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Evaluatie kernbezoeken 2022 

1. Inleiding 

Op 8,15 en 22 oktober 2022 zijn de zes kernen van gemeente Steenbergen bezocht. Het doel van 

deze kernbezoeken is om als raad het gesprek aan te gaan met organisaties, verenigingen en 

inwoners over sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in de kern. Elke zaterdag 

zijn twee kernen bezocht. In deze evaluatie wordt teruggeblikt op de kernbezoeken en de 

organisatie van de kernbezoeken. Aan de hand van de evaluatie wordt vooruitgekeken naar de 

kernbezoeken van dit jaar. 

2. Organisatie van de kernbezoeken 

In juni heeft de griffie voor het eerst om tafel gezeten met de kerncoördinatoren om de opzet 

voor de kernbezoeken te bespreken. Terugkijkend op voorgaande edities viel op dat het gesprek 

vaak geleid werd door de stad- en dorpsraden. Het gesprek ontstond veelal aan de hand van een 

lijstje met uiteenlopende punten, met name gericht op uitvoering van beleid en beheer van de 

openbare ruimte. De gesprekspunten tijdens het kernbezoek waren zodoende met name voor 

het college dan voor de raad bestemd. De griffie en de kerncoördinatoren waren voornemens 

om de kernbezoeken ditmaal constructiever en meer toekomstgericht in te steken. Door een 

diverse groep gesprekspartners uit te nodigen, bestaande uit verschillende leeftijden en lagen 

van de samenleving, zou het gesprek meer domein overstijgend karakter krijgen. De toekomst  

van de kern zou centraal staan in de gesprekken. Het was hierbij van belang om vooral vanuit 

een positieve blik naar de kern te kijken.  Om toch ruimte te geven voor meer specifieke of 

langlopende kwesties zou een wensboom geplaatst worden. Zo konden aanwezigen toch hun 

input leveren, zonder dat dit van invloed zou zijn op het gesprek. Dit plan van aanpak is conform 

het vastgestelde voorstel aan het presidium van 23 juni 2022.  

Om het gesprek te prikkelen zou de groep aanwezigen opgesplitst worden in twee of drie 

groepen, begeleid door gespreksleiders. Na deze groepsgesprekken zou de opbrengst plenair 

samengebracht worden tot een wensbeeld voor de toekomst van de kern.  

Deze aanpak is uiteindelijk niet gerealiseerd. Door een hoge werkdruk en andere 

omstandigheden bleek het in september voor de kerncoördinatoren niet mogelijk om in oktober 

op de geplande zaterdagen aanwezig te zijn. Het was daardoor niet mogelijk om met 

gespreksleiders te werken. De griffie heeft geprobeerd een tussenweg te zoeken in de 

voorbereiding van het programma. Half september hebben alle genodigden een save the date 

ontvangen waarin zij werden uitgedaagd om na te denken over datgene waar men trots op is.  

‘Om samen tot de kern te komen nodigen wij u uit om onder het genot van een kopje koffie te praten 

over de toekomst van de kern. Welke kansen ziet u voor de toekomst en welke mogelijke knelpunten 

kunnen we samen aanpakken? Waar bent u trots op en waar maakt u zich zorgen over? Hierover 

spreekt u niet alleen met de raadsleden, we nodigen een interessante groep van inwoners en actief 

betrokken organisaties en ondernemers uit om hierover van gedachten te wisselen. Thema’s als 

veiligheid, mobiliteit, woongenot, leefbaarheid en duurzaamheid mogen allemaal aan bod komen. 

Iedereen is welkom om mee te praten, dus neem vooral andere geïnteresseerden mee.  

Ter voorbereiding op het gesprek willen we u vast uitdagen om na te denken over datgene waar u het 

meest trots op bent als u aan uw kern denkt. Maar uiteraard mag u ook kritisch zijn op de dingen die 

beter kunnen.’ 



2 

 

3. Stad- en dorpsraden 

Anders dan andere jaren is de voorbereiding en uitvoering dit jaar niet samen met de 

dorpsraden gedaan. Dit leverde vooraf wat verwarring op bij een aantal dorpsraden. Ze vonden 

het vreemd dat ze niet vooraf betrokken waren. Na deze signalen heeft de griffie elke dorpsraad 

gebeld om toelichting te geven op het programma en is gevraagd of ze een specifiek 

gespreksonderwerp aan willen dragen of een plek in de kern willen bezoeken. Op die manier 

hebben zij toch nog bij kunnen dragen aan het programma.  

4. Programma van de kernbezoeken 

De programma’s van elk kernbezoek waren zoveel mogelijk gelijk. De voorzitter opende elk 

kernbezoek door iedereen welkom te heten en het programma toe te lichten. Vervolgens startte 

het gesprek met alle aanwezigen. Om beurten kregen aanwezigen de beurt om het woord te 

voeren, startende met de stad- of dorpsraad. Voor het gesprek stond een uur gepland. Na het 

gesprek werden een aantal locaties, maatschappelijke organisaties of vrijwilligersactiviteiten in de 

kern bezocht. Aangezien uit de aanmeldingen bleek dat er weinig tot geen jongeren aanwezig 

zouden zijn, is ervoor gekozen om plekken te bezoeken waar kinderen of jongeren veelal komen. 

Op die manier werd er gezocht naar een balans in het programma waar zoveel mogelijk 

doelgroepen gediend zouden worden. Zo is in de Heen ’t Kot bezocht en is er een bezoek 

gebracht aan het jeugdhonk in Steenbergen. 

5. Opbrengst kernbezoeken 

Elk kernbezoek is een wensboom geplaatst met groene briefjes waarop aanwezigen hun wensen 

voor de kern konden opschrijven. Al deze briefjes zijn samengevoegd in een afbeelding. Zo is er 

een wensboom per kern ontstaan. De wensboom was een prettig middel om concrete punten te 

inventariseren, zonder dat het gesprek hierover gevoerd hoefde te worden.  

Van elk bezoek is een gespreksverslag opgesteld. Hierin staan alle punten, hoe specifiek of breed 

dan ook, die benoemd zijn tijdens de bezoeken. De gespreksverslagen zijn half november ter 

informatie aangeboden aan het college en de ambtelijke organisatie. Deze verslagen zijn als 

bijlage bij dit stuk toegevoegd.  

Er is een krantje gemaakt van de belangrijkste gespreksonderwerpen per kern. Alle wensbomen 

zijn ook gepubliceerd in dit krantje. Het krantje is zowel digitaal als fysiek beschikbaar. Het 

digitale exemplaar is gepubliceerd op het RIS en eind december gedeeld met alle aanwezigen 

tijdens de kernbezoeken. De (burger)raadsleden hebben een geprint exemplaar ontvangen.  

6. Reflectie en vooruitblik 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de kernbezoeken positief en in goede sfeer zijn 

verlopen. De doelstelling om vooral vanuit vrijwilligers en instellingen te horen wat er speelt en 

wat hun toekomstbeeld is, is in enkele kernen goed tot stand gekomen. Het hogere doel om 

toekomstgericht met inwoners in gesprek te gaan is minder van de grond gekomen.  

De huidige opzet van de kernbezoeken kent enkele terugkerende uitdagingen. Deze uitdagingen 

worden hieronder benoemd. 

6.1. Verwachtingen van inwoners 

Tijdens de kernbezoeken worden de raadsleden vaak geconfronteerd met aandachtspunten en 

wensenlijsten, die veelal gericht zijn op uitvoering en waarop de raadsleden zodoende niet 

rechtstreeks op kunnen reageren. Daarnaast worden raadsleden aangesproken op punten die 
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tijdens eerdere bezoeken zijn ingebracht, maar (nog) niet zijn gerealiseerd. Hierdoor wordt het 

kernbezoek voor zowel de raadsleden als voor de inwoners minder relevant. De raadsleden 

kunnen de wensen alleen maar aannemen, terwijl de verwachting van de inwoners is dat de 

wensen ook ingewilligd worden. Inwoners zien de gemeente als één geheel. Het is voor inwoners 

niet duidelijk en ook niet relevant dat binnen de gemeente de gemeenteraad een eigen rol 

inneemt. Als het gaat om zaken waar de raad rechtstreeks invloed op heeft, is de opbrengst 

vanuit de kernbezoeken minimaal. 

6.2. Betrokkenheid en aanwezigheid 

Het doel van de kernbezoeken is om in de kern met een brede vertegenwoordiging vanuit de 

kern het gesprek aan te gaan. Dit blijkt lastig realiseerbaar. In de aanloop naar de kernbezoeken 

worden veel verenigingen, organisaties en stichtingen uitgenodigd. Daarnaast wordt steevast via 

social media en de lokale krant aandacht gevraagd voor de kernbezoeken. Organisaties, 

verenigen en stichtingen zijn bereid om te komen, maar moeten wel vaak persoonlijk benaderd 

worden. De aanwezigheid van inwoners die niet gebonden waren aan de instelling was minimaal. 

In een enkele kern waren 1 à 2 inwoners aanwezig. Veel genodigden gaven aan wel te willen 

komen, maar het nut hiervan in twijfel trokken. Een aantal aanwezigen hebben aangegeven het 

jammer te vinden dat de raad niet volledig aanwezig was. Bij elk kernbezoek waren gemiddeld  

10 (burger-)raadsleden aanwezig.  

6.3. Vooruitblik 

In mei en juni 2023 vinden de volgende kernbezoeken plaats. De kernbezoeken zijn verschoven 

naar het voorjaar enerzijds vooruitlopend op de perspectiefnota en anderzijds om zo het 

programma minder gevoelig te maken voor slecht weer. Dit betekent dat tussen de 

kernbezoeken van 2022 en 2023 slechts een half jaar zit. Het is de vraag in hoeverre zaken die 

opgehaald zijn in het najaar van 2022 tijdens de volgende kernbezoeken al opgepakt of opgelost 

zijn. Er bestaat hierdoor een risico dat inwoners afhaken of dat de aankomende kernbezoeken 

een herhaling zullen zijn van het afgelopen jaar.  

De kernbezoeken zijn in de eerste plaats bezoeken van de raad en kunnen bijdragen aan de 

beeldvorming van de raadsleden over een bepaald onderwerp. Vanuit dat uitgangspunt zouden 

de kernbezoeken ook bezien kunnen worden als beeldvormende bijeenkomsten; maar dan op 

locatie. 

In de aankomende presidiumvergadering wordt aan u gevraagd om te reflecteren op de 

afgelopen kernbezoeken. Daarnaast wordt aan u gevraagd om aan de hand van het 

evaluatieverslag in gesprek te gaan over de invulling en insteek van de aankomende 

kernbezoeken. 

 

 

 

 

 

    


