in de diverse kernen geen behoefte c.q. vraag is naar warme kamers.

Uit gesprekken met het Leger des Heils is gebleken dat er landelijk over het aantal warme kamers 
een gemiddelde toename is van het aantal bezoekers. Men weet niet of dit specifieke bezoekers 
van de warme kamers zijn want dat wordt niet gemeten. Er is geconstateerd dat mensen 
bijvoorbeeld langer blijven zitten in de bibliotheken die als warme kamer fungeren.

Op voorhand zijn er gesprekken gevoerd met de besturen van de gemeenschapshuizen. De 
warme kamers zijn onder de aandacht gebracht via een persbericht en de sociale media kanalen 
van de gemeente Steenbergen. Daarnaast zijn de kernteams van WijZijn Traverse groep 
betrokken en ook zij hebben aandeel gehad in de communicatie. Tijdens de pilot is er een eerste 
evaluatie geweest door middel van een belronde. Ten behoeve van de evaluatie hebben de 
besturen een mail ontvangen met evaluatievragen.

Op basis van ervaring en informatie vanuit de regio kunnen we concluderen dat de warme 
kamers in de gemeente Steenbergen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd dat op 
voorhand verwacht werd. Wij hebben dan ook besloten om geen vervolg te geven aan de warme 
kamers. Er is afgesproken met de gemeenschapshuizen dat indien de nood hoog is en er toch 
vraag ontstaat, men gebruik mag maken van de gemeenschapshuizen.

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van St 
de loco-secretaŕtś, d

mr. N.M.H.C. Pot-Broos , MBA
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