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Onderwerp
Vaststelling visie en uitvoeringsprogramma entrees gemeente Steenbergen

Steenbergen; 29 oktober 2019 

Aan de Raad,

Uw raad heeft een motie ingediend en aangenomen waarin aandacht wordt gevraagd voor de 
verfraaiing van de entrees van de kernen en rotondes. Het college heeft deze motie overgenomen 
en hieraan een duurzame uitwerking gegeven. Tevens is de verfraaiing van de entrees en rotondes 
opgenomen als een ambitie in het raadsprogramma 'Aan de Slag!'.

Doel van de motie is om de entrees te verfraaien. Het college wenst dit te doen op een duurzame 
wijze en heeft ervoor gekozen om een visie op te stellen voor de entrees om de motie vorm te 
geven. In de collegevergadering van 22 oktober hebben wij de visie en het uitvoeringsprogramma 
voor het verfraaien van de entrees vastgesteld.

Visie
De visie gaat in op de landschappelijke waarden en structuren die Steenbergen rijk is en vertaald 
deze naar uitgangspunten die gebruik kunnen worden om de entrees vorm te geven. Om tot de 
visie te komen is een landschapsanalyse uitgevoerd.

Steenbergen heeft diverse kernen met entrees die verschillen in type. De visie heeft zich toegespitst 
op de hoofdentrees van de kernen. Aan de hand van de uitgangspunten zijn concepten opgesteld en 
toegepast op de hoofdentrees. Deze zijn omgezet naar concepten in beeld per entree.

De hoofdconcepten zijn;
( Historische) laanstructuren versterken door het selectief toevoegen en verwijderen van 
vegetatie;
Kreekbeleving vergroten door het zicht op de kreek te verbeteren en blikvangers zoals 
wilgen toe te voegen;
Belevingverschil tussen binnen en buiten de kern vergroten door o.a. toevoegen vegetatie in 
de kern;
Vergroten en behouden van openheid en vergezichten buiten de kern;
Cultuurhistorische verwijzingen toevoegen op de route N259 Steenbergen-Dinteloord.

Deeluitwerkingen
Gekozen is met deze visie voor een duurzame en vaste inrichting. Dit houdt ook in dat de ingrepen 
gaan variëren van groot tot klein. Per entree zal een deeluitwerking worden gemaakt waarvoor de 
visie als basis dient. Naast de landschappelijke waarden en structuren hebben nog andere aspecten 
invloed op de entrees. Te denken valt aan de verplichte verkeersvoorzieningen die een entree 
moeten hebben. Wat is de vormgeving daarvan. Mogelijkheden om publiciteit aan diverse 
onderwerpen te geven zoals de Zuiderwaterlinie moeten ook een plaats krijgen. In samenwerking 
met de dorpsraden, stadsraad en omwonenden wordt de uiteindelijke vormgeving vastgesteld.
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Uitvoeringsprogramma
Om een goede invulling te kunnen geven, wordt bij het oppakken van de uitvoering gekeken naar 
een integrale aanpak. Op basis hiervan is bepaald aan welke entrees eerst wordt gewerkt en welke 
later in de komende drie jaar aan de beurt zijn.

Entrees en rotondes staan niet op zichzelf maar hebben een nauwe relatie met hun omgeving. Bij 
het moment van aanpak van een entree is het goed om ook naar de omgeving te kijken en te zien of 
er koppelkansen zijn qua inrichting en uitvoering. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van de 
voormalige N259, nu rondweg-Oost, waarbij wordt aangesloten met het oppakken van de entrees 
die hieraan verbonden zijn. Deze aanpak houdt nu al in dat in dit najaar de rotondes van de 
rondweg Oost en de wipstraat/ entree Welberg worden aangepakt.

Beheer
Op dit moment zijn een drietal rotondes ( middencirkel) in aanleg en beheer ondergebracht bij de 
Rotondespecialist. De samenwerking hiermee laat sterk te wensen over. Stappen worden 
ondernomen om de inrichting van deze drie rotondes te verbeteren. Voor het beheer van de nieuwe 
entrees en inrichting van de rotondes zal in samenwerking met team Buitendienst gezocht worden 
naar een goedwerkende oplossing.

Middelen
De aanpassingen aan de entrees verschillen per entree. In de begroting 2020-2023 is een totaal 
budget van C 300.000,- opgenomen voor het verfraaien van de entrees en rotondes. Dit budget is 
verdeeld over 3 jaar ( 3* C100.000,- over 2020-2021-2022).), maar kan in die járen fluctueren. Het 
totaalbedrag blijft in de uitvoeringsperiode van 3 jaar binnen het hiervoor beschikbaar gestelde 
bedrag. Het bedrag is onderverdeeld in C 250.000,- voor uitvoering en C 50.000,- voor 
voorbereidingskosten extern.

De aankleding van de entrees houdt in dat er nieuw groen bij komt bij het huidige groenareaal. In 
2020 wordt gewerkt aan een integraal beheerplan voor de diverse disciplines in de openbare 
ruimte. Hierin zal de vergroting van het groenareaal worden opgenomen voor wat betreft het 
vervangingsonderhoud. Het benodigde budget voor het verzorgend en technische onderhoud zal in 
de jaarlijkse bijstelling van het groenareaal worden meegenomen in de structurele beheerbudgetten 
voor team Buitendienst. Vaststelling hiervan vindt plaats tijdens de begrotingsbehandeling.

Communicatie/Aanpak
Per kern worden de dorpsraad/ stadsraad en de bij een entree betrokken omwonenden betrokken 
bij de nadere uitwerking van de entrees van die kern. De visie zal als uitgangspunt dienen. De 
diverse disciplines (verkeer, civiel, beheer, communicatie, economische zaken) worden betrokken bij 
de deeluitwerkingen. Tijdens de planvorming en na de uitvoering van de diverse entrees wordt 
social media benut om aandacht hieraan de te geven.

Hoogachtend, )
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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