
Voorstel invulling kernbezoeken 2022: 
“Samen tot de kern komen” 
 

We mogen elkaar weer ontmoeten 
Nu we niet langer te maken hebben met maatregelen omtrent de coronapandemie mogen we 

elkaar weer ontmoeten. Dit biedt kansen voor de raad om de kernen in te gaan en in gesprek te 

gaan met inwoners, vrijwilligers, ondernemers en professionals. Zo kunnen we samen tot de kern 

komen. 

Doel van het kernbezoek 
Het voornaamste doel van een kernbezoek is dat raadsleden zich kunnen laten informeren door 

burgers over sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in de kern.  Zo kunnen op 

de locatie raadsleden zich laten informeren over wat burgers ervaren als kansen, knelpunten, 

wat er goed gaat en wat beter kan in hun kern. De raad gaat op bezoek, maar gaat vooral in 

gesprek. 

Insteek 
De gemeente kent een grote verscheidenheid aan mogelijke gesprekpartners. Oud, jong, rijk, 

arm, ondernemend, verzorgend, ect. Om echt tot de kern te komen over datgene wat er speelt in 

de kern, zonder volledig toe te spitsen op één specifiek onderwerp, is het wenselijk om 

verschillende doelgroepen samen te laten komen. De insteek is daarom om voor elke kern een 

samengestelde groep uit te nodigen. Het kernbezoek wordt georganiseerd vanuit een positieve 

en constructieve insteek. In plaats van inzoomen, op bijvoorbeeld problemen in de openbare 

ruimte, is het voorstel om het gesprek te voeren over grotere thema’s als duurzaamheid, 

veiligheid, mobiliteit, woongenot, ect. Ofwel: wat maakt het mooi en bijzonder om in deze kern te 

wonen en wat zou het wonen, werken en recreëren nog beter kunnen maken? Iedereen die wil is 

welkom om mee te praten. Maar om te zorgen voor een diverse groep worden specifieke 

doelgroepen uitgenodigd.  

Aangezien alle inwoners welkom zijn is het mogelijk, en zelfs wenselijk, dat geïnteresseerden 

aansluiten. Om het gesprek te prikkelen zullen we ervoor zorgen dat de gesprekken gevoerd 

worden op ontspannen en onverwachte locaties. Denk bijvoorbeeld aan de Jeu de Boules baan 

op De Heen of bij het Jeugdhonk. 

Omdat de kernbezoeken op meerdere dagen plaatsvinden (twee kernen per dag) zal gezorgd 

worden van een gevarieerd programma. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling in Nieuw 

Vossemeer (ommetje Kreek) of een lunch met streekproducten bij een lokale agrariër. 

Om het gesprek op gang te krijgen kunnen speciale gespreksactiviteiten georganiseerd worden 

om het ijs te breken. Denk bijvoorbeeld aan ‘over de lijn’ waarbij je aan de hand van stellingen je 

positioneert ten opzichte van een (denkbeeldige) scheidslijn. Of door het opplakken van post-its 

met wensen voor de desbetreffende kern op een kaart.  



Wanneer en waar 
De kernbezoeken zullen plaatsvinden op: 

- Zaterdag 1 oktober 09:30-16:00 

- Zaterdag 8 oktober 09:30-16:00 

- Zaterdag 15 oktober 09:30-16:00 

- Zaterdag 22 oktober is de eerste zaterdag van de herfstvakantie.  

Welke kernen op welke dag bezocht worden is afhankelijk van de verdere invulling van het 

programma. Op dit moment is de insteek: 

1 oktober: Dinteloord & Kruisland 

8 oktober: Steenbergen & Welberg 

15 oktober: De Heen & Nieuw Vossemeer 

Kerncoördinatoren 
Om een gevarieerde groep gesprekspartners samen te laten komen zullen de kerncoördinatoren 

actief betrokken worden bij de organisatie van de kernbezoeken. Zij kennen de kernen, weten 

wat er speelt en wie bereid is zijn visie met de raad te delen. Daarnaast kunnen zij hun brede 

netwerk inzetten om een gevarieerde groep geïnteresseerden samen te stellen. Tijdens de dag 

zullen zij samen met de griffie aanwezig zijn om het gesprek op gang te helpen en eventuele 

vervolgacties te inventariseren.  

Stadsraad en dorpsraden 
De Stadsraad en de dorpsraden zullen actief betrokken worden bij de invulling van de 

kernbezoeken en zijn uitgenodigd om bij de kernbezoeken aanwezig te zijn.  

Gesprekspartners 
Ter oriëntatie zijn een aantal mogelijke gesprekspartners reeds benaderd. Denk hierbij aan de 

Jongerenwerkers Steenbergen die graag met een groep jongeren willen participeren. Maar ook 

het ondernemersplatform Steenbergen en de ZLTO. Daarnaast worden via social media en de 

infopagina in de Steenbergse Courant inwoners oproepen om te participeren.  

Voorstel voor het vervolg 
Indien u kunt instemmen met deze insteek zal de griffie de inhoudelijke invulling van de dagen 

verder invullen. Zodra de invulling van de dagen en de lijst met genodigden in concept gereed is 

wordt deze per mail met u gedeeld. Aan de hand van dit concept kunt u (net als bij de 

voorbereiding van een beeldvormende vergadering) suggesties aandragen voor het benaderen 

van specifieke doelgroepen of organisaties. 

Om inwoners op tijd op te hoogte te brengen van de kernbezoeken is het de insteek om 

minimaal 3 tot 4 weken voor aanvang van het kernbezoek de communicatie hierover op te 

starten. 


