
 

 

 

 
 

Leefbaarheidsplan Kruisland  
2021-2025 

 
Update december 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Dorpsraad Kruisland 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 
 
Samenvatting van het Leefbaarheidsplan . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .3 
1. Introductie ..................................................................................................................................... 4 

2. Algemene uitgangspunten voor de Dorpsraad Kruisland ............................................................ 5 

2.1 Dorpsraad Kruisland: ambitieus maar realistisch en praktisch ...................................................... 5 

2.2 Inbreng vanuit de bewoners ............................................................................................................ 5 

2.3 Het belang van een met gemeente gedeelde visie ......................................................................... 5 

2.4 Versterking van praktische uitvoering van gemeentelijk beleid .................................................... 6 

2.5 Kruisland als dorp en als gemeenschap ........................................................................................... 6 

3. De drie kernthema’s ...................................................................................................................... 8 

3.1 De drie Kernthema’s zijn prioriteit voor de komende tijd .............................................................. 8 

3.2 De Kernthema’s: ............................................................................................................................... 9 

3.2.1 Ruimte voor woningbouw ............................................................................................................ 9 

3.2.2 Verkeer, veiligheid en doorstroming ...................................................................................... 10 

3.2.3 Verbetering van de uitstraling/entrees van (delen) van de Langeweg, Brugweg, 
Molenstraat en Roosendaalseweg en de Markt. ............................................................................ 11 

4. De overige thema’s ................................................................................................................. 12 

4.1 Kwaliteit en onderhoud infrastructuur/openbare ruimte ........................................................ 12 

4.2 Groen en onderhoud van groen ................................................................................................ 12 

4.3 Veiligheid op straat .................................................................................................................... 13 

4.4 Openbaar vervoer ...................................................................................................................... 13 

4.5 Cultuurhistorische waarden ....................................................................................................... 14 

4.6 Huisvesting arbeidsmigranten ................................................................................................... 14 

4.7 Gevolgen klimaatverandering voor de inrichting van de openbare ruimte ............................ 14 

5. Samenvatting van activiteiten periode 2023 t/m 2025 .................................................................. 16 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

3 
 

 

Samenvatting van het Leefbaarheidsplan 
 
In april 2021 heeft de Dorpsraad Kruisland (verder: DK) haar Leefbaarheidsplan Kruisland 2021-2025 
(verder: LP) gedeeld met de Gemeenteraad en het College van B&W van Steenbergen. Kort daarna is 
in overleg met wethouder Esther Prent afgesproken het plan als leidraad te houden voor de 
leefbaarheid en ontwikkeling in Kruisland.  Dit onverlet gemeentelijke besluiten, die over een aantal 
zaken nog genomen moesten worden. Vanuit de gemeente werd een medewerker belast met de 
contacten over de implementatie van het plan tussen gemeente en dorpsraad. 
Inmiddels, ruim 1,5 jaar later is een aantal onderwerpen uit het plan opgepakt en ook afgerond. 
Andere zaken zijn in gang gezet, maar lopen nog. Er spelen nog een drietal grote thema’s, die in onze 
optiek belangrijk zijn voor de toekomst en die naar ons idee onder de aandacht gebracht en op de 
gemeentelijke agenda gezet zouden moeten worden, ook al zullen de resultaten pas over een aantal 
jaren duidelijk worden. Het gaat hier om mogelijkheden voor woningbouw (inclusief dorpsbos), het 
te ontwikkelen lange termijn verkeersbeleid en om de verbetering van de uitstraling van (delen van) 
de drie doorgaande wegen, Langeweg, Molenstraat en Roosendaalseweg. 
 
Het is gewenst om het LP van de dorpsraad te herzien. Enerzijds doordat een aantal onderwerpen 
voortvarend is afgewikkeld en anderzijds omdat er ontwikkelingen binnen de gemeente zijn, waarop 
voor de drie genoemde onderwerpen kan worden aangehaakt. 
Deze update van het LP focust daarom op de drie eerdergenoemde onderwerpen: 

 Ruimte voor woningbouw (inclusief dorpsbos en verkeersontsluiting) en de wijze waarop de 
inwoners worden betrokken worden bij de totstandkoming van de plannen, 

 

 De ontwikkeling van verkeersbeleid voor de lange termijn, waarbij ook de mogelijkheden 
van een rondweg en de parkeersituatie in de kern van het dorp worden betrokken, 

 

 Een sterke verbetering van de uitstraling van (delen) van de doorgaande wegen Langeweg, 
Molenstraat en Roosendaalseweg. Dit raakt ook aan verkeersveiligheid, meer groen in de 
kern en het tegengaan van wateroverlast (gekoppeld aan klimaatopgaven). 

 
Deze drie onderwerpen zijn de kernthema’s voor de komende jaren. Daarnaast blijft een aantal 
andere thema’s actueel en zullen er ongetwijfeld de komende tijd nieuwe onderwerpen op de 
agenda blijven verschijnen. 
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1. Introductie 
Voor u ligt de eerste herziening van het Leefbaarheidsplan 2021-2025. DK heeft het eerste LP in april 
2021 gelanceerd om gedurende vijf jaren consequent en gestructureerd te werken aan een goede 
leefbaarheid in Kruisland. DK wil zich ervan verzekeren, dat haar wensen op het gebied van 
leefbaarheid de wensen van de bevolking weergeven en tegelijkertijd zoveel mogelijk samenvallen 
met het door de gemeente en andere relevante instanties vastgestelde beleid. Het is dus meer de 
praktische vertaling en effectuering van al vastgesteld beleid, dan het nastreven van nieuw beleid. 
Sinds april 2021 is een aantal zaken uit het initiële plan gerealiseerd en/of in gang gezet, zoals 
bijvoorbeeld de realisering van de natuurspeeltuin “Den Darink”, de uitbreiding van het netwerk van 
ommetjes, meer groen in de kern, de restauratie van de dijkcoupure en het opknappen van enkele 
dorpsentrees. Er is voortgang geboekt, maar er zijn ook onderwerpen, die een lange termijn aanpak 
vragen en die nog niet zijn opgepakt. Het leek de dorpsraad daarom goed om het LP  te actualiseren 
en toe te spitsen op een drietal belangrijke onderwerpen, die voor de toekomst van Kruisland van 
groot belang zijn, de zogenaamde “kernthema’s”. Alvorens de drie kernthema’s nader te beschrijven 
wordt nog ingegaan op enkele uitgangspunten, die leidend zijn voor de werkwijze van DK. 
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2. Algemene uitgangspunten voor de Dorpsraad Kruisland 
 

2.1 Dorpsraad Kruisland: ambitieus maar realistisch en praktisch 
DK is een actieve speler in de Kruislandse gemeenschap. DK stelt zich tot doel de leefbaarheid voor 
jong en oud in stand te houden en op punten verder te verbeteren. DK realiseert zich terdege, dat zij 
geen bevoegdheden en middelen heeft om haar doelstellingen zelfstandig te kunnen te realiseren 
en zet daarom in op open en goede relaties met aan de ene kant de bewoners en aan de andere 
kant de gemeente en andere voor Kruisland relevantie instanties. DK realiseert zich, dat haar 
mogelijkheden beperkt zijn. DK bestaat uit 6 leden, die niet bij alle onderwerpen over specialistische 
kennis beschikken en die als vrijwilligers niet onbeperkt tijd aan de activiteiten kunnen besteden.  
 
Leefbaarheid is een containerbegrip, dat veel verschillende onderwerpen in zich verenigt. DK 
verstaat eronder, dat de bewoners genieten van stabiele welvaart in een veilige en ecologisch 
duurzame omgeving met een goed leef- en woonklimaat en voldoende voorzieningen voor jong en 
oud.  
Ten aanzien van bepaalde aspecten van leefbaarheid wil DK een realistisch standpunt innemen. De 
demografische ontwikkelingen, die in Nederland spelen, spelen in Kruisland ook. De bevolking 
veroudert en wordt door (arbeids-)migratie geleidelijk aan anders van samenstelling. Net als overal 
verandert de digitalisering niet alleen veel praktische processen, maar zeker ook de sociale context, 
waarin mensen verkeren. En zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen gaande in onze maatschappij, 
die zich allemaal ook in Kruisland voordoen en die soms ook negatieve effecten op de leefbaarheid 
kunnen hebben. Het heeft geen zin om te doen alsof Kruisland zich tegen deze ontwikkelingen zou 
kunnen verzetten. 
Kruisland moet leefbaar blijven. Maar dat wil niet zeggen, dat geprobeerd moet worden de tijd stil te 
zetten of terug te draaien. Leefbaarheid wil zeggen: aangepast zijn aan de omstandigheden van deze 
tijd. Pleidooien voor nieuwe winkels of tegen bepaalde vormen van schaalvergroting, digitalisering of 
het verdwijnen van sommige voorzieningen zijn zinloos. Het heil kan beter gezocht worden in 
slimme kleine oplossingen en zelfredzaamheid en solidariteit tussen bewoners onderling.  
 

2.2 Inbreng vanuit de bewoners 
DK vindt de legitimatie voor haar handelen in een goede kennis van de lokale situatie en goede 
contacten met de bewoners en andere in Kruisland actieve organisaties. Wanneer nodig vinden 
inspraakbijeenkomsten over bepaalde thema’s plaats. Ook zijn er digitale mogelijkheden om de 
geluiden vanuit de gemeenschap op te vangen. Gezien de aard en betrokkenheid van de Kruislandse 
gemeenschap zullen een goede informatievoorziening en de mogelijkheid tot inspraak steeds 
voldoende aandacht moeten hebben bij nieuwe ontwikkelingen. 
 
DK werkt in Kruisland goed samen met de verenigingen en andere organisaties op sociaal en 
maatschappelijk gebied. DK ziet zich echter niet als overkoepelende of coördinerende organisatie 
voor alle Kruislandse belangen en waar anderen (besturen van verenigingen, school, MFA Siemburg 
en andere organisaties) hun zaken rechtstreeks met de gemeente kunnen regelen zal DK zich daar 
niet in mengen. 
 

2.3 Het belang van een met gemeente gedeelde visie 
Voor een gemeente is er bij het maken van afspraken over toekomstige ontwikkelingen altijd de 
complicerende factor dat besluitvorming een politiek proces is, dat aan verandering onderhevig is. 
De maatschappelijke en politieke realiteit veranderen immers voortdurend. Toch is DK van mening, 
dat het mogelijk moet zijn om voor Kruisland op enkele thema’s meerjarig beleid te ontwikkelen 
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waar de gemeente - onvoorziene omstandigheden daargelaten - zich aan kan committeren. Er ligt als 
basis van het plan immers een vastgesteld DOP voor Kruisland en er is het reeds eerder vastgestelde 
beleid van de gemeente. DK is ervan overtuigd, dat de drie volgende kernthema’s al heel goed in de 
bestaande gemeentelijke beleidsagenda passen en daarvan een nadere uitwerking zijn. 
Deze drie kernthema’s zijn: 
 

 Een lange termijn verkeersbeleid, dat enerzijds een veilige en vlotte doorstroming van het 
verkeer beoogt en anderzijds gericht is op beperking van de overlast voor de inwoners. 

 Ruimte voor woningbouw, dit in combinatie met groen (het “dorpsbos”) en een goede 
verkeersontsluiting.  

 Een update en verfraaiing van (delen van) de doorgaande wegen Langeweg, 
Roosendaalseweg en Molenstraat.  

 
Het komt er in feite op neer, dat al eerder vastgesteld gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, 
verkeer en uitstraling ook in Kruisland wordt doorgevoerd.  Voor Kruisland is er geen behoefte aan 
volledig nieuwe inzichten of grote beleidsveranderingen. Maar het is wel nodig om een aanvang te 
maken met het omzetten van de meer algemene gemeentelijke beleidsvoornemens naar de 
concrete uitwerking daarvan voor Kruisland, zoals DK in brieven over verkeersbeleid, nieuwbouw en 
verfraaiing van het dorp al eerder aan de Gemeenteraad en het College heeft aangegeven.  
 

2.4 Versterking van praktische uitvoering van gemeentelijk beleid 
DK blijft bij voortduring aandacht vragen voor verbetering en vooral versnelling van de 
gemeentelijke besluitvormings- en uitvoeringsprocessen. In directe contacten met medewerkers kan 
soms vlot zaken worden gedaan over kleinere onderwerpen. De processen voor iets grotere 
onderwerpen komen over het algemeen zeer stroperig over en het duurt soms letterlijk enkele jaren 
om op zich niet controversiële zaken geregeld te krijgen. DK realiseert zich terdege, dat het vandaag 
de dag niet zo eenvoudig is om veranderingen in infrastructuur en groen snel door te voeren. Er is 
een oerwoud aan regels, die door de gemeente in acht moeten worden genomen. Dat alles kost tijd. 
Ook moet er budget zijn voor veranderingen of aanpassingen. Desondanks meent DK, dat de 
gemeente zou moeten proberen qua uitvoering gerichter en sneller te worden. Een voorbeeld: 
nadat verfraaiing van de entrees in Kruisland opgenomen is in het DOP van 2009 (en daarvóór ook al 
ter sprake was) kon het werk pas in 2021 (ten dele) gerealiseerd worden. Trage uitvoering heeft een 
erg nadelig effect op de motivatie van bewoners om mee te denken en praktisch te participeren in 
het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. DK stelt voor om de realisering van bepaalde 
zaken meer als project te gaan zien met hardere afspraken over te leveren inbreng van betrokken 
partijen en om ook de opleveringsdatum van zo’n project duidelijker vast te leggen. En het lijkt een 
goed idee om met de verantwoordelijke wethouder enkele malen per jaar de voortgang van de 
lopende zaken te bespreken. 
 

2.5 Kruisland als dorp en als gemeenschap 
Kruisland is een bijzonder dorp. Het bijzondere zit hem niet zozeer in het uiterlijk van het dorp (daar 
valt echt nog wel wat aan te doen) maar in de cohesie van de gemeenschap, de bewoners. Waar 
verfraaiing en meer groen echt hard nodig zijn om er een echt mooi dorp van te maken is Kruisland 
tegelijkertijd op sociaal gebied een zeer actief en prachtig dorp. Een uitzonderlijk groot aantal 
verenigingen en een groot gemeenschapsgevoel liggen daaraan ten grondslag. Om dingen te 
organiseren en om vrijwillig bij te dragen aan sociale activiteiten in het belang van de gemeenschap 
zijn in Kruisland altijd mensen te vinden. Ook bedrijven steken regelmatig een handje toe door 
bepaalde materialen uit te lenen of werkzaamheden gratis te doen. Een groot aantal verenigingen 
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en dorpsactiviteiten worden al sinds jaar en dag in stand gehouden, waarbij nadrukkelijk oog is voor 
betrokkenheid van alle inwoners. En er worden altijd weer nieuwe activiteiten ontwikkeld. 
De Kruislandse gemeenschap functioneert nog steeds zoals omschreven in het DOP 2009. Er is geen 
behoefte aan nieuw onderzoek naar de sociale samenhang van Kruisland. Die is nog steeds zoals ze 
al zo lang is. Belangrijk is wel om die sterke sociale binding vanuit de gemeente voldoende te blijven 
faciliteren gedurende de komende jaren. Met name de MFA Siemburg, de basisschool, de 
supermarkt en de sportaccommodaties zijn daarbij aan te merken als vitale voorzieningen. 
Daarnaast is ook de aanwezigheid in het dorp van horeca- en andere lokale ondernemers van groot 
belang voor de leefbaarheid van Kruisland. 
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3. De drie kernthema’s  

3.1 De drie Kernthema’s zijn prioriteit voor de komende tijd 
DK wil zich de komende jaren sterk richten op de eerdergenoemde drie kernthema’s, die naar haar 
idee essentieel zijn voor Kruisland.  
 
In de eerste versie van het LP heeft DK aandacht gevraagd voor de volgende aspecten van 
leefbaarheid in Kruisland:  

 Onderwijs 

 Wonen 

 Zorgvoorzieningen Het verenigingsleven en andere georganiseerde sociale activiteiten 

 Winkelvoorzieningen en horeca 

 Sportvoorzieningen 

 Veiligheid op straat 

 Openbaar vervoer 

 Kwaliteit en onderhoud infrastructuur/openbare ruimte 

 Verkeer, veiligheid en doorstroming 

 Groen en onderhoud van groen 

 Uitbreiding van wandel- en fietsmogelijkheden 

 Cultuurhistorische waarden 
Voor de verschillende onderwerpen was geen volgorde in prioritering aangegeven.  

 
Deze onderwerpen zijn allemaal nog steeds van toepassing, maar ten aanzien van diverse 
onderwerpen is er intussen het nodige gebeurd en zijn zaken gerealiseerd. Voorbeelden daarvan 
zijn: 

 De natuurspeeltuin “Den Darink” is een mooi nieuw stuk groen in het dorp en wordt door 
kinderen en ouders zeer gewaardeerd. 

 Er is door gemeente en DK samen onderzocht op welke plaatsen in het dorp extra bomen 
geplaatst zouden kunnen worden en waar dat -helaas beperkt- mogelijk was is dat ook 
gebeurd. 

 Een netwerk van vier ommetjes -met als startpunt het Kerkplein- is gerealiseerd. Dit dankzij 
medewerking van het Waterschap en een particulier en dankzij een subsidie van de 
gemeente. DK en de buitendienst van de gemeente hebben samen de wegbewijzering en 
een bruggetje geplaatst. 

 De entree aan de Langeweg is naar tevredenheid opnieuw ingericht en langs de Eerste 
Boutweg is een half verhard voetpad aangelegd. De entree langs de Roosendaalseweg is 
opgeknapt, maar wordt nog aangepast omdat de beplanting deels niet voldoet. 

 Er is een openbaar watertappunt op het Kerkplein geplaatst. 

 Er is sfeerverlichting aangebracht in de toren van de RK kerk en ook de Pomp op de markt is 
verlicht. 

 De dijkcoupure voor de stoomtram aan de Stoofweg is gerestaureerd en de locatie wordt 
verder ingericht. De coupure wordt een gemeentelijk monument. 

 De dorpsraad heeft het aantal bloembakken (hanging baskets) uitgebreid naar 30, waardoor 
het centrum van het dorp verder werd verfraaid.  

 De oversteekplaats in de Molenstraat is aangepast volgens het model van “oversteekplaats 
nabij school”. 

 Er wordt overlegd over herinrichting van de Gastelseweg, waar een vrij liggend fiets- en 
wandelpad gerealiseerd zouden kunnen worden. 

 Er wordt overlegd over een vrij liggend wandelpad in de Brugweg. 
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 DK en de buitendienst van de gemeente (Team X-land) hebben intussen geregeld contact 
met elkaar over praktische zaken rond onderhoud van groen en infrastructuur. Dit contact 
werkt goed en leidt tot verbetering. 

 
Gezien alle ontwikkelingen wijzigt de dorpsraad de lijst van prioriteiten als nu volgt:  
 
De drie kernthema’s: 
 

 Ruimte voor woningbouw 

 Lange termijn aanpak verkeer 

 Uitstraling/verfraaiing van het dorp 
 
De overige thema’s (in willekeurige volgorde) 

 Kwaliteit en onderhoud infrastructuur/openbare ruimte 

 Groen en onderhoud van groen en infrastructuur 

 Veiligheid op straat 

 Openbaar vervoer 

 Cultuurhistorische waarden 

 Huisvesting arbeidsmigranten 

 Inrichting van de openbare ruimte in verband met klimaatverandering 
 
Tot slot zijn er de onderwerpen uit het initiële LP, waarvoor DK richting de gemeente geen actieve 
rol voor zichzelf ziet, maar met de betreffende organisaties wel contacten onderhoudt. 

 Onderwijs 

 Zorgvoorzieningen 

 Het verenigingsleven en andere georganiseerde sociale activiteiten 

 Winkelvoorzieningen en horeca 

 Sportvoorzieningen 
Op deze onderwerpen wordt in deze update van het LP niet verder ingegaan. 
 

3.2 De Kernthema’s:  

3.2.1 Ruimte voor woningbouw 
Om het dorp vitaal te houden moet het mogelijk zijn voor Kruislandse jongeren om in het dorp een 
huis te kopen of huren. Bestaande huizen worden vaak verkocht aan mensen van buiten het dorp 
tegen hoge prijzen. Ook verhuurders kennen Kruislanders geen prioriteit toe bij het toewijzen van 
huurwoningen. De laatste jaren zijn er weliswaar door inbreiding enkele tientallen nieuwe huizen 
gebouwd, maar er blijft behoefte aan nieuwe huisvesting voor jongeren. En gezien de  verdergaande 
vergrijzing is er ook meer behoefte aan woonvoorzieningen voor ouderen, waarbij dan weer 
bestaande huizen vrij kunnen komen voor andere groepen. In beide door de dorpsraad gehouden 
inspraakrondes (2021) is door diverse bewoners aangedrongen op het realiseren van nieuwbouw 
voor zowel jongeren als ouderen. Starterswoningen voor jongeren en ook woningen, die  geschikt 
zijn voor ouderen. Door nieuwbouw te realiseren hoeven jongeren en ouderen het dorp niet meer te 
verlaten, omdat er geen geschikte huisvesting voor ze is. Hierbij wordt de gemeente nadrukkelijk 
gevraagd gebruik te maken van haar bevoegdheid om een deel van de woningen toe te wijzen aan 
bewoners van Kruisland. Het is de Dorpsraad bekend, dat de gemeente actief doende is om 
bouwgrond te verwerven. Daarbij wil de dorpsraad het college blijven herinneren aan haar 
schriftelijke toezegging (brief van 14-9-2020) dat de te ontwikkelen bouwplannen tijdig ter inzage 
zullen komen, zodat inspraak vanuit Kruisland mogelijk is. Ook gaat de dorpsraad er van uit, dat de al 
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heel lang bestaande wens om nieuwbouw te combineren met een dorpsbos/dorpspark onderdeel 
van de plannen blijft, zoals in het verleden meermaals afgesproken en ook vastgelegd. 
 
DK stelt zich tot doel om met de gemeente in contact te blijven over nieuwbouwplannen (inclusief 
dorpsbos/dorpspark) en de inpassing daarvan, zodat inspraak vanuit Kruisland zo goed mogelijk 
vorm kan krijgen. 
 

3.2.2 Verkeer, veiligheid en doorstroming 
Kruisland heeft door zijn sterk agrarisch karakter veel zwaar landbouwverkeer en ook landbouw-
gerelateerd vrachtverkeer in het dorp. Kruisland ligt immers in een gebied, dat is aangewezen voor 
agrarische ontwikkeling. Daarnaast is er door de ligging op het kruispunt van doorgaande wegen 
sowieso veel doorgaand (vracht)verkeer, waarvoor op dit moment geen redelijke alternatieve routes 
bestaan.  
De dorpsraad maakt in het verkeersdossier onderscheid tussen “lopende zaken” en “de toekomst”. 
 
Lopende zaken: 
In het uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) worden voor Kruisland 
een aantal aanpassingen genoemd. Zo is er de verbetering van de veiligheid bij de oversteekplaats 
voor de schoolkinderen in de Molenstraat welke intussen is uitgevoerd. De voor 2021 geplande 
reconstructie van de kruising Engelseweg/Molenstraat/Gastelseweg kon echter nog niet worden 
uitgevoerd. De dorpsraad heeft voorgesteld om dit dossier te koppelen aan de door de gemeente 
reeds geplande herinrichting van de Parallelweg, alsook en aan de aanleg ter plekke van een fiets- en 
een wandelpad en aan de herinrichting van de dorpsentree, die al ettelijke jaren geleden had 
moeten plaatsvinden.  
Over dit dossier, dat vier -deels al geplande- zaken tegelijk afwikkelt is al lange tijd overleg tussen de 
gemeente en de dorpsraad. Recentelijk heeft de gemeente schriftelijk bevestigd, dat dit dossier eind 
2023 afgewikkeld moet zijn, inclusief de renovatie van de dorpsentree.  
Ook staat in het uitvoeringsplan GVVP, dat een studie gedaan zal worden (2023/2024) naar de 
mogelijkheden van een omleidingsroute om het zware landbouwverkeer buiten de kern te houden. 
Hierover is de dorpsraad nog niets bekend. 
Dit zijn allemaal zinvolle verbeteringen, die de veiligheid verhogen, maar een echte oplossing voor 
het probleem van het toenemende doorgaande (zware) verkeer kan daarmee niet worden 
gerealiseerd, daarvoor moet wat verder in de toekomst gekeken worden. 
 
De toekomst: 
Aan de ene kant moet de inrichting van de infrastructuur de bewoners zoveel mogelijk veiligheid en 
woongenot bieden, aan de andere kant moet ook het (zware) verkeer zijn weg kunnen vinden 
zonder al te grote hinder. Een bijzondere uitdaging. In een brief van 17-1-2021 drong DK er bij het 
college van B&W op aan om werk te gaan maken van de ontwikkeling van lange termijn 
verkeersbeleid voor Kruisland. In deze brief werd uiteengezet, dat de ontwikkeling van dergelijk 
beleid lang duurt en dat het niet verstandig is de ontwikkeling voor zich uit te schuiven. In deze brief 
vraagt DK de gemeente om een plan (inclusief) tijdpad te maken voor de ontwikkeling van dit beleid, 
Tot op heden is -ondanks herhaalde vragen- nog geen duidelijkheid over het standpunt van de 
gemeente. Op de vraag van de dorpsraad (gesteld in haar brief van 25-3-2021) om Kruisland te 
betrekken in de studie naar de noodzaak en mogelijkheid van rondwegen in Steenbergen en 
Dinteloord is door de gemeente niet gereageerd. 
 
Daarom zal DK er bij de gemeente op aan blijven dringen een diepgaande analyse te maken van de 
verkeerssituatie in Kruisland en daarbij ook mogelijke verbeterpunten aan te geven. Zodat op 
termijn de best haalbare situatie kan worden bereikt. Daarbij dient ook de mogelijkheid om een 
rondweg aan te leggen te worden onderzocht. 
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DK zal in de toekomstige verkeerssituatie van Kruisland aan blijven kaarten bij de gemeente en 
blijven vragen om een grondige analyse en om onderzoek van de mogelijkheden ter verbetering, 
daarbij inbegrepen de haalbaarheid van een rondweg. 
 

3.2.3 Verbetering van de uitstraling van (delen) van de Langeweg, Brugweg, Molenstraat en 
Roosendaalseweg en de Markt. 
DK is van mening, dat de uitstraling van de tegen het centrum aangelegen delen van de Langeweg, 
Brugweg, Molenstraat en Roosendaalseweg ondermaats is en sterk verbeterd zou kunnen worden 
door een meer creatieve inrichting van daarvan. Ondanks het feit, dat doorgaand verkeer zijn weg 
moet kunnen vinden, moet het mogelijk zijn om met behulp van een creatieve herinrichting van 
deze straten de uitstraling van het centrum van het dorp sterk op te waarderen. Gedacht kan 
worden aan bescheiden wegversmallingen (groot verkeer moet er goed langs kunnen, maar af en 
toe even op elkaar wachten), die mooi kunnen worden ingericht. Ook creatief toegepast groen en 
fraaier straatmeubilair zullen bijdrage aan verbetering. In hoeverre is het mogelijk om de huidige 
indeling  (rijbaan, parkeerstrook, voetpad en waar mogelijk fietspad) aan te passen tot een veilige en 
aantrekkelijke inrichting?   
 
Daarnaast zien we mogelijkheden om de situatie en inrichting van de Markt, ons dorpshart, verder 
aan te pakken. De aanplant van leilindes heeft tot een verbetering geleid, mede in combinatie met 
de verlichting van de beeldbepalende gebouwen (pomp en beide kerken). De Markt is daarentegen 
ook de plek waar ruimte is voor het parkeren van bewoners en de bezoekers aan het café-
restaurant. De zo levendige markt met terras in de zomer wordt in wintermaanden gedomineerd 
door geparkeerde auto’s. Bij herinrichtingsmaatregelen zou ook nadrukkelijk aandacht moeten 
worden bestreed aan mogelijkheden om de situatie met betrekking tot het parkeren in het centrum 
van het dorp te verbeteren. Dir wordt namelijk een steeds groter probleem. 
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4. De overige thema’s  
 
Naast de kernthema’s zal DK de komende tijd aandacht besteden aan de eerdere genoemde 
“overige thema’s: 

 Kwaliteit en onderhoud infrastructuur/openbare ruimte 

 Groen en onderhoud van groen  

 Veiligheid op straat 

 Openbaar vervoer 

 Cultuurhistorische waarden 

 Huisvesting arbeidsmigranten 
 Gevolgen klimaatverandering voor de inrichting van de openbare ruimte 

 

4.1 Kwaliteit en onderhoud infrastructuur/openbare ruimte 
De laatste twee jaar is er een goed, direct, contact ontstaan tussen de buitendienst van de gemeente 
(“Team X-land”) en de dorpsraad. Dat heeft erin geresulteerd dat over kleinere zaken betreffende de 
infrastructuur door de dorpsraad rechtstreeks contact wordt opgenomen met de medewerkers van 
de gemeente. Dat blijkt goed te werken. Samen met Team X-land heeft DK gezorgd voor de 
wegbewijzering van de ommetjes, de plaatsing van een bruggetje en een aantal informatieborden. 
Ook heeft de buitendienst DK geholpen om door de dorpsraad verworven banken in het 
buitengebied te plaatsen. 
Een extra lichtpunt in de kern kon worden gerealiseerd en kleine reparaties werden vlotter 
uitgevoerd. 
Enkele keren per jaar zitten buitendienst en DK samen om de gang van zaken te bespreken. 
Deze werkwijze heeft al veel verbetering opgeleverd en beide partijen zijn er tevreden over. 
Getracht zal worden de samenwerking en de directe contacten nog verdere te ontwikkelen. 
 

 DK streeft naar verdere optimalisatie van het al goed verlopende directe contact met de 
buitendienst over de kwaliteit en het onderhoud van de infrastructuur in het dorp. 

 

4.2 Groen en onderhoud van groen 
Meer groen is een langgekoesterde in Kruisland. De aanleg van een dorpspark of een “dorpsbos” is 
een wens van velen. In 2022 is de natuurspeeltuin “Den Darink” gereedgekomen en dat heeft naast 
speelmogelijkheden voor de kinderen ook een mooi stukje extra groen in het dorp opgeleverd. 
Daarnaast is er samen met de gemeente een uitgebreide inventarisatie gemaakt van mogelijke 
plaatsen waar binnen de kern nog extra bomen zouden kunnen worden geplaatst. Uiteindelijk heeft 
dat maar tot enkele tientallen extra bomen geleid, die in 2022 ook daadwerkelijk zijn aangeplant. 
Op dit moment heeft DK drie concrete mogelijkheden op het oog om meer groen te realiseren: 

 Uitvoering geven aan het vernemen van de gemeente om meer bomen in het buitengebied 
te planten, net zoals in de kern gebeurd is. De mogelijkheden voor het buitengebied van 
Kruisland zijn nog niet in kaart gebracht. 

 De door de gemeente gedane toezegging om een nieuwbouwplan in Kruisland te 
combineren met een behoorlijk stuk groen, het zogenaamde dorpspark of dorpsbos. 

 De contacten met Brabant water over de inrichting van het terrein rond het te realiseren 
pompstation voor drinkwater. Op dit moment worden proeven gedaan en is de komst van 
het pompstation nog niet helemaal zeker. Als het er wel komt lijkt Brabant Water bereid om 
het grote aangekochte terrein rond het pompstation (deels) groen in te richten, geschikt 
voor wandelaars en fietsers. 

 
Daarnaast wil DK in 2023 onderzoeken of een perceel buiten de kom gelegen gemeentegrond kan 
worden ingericht als uitlaatplaats voor honden, dit in combinatie met het aanplanten van groen.  
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 DK zal de gemeente actief blijven benaderen om het dorpsbos/dorpspark gerealiseerd te 
krijgen. Ook zal worden aangedrongen om een inventarisatie te maken van plekken waar in 
de omliggende polders extra bomen kunnen worden geplant. DK zal contact blijven houden 
met Brabant Water over de mogelijkheden van groen rondom het geplande pompstation 
voor drinkwater. De mogelijkheden voor een uitlaatplaats voor honden met veel groen op, 
het terrein worden onderzocht. 

 

4.3 Veiligheid op straat 
Het is lastig om criminaliteitscijfers, specifiek voor Kruisland, te vinden. DK heeft de indruk, dat 
Kruisland een tamelijk veilig dorp is, waar het gaat om criminaliteit en ernstigere vormen van 
crimineel-gerelateerde overlast. Kruisland heeft een actieve buurtpreventie, die zonder twijfel een 
goede bijdrage levert aan de positieve veiligheidssituatie. Na een golf van inbraken op agrarische 
bedrijven werd besloten tot de oprichting van een aparte buurtpreventie eenheid voor het 
buitengebied. Die is er in 2022 ook daadwerkelijk gekomen. 
Vanuit de buurtpreventie wordt aangegeven, dat een goede afstemming tussen de activiteiten van 
de wijkagent, de gemeentelijke boa’s, de gemeentelijke jeugdwerker en de buurtpreventie 
problematisch blijft. Met name de uiterst geringe beschikbaarheid van de wijkagent wordt als 
storend ervaren.  
Hoewel de veiligheidssituatie in Kruisland naar mag worden aangenomen tamelijk goed is, is er met 
name op het gebied van bestrijding van overlast verbetering mogelijk. Ook dient meer aandacht 
besteed te worden aan preventie (bijvoorbeeld door tijdig prullenbakken te legen) en dienen de 
bewoners aangespoord te worden om overlastklachten direct bij de gemeente te melden via de app 
of de website. 
 

 DK stelt zich tot doel met de gemeente te bespreken of en hoe de onderlinge afstemming op 
het gebeid van handhaving verbeterd kan worden. 

 

4.4 Openbaar vervoer 
In Kruisland bestaat het enige openbaar vervoer uit de buurtbus. Deze buurtbussen, die rijden op de 
route Oud-Gastel, Kruisland, Steenbergen, Welberg, Moerstraten, Heerle en Wouw worden gereden 
door vrijwilligers uit Oud Gastel en Kruisland. Mensen uit Kruisland, die aangewezen zijn op het 
openbaar vervoer hebben dus maar één mogelijkheid om van en naar Kruisland te reizen: één keer 
per uur met een buurtbus in de richting Steenbergen en één keer per uur met een bus in de richting 
Oud-Gastel. En dit alleen van ma t/m vr tussen grofweg 07.00-18.00 in periodes buiten de 
schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties is de frequentie één bus per twee uur. Wel zijn er nog 
enkele andere vervoersmogelijkheden. Mensen van 55 en ouder kunnen gebruik maken van de 
Plusbus, die vanuit Steenbergen opereert en beschikbaar is in de hele gemeente. Mensen met een 
WMO- indicatie kunnen soms gebruik maken van voor hen specifiek vervoer. Ook kunnen mensen 
gebruik maken van een (deel-)taxi. DK pleit er -ondanks de steeds verdere inkrimping van het 
openbaar vervoer- bij de gemeente voor om bij de nieuwe aanbesteding van de vervoersconcessie 
2025-2035 aan te dringen op een directe (buurt)busverbinding tussen Kruisland en het treinstation 
in Roosendaal. Kruisland is sterk gericht op Roosendaal. Veel kinderen zitten er op het middelbaar 
onderwijs. Ook reizen studerende jongeren per trein vanaf Roosendaal naar scholen in andere 
plaatsen. Daarnaast bezoeken mensen uit Kruisland het winkelcentrum en het ziekenhuis.  
Nu moet gereisd worden via Oud-Gastel, waar overgestapt moet worden en dit maakt maakt het 
gebruik van het OV naar Roosendaal niet aantrekkelijk.  
 

 DK is van mening, dat het aanbod van openbaar vervoer in Kruisland op een minimaal niveau 
is en pleit voor een directe (buurt)busverbinding met Roosendaal. 
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4.5 Cultuurhistorische waarden 
Ook in en rond Kruisland zijn er beslist plaatsen met cultuurhistorische waarden. Denk aan 
de in 2022 gerestaureerde Coupure in de Stoofweg, waar vroeger de stoomtram langs 
kwam, oude boerderijen of de beide kerken. DK heeft de indruk, dat in Kruisland 
cultuurhistorische waarden beter zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat een aantal 
bijzondere plaatsen bij zowel bewoners als bezoekers onvoldoende bekend zijn. Ook zijn er 
bijzondere landschappen, die onvoldoende bekend zijn, zoals het krekenstelsel, dat in de 
15e eeuw ontstaan is na de grote St.-Elisabethsvloed. Met informatieborden zouden 
interessante plaatsen of objecten beter onder de aandacht kunnen worden gebracht, vooral 
als die langs wandel- of fietsroutes gelegen zijn.  
 

 DK wil in de komende jaren een beter zicht krijgen op wat cultuurhistorisch en 
natuurhistorisch vermeldenswaard is in Kruisland en de gemeente vragen om daar 
met informatieborden aandacht voor te vragen. 

 
 

4.6 Huisvesting arbeidsmigranten 
In 2010 heeft de gemeente Steenbergen beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten opgesteld 
en in de “Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente Steenbergen 2010”. In 2015 werd 
het beleid van 2010 gecontinueerd met de “Woonvisie 2015”. In 2020 zag de “Beleidsnotitie 
Arbeidsmigratie” het licht. In deze notitie spreekt de gemeente van 2450 tot 3450 (afhankelijk van 
seizoen) arbeidsmigranten en de verwachting is dat dit getal nog aanmerkelijk zal groeien de 
komende jaren. De huisvesting van al deze mensen (soms ook met hun gezin) wordt een steeds 
groter probleem. Ook in Kruisland neemt het aantal arbeidsmigranten gestaag toe en steeds meer 
woningen worden door werkgevers opgekocht om arbeidsmigranten onder te brengen. Dit heeft 
een negatief effect op de beschikbaarheid van woningen voor woningzoekende inwoners van 
Kruisland. Ook heeft DK de indruk, dat de door de gemeente gestelde regels niet altijd gevolgd 
worden en dat bij voorbeeld in sommige panden te veel mensen worden ondergebracht. DK vraagt 
zich af of de controle op correcte huisvesting door de gemeente voldoende is en of de gemeente een 
goed zicht heeft op dit fenomeen. 
 

 DK vraagt de gemeente om goed toezicht te houden op de voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten door haar gestelde regels. 

 
 

4.7 Gevolgen klimaatverandering voor de inrichting van de openbare ruimte  
Door klimaatverandering worden we geconfronteerd met extremere weersomstandigheden. Het 
duidelijkst zijn de uitschieters van de temperaturen tijdens zomerdagen, gevolgd door lange periode 
van droogte en de vaker voorkomende hoeveelheden neerslag op korte tijd. Door de inrichting van 
de openbare ruimte, zowel de infrastructuur als de groenvoorzieningen, aan te passen kunnen de 
effecten enigszins worden getemperd. Door het toevoegen van meer groen en de aanplant van 
bomen in de woonkernen kan de temperatuur omlaag worden gebracht. Door water minder snel te 
laten weglopen en bijvoorbeeld voor kortere periodes in buffers op te vangen kan veel overlast 
worden voorkomen. Dit soort maatregelen komen in wezen neer op het anders inrichten/aanpassen 
van de openbare ruimte. DK zou in 2023 graag met de gemeente in gesprek gaan over hoe bij 
aanpassingen in de openbare ruimte, waaronder infrastructuur en groenvoorzieningen, beter kan 

worden ingespeeld op de klimaatverandering (o.a. hittestress, hevige regenbuien, droogte). 
Daarvoor zou een plan kunnen worden ontwikkeld, dat stukje voor stukje wordt uitgevoerd, 
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wanneer daarvoor gelegenheid is. Bijvoorbeeld bij onderhoud of renovatie van infrastructuur en 
groen. 
 
 

 DK vraagt de gemeente om samen na te gaan denken over de inrichting van de 
openbare ruimte, waaronder infrastructuur en groenvoorzieningen, en hierbij in te 
spelen op de klimaatverandering (o.a. hittestress, hevige regenbuien, droogte). 

 
 
 
 
 



   
 

16 
 

5. Samenvatting van activiteiten periode 2023 t/m 2025 
Hoewel er gedurende de periode 2023 t/m 2025 beslist nieuwe onderwerpen op de agenda van DK 
zullen komen, op eigen initiatief, dan wel door ontwikkelingen in de externe omgeving wil DK in deze 
periode in ieder geval de volgende zaken aanpakken: 
 
 
Kernthema’s: 
 

 DK stelt zich tot doel om met de gemeente in contact te blijven over ruimte voor 
woningbouw, inclusief dorpspark/dorpsbos en verkeersontsluiting, waarbij inspraak vanuit 
Kruisland zo goed mogelijk vorm kan krijgen. 

 

 DK zal bij de gemeente blijven aandringen op een grondige analyse van de verkeerssituatie in 
Kruisland en om onderzoek van de mogelijkheden ter verbetering, daarbij inbegrepen de 
haalbaarheid van een rondweg. Een visie voor de langere termijn moet worden ontwikkeld. 

 
 DK zal met de gemeente in contact treden over de opwaardering van de uitstraling van de 

dorpskern, waarbij met name (delen) van de Langeweg, Molenstraat en Roosendaalseweg 
relevant zijn. 

 
 
 
Overige thema’s  
 

 DK streeft naar verdere optimalisering van het contact met de buitendienst contact met de 
over de kwaliteit van het onderhoud van de infrastructuur en het groen in het dorp. 
 

 DK zal de gemeente actief blijven benaderen om het dorpsbos/dorpspark gerealiseerd te 
krijgen. Ook zal worden aangedrongen om een inventarisatie te maken van plekken waar in 
de omliggende polders extra bomen kunnen worden geplant. DK zal contact blijven houden 
met Brabant Water over de mogelijkheden van groen rondom het geplande pompstation 
voor drinkwater. 

 

 DK stelt zich tot doel met de gemeente te bespreken of en hoe de onderlinge afstemming op 
het gebeid van handhaving verbeterd kan worden. 
 

 DK is van mening, dat het aanbod van openbaar vervoer in Kruisland op een minimaal niveau 
is en vraagt de gemeente om voor de aanbesteding van de vervoersconcessie voor de jaren 
2025-2035 aan te dringen op een directe buurtbusverbinding tussen Kruisland en 
Roosendaal. 

 

 DK wil in de komende jaren een beter zicht krijgen op wat cultuurhistorisch en 
natuurhistorisch vermeldenswaard is in Kruisland en de gemeente vragen om daar 
met informatieborden aandacht voor te vragen. 
 

 DK vraagt de gemeente om goed toezicht te houden op de voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten door haar gestelde regels. 
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 DK vraagt de gemeente om samen na te gaan denken over de inrichting van de 
openbare ruimte, waaronder infrastructuur en groenvoorzieningen, en hierbij in te 
spelen op de klimaatverandering (o.a. hittestress, hevige regenbuien, droogte). 
 

 
 
Kruisland, december 2022 
De leden van de Dorpsraad 
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