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Voorwoord 
Op 8, 15 en 22 oktober heeft de gemeenteraad van
Steenbergen de kernen bezocht tijdens de jaarlijkse
kernbezoeken. Tijdens de zes bezoeken is de raad in
gesprek gegaan met stad- en dorpsraden, organisaties,
stichtingen, verenigingen en inwoners over de toekomst
van de kern. 

De belangrijkste  gespreksonderwerpen en ideeën die
besproken zijn tijdens de kernbezoeken zijn gebundeld in
dit krantje. De gespreksverslagen zijn half november
gedeeld met het college van de gemeente Steenbergen. 

Anders dan andere jaren zal er geen actiepuntenlijst
gemaakt worden. De raadsleden kunnen aan de hand van
dit krantje onderwerpen inbrengen bij het college ter
bespreking. 

De kernbezoeken zullen geëvalueerd worden tijdens het
presidium van januari. Aan de hand van deze evaluatie zal
een opzet gemaakt worden voor de kernbezoeken in
2023. Deze zullen plaatsvinden in mei en juni. 
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E l k  k e r n b e z o e k
i s  e e n
w e n s b o o m
n e e r g e z e t .  A l l e
w e n s e n  v o o r  d e
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e e n  a f b e e l d i n g
g e m a a k t ,
g e p u b l i c e e r d  i n
d i t  k r a n t j e .  



Wensboom de Heen



De Heen

Samen met het initiatievenfonds van
de gemeente Steenbergen heeft
Stichting Leefbaarheid de Heen naast
het sportveld aan de Langeweg recent
een Jeu-de-Boulesbaan gerealiseerd.
Sinds kort staat hier ook een
picknicktafel. De voorzitter van de
Stichting Leefbaarheid de Heen, Piet
de Jong, vertelde dat de baan erg
positief ontvangen is. ‘Nu is het alleen
nog wachten op de zendmast’. 

Gemeenschapshuis de Stelle - 8 oktober 2022

‘Wie het hardst roept wordt gehoord’
Dat gevoel leeft bij de Stichting
Leefbaarheid de Heen. Het is hen niet
bekend wie op dit moment de
kerncoördinator is. Ze zien veel
wisselingen in het personeel van de
gemeente. Hierdoor is het onduidelijk
wie het aanspreekpunt is. 
‘Wie houdt ons op de hoogte over dat
wat er speelt in de gemeente?’. 

‘Laat ons ook weten waarom iets niet
gedaan wordt’. 

Bijvoorbeeld als het gaat om de
meldingenapp. Als je een melding
maakt via de app ontvang je geen
terugkoppeling. Soms krijg je bericht
dat de melding is afgehandeld terwijl
dit niet zo is. 

Jeu-de-boules

Communicatie

De Stichting Leefbaarheid de Heen wil
betrokken blijven bij de voortgang van
het woningbouwplan 

Hogediep

Verkeersveiligheid
Stichting Leefbaarheid de Heen merkt
op dat de verkeersveiligheid van de
Dorpsweg al tientallen jaren op de
agenda staat. 

Anuschka van der Wulp en Miranda
Cools geven de raad een rondleiding
door ’t Kot, een plek waar de jeugd
kan samenkomen. Door ’t Kot hoopt
men de jeugd aan de Heen te binden
en buurtkinderen met elkaar te laten
spelen. Het voorkomt dat kinderen op
straat gaan zwerven. Maar er is
behoefte aan financiële ondersteuning
om ’t Kot draaiende te houden.
'Hiermee kan deze plek voor iedereen
toegankelijk gehouden worden'. Het
blijkt niet duidelijk te zijn hoe men aan
deze subsidies kan komen en welke
mogelijkheden er zijn. 

't Kot



Wensboom Nieuw-Vossemeer



Nieuw-Vossemeer

Voorzitter van de voetbalvereniging
NVS, Ron Bosters, verteld de raad
over de kantine en kleedkamers die
een opknapbeurt behoeven. Men zou
graag in 2025 de locatie grootschalig
aan willen pakken. Er is behoefte om
de vereniging zoveel mogelijk
duurzaam en zelfvoorzienend te
maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen
van zonnepanelen. Daarnaast streeft
men ernaar zoveel mogelijk gasloos te
zijn in de toekomst. 

De heer Bosters is van mening dat de
gemeente de voetbalvereniging goed
ondersteund heeft ten tijden van de
coronapandemie. 

De veiligheid is soms een probleem,
vooral ’s avonds rondom de vereniging
ervaart men af en toe overlast van
(arbeids)migranten en dumping van
afval. Dat komt onder andere doordat
het parkeerterrein erg beschut ligt. Er
is geen zicht vanaf de straatkant op
het parkeerterrein en omgekeerd. Het
zou beter zijn als de begroeiing meer
open wordt gesnoeid.

Voetbalvereniging NVS - 8 oktober 2022

Voorzitter van de Dorpsraad Nieuw-
Vossemeer, Leon Havermans, spreekt
zijn zorgen uit over de toekomstvisie
Nieuw-Vossemeer. De uitvoering van
deze visie is tot stilstand gekomen. De
dorpsraad zal deze visie onder de
aandacht blijven brengen. 

Voetbalvereniging

Toekomstvisie Nieuw-
Vossemeer

De vele personeelswisselingen binnen
de gemeente maken het onduidelijk 
 voor de dorpsraad wie momenteel het
aanspreekpunt is. De dorpsraad vond
het jammer dat de kerncoördinator
niet aanwezig kon zijn. Ze hadden
graag kennis gemaakt. 

Kerncoördinatoren

Meerdere recente burgerinitiatieven zijn
goed opgepakt. Denk hierbij aan het
volleybalveldje, het bloementuintje en
de hondenuitlaatplaats. 

Burgerinitiatieven

Camping Mattemburg
De dorpsraad vraagt tevens aandacht
voor de erbarmelijke toestand van
camping Mattenburg. Er was een goed
estart gemaakt met de opruim-
werkzaamheden, maar nu lijkt dit ook
tot stilstand te zijn gekomen. Rondom
het gebied van de camping zijn veel
mooie recreatieve ontwikkelingen te
maken. Daar zou de dorpsraad graag
meer ondersteuning voor willen krijgen
van de gemeente. Er is enthousiasme
genoeg om er iets moois van te maken.
De raad wordt meegenomen voor een
tour over de camping. 
‘Het zou zomaar een decor uit een
apocalyptische film kunnen zijn’.

Communicatie
De dorpsraad wordt onvoldoende
geïnformeerd door de gemeente. Ook
hier zitten kansen voor betere
communicatie. 
‘Leg ook eens uit waarom iets in de
wachtstand komt of langer duurt, dat
zorgt voor meer begrip’. 



Wensboom Steenbergen



Steenbergen

De stadsraad merkt op dat
omwonenden overlast ervaren van
arbeidsmigranten die buiten slapen.
Je ziet ze vooral bij het Floraplein, de
tennisbaan en bij het voetbalveld aan
de Seringenlaan. De raad vindt dit
opmerkelijk, dit signaal was hen nog
niet bekend. 

't Cromwiel - 15 oktober 2022

De situatie van het Doktersdreefje
wordt besproken. De communicatie
naar bewoners duurt lang en verloopt
niet soepel. Mensen weten niet waar
ze aan informatie moeten komen en
willen weten wat hen boven het hoofd
hangt. Er wordt opgemerkt dat
sommige bewoners hier stress en
psychische klachten door ervaren. De
stadsraad geeft aan dat er behoefte is
aan een gesprek tussen de gemeente,
de bewoners en alle betrokken
partijen. 

OverlastDoktersdreefje
 

Er wordt gevraagd om meer aandacht
voor het gebied noord-oost. Het is
een 30km zone maar er wordt erg
hard gereden. De stadsraad vraagt om
de wijk terug te brengen naar hoe het
in de jaren ’80-’90 is aangelegd, met
drempels. Daarnaast wordt verzocht
om de verkeersborden aan te passen.
Maar ook op andere plekken is veel
verkeersoverlast, het centrum wordt
aanzienlijk drukker.

Gezondheidscentrum
 De stadsraad geeft aan dat huisartsen

behoefte hebben aan een nieuwe
locatie. Er is een wens voor een groot
gezondheidscentrum, maar als er
sneller een locatie mogelijk is zonder
gezamenlijke polikliniek en huisarts,
dan liever zonder. Een aanwezige
inwoner vult aan dat in Hoogerheide
en in Etten-Leur al  mooie
gezondheidscentra zijn gerealiseerd.
Steenbergen loopt daarin achter. Eén
plek waar alle zorgverleners samen-
komen is een mooi plan.

Kerncoördinatoren
De stadsraad betreurt dat de
kerncoördinator niet aanwezig is. Ze
zouden graag kennis met haar maken,
momenteel is niet bekend wie de
kerncoördinator van Steenbergen is.

Westdam
Er wordt gesproken over de Westdam,
het gedeelte tegenover de Markt dat
dicht is. Er wordt voorgesteld om de
tuin van de kerk en de straat bij het
geheel te betrekken. Een van de
aanwezige raadsleden stelt voor om
de mogelijk te onderzoeken dit over te
kopen en er een parkje van te maken.
Kristien Aerts, voorzitter van ONS
Steenbergen, vraagt of de
aanwezigen bekend zijn met het BRO
rapport ‘Toekomstbestendig Centrum
Steenbergen’? De ideeën van de
stadsraad over de Westdam zouden
mogelijk daarin passen. Mevrouw
Aerts nodigt de stadsraad uit om een
keer aan te sluiten bij een vergadering
van ONS Steenbergen om te praten
over dit soort onderwerpen. 

Verkeersveiligheid



Er wordt uitvoerig gesproken over het
centrum van Steenbergen. ONS
Steenbergen wil graag een net
centrum voor winkelend publiek. Ze
verzoeken om zeilen of posters op te
hangen die de kale bouwprojecten
verbergen. Met name de Blauwstraat
ziet er door wildgroei niet
aantrekkelijk uit. De aanwezigen
geven aan trots te zijn op het centrum
van Steenbergen, met name dankzij
de invulling van Hartje Steenbergen.
Parkeren in de Kaaistraat blijft een
probleem. De Buurtpreventie stelt
voor om bloembakken aan bruggen te
hangen en straatkasten van Eneco te
beschilderen om een mooier
straatbeeld te creëren.  

Aantrekkelijk centrum Vlinderboom

De aanwezige inwoner stelt voor een
vlinderboom te plaatsen in het
stadspark, als symbool tegen zinloos
geweld. In het Reeshofpark in Tilburg
staat ook een vlinderboom. 

Jeugdhonk

Complimenten
 Naast aandachtspunten worden er

mooie complimenten uitgedeeld. ONS
Steenbergen geeft aan zeer positief te
zijn over de buitendienst. De
buurtpreventie Noord en Zuid
complimenteert de uitbreiding van de
handhaving. Het contact met de
ambtenaren verloopt snel en goed.
Steenbergen Zuid is een erg mooie
wijk geworden. 

Oversteekplaats DOK
Er wordt erg hard gereden bij de
oversteekplaats bij DOK. Een
aanwezige inwoner stelt een 3D-
zebrapad voor om auto’s af te
remmen. Dit zebrapad vormt een
optische illusie waardoor het boven de
weg lijkt te zweven. Een ander idee is
om sensoren te plaatsen die
signaleren als iemand oversteekt en
dan een waarschuwing geven. De raad
vindt het een origineel idee maar
vraagt zich af of het een gevaarlijke
situaties op kan leveren als een
automobilist schrikt. De voorkeur
wordt gegeven aan een oplossing met
verlichting. 

Na het gesprek gaat de raad langs bij
het Jeugdhonk. De beheerster van het
Jeugdhonk, Ingrid Wagenaar vertelt
over het belang van deze plek voor
jongeren in de gemeente. Er wordt
veel met elkaar gepraat, gesprekken
kunnen soms heel heftig zijn. Tijdens
de coronatijd kampten veel jongeren
met eenzaamheidsproblemen. Ze
werkt goed samen met de
jongerenwerkers. Alleen vindt ze het
jammer dat Join Us op dinsdag
gebruik maakt van het jeugdhonk, ze
zou liever zien dat zij op een andere
plek terecht kunnen. Wel verwijst ze
jongeren met problemen, zoals
suïcidale gedachtes, door naar de
jongerenwerkers. De jongeren zijn
trouwe bezoekers, sommige komen nu
met hun eigen kinderen langs. Ze
ervaart wel heel veel last van
arbeidsmigranten van Stella Maris. Als
ze aankomt ligt overal (drugs)afval en
drank. Ze zijn er bijna iedere avond.
Dan moet ze eerst opruimen voor de
jongeren komen en de
arbeidsmigranten vragen te
vertrekken. Het levert soms
onprettige situaties op. Daarnaast
vindt ze het jammer dat het
Jeugdhonk een slechte naam heeft.
Dat komt mogelijk door de overlast die
arbeidsmigranten veroorzaken.



Wensboom Welberg



Welberg

Dit wordt echter door de dorpsraad
ontkracht. De dorpsraad had om extra
bomen langs de Vaert gevraagd, maar
door leidingen kan dat niet. De
beukenhaag is een mooie afrastering
maar wel te hoog. 

De Vaert - 15 oktober 2022

Sylvia, de jongste aanwezige, vraagt
aandacht voor de egels. Bladeren
moeten niet overal opgeruimd worden.
Daarnaast zou het goed zijn om
egelhuisjes te plaatsen. Ook benoemt
ze de egelopvang in Roosendaal.

Egels

Vrijwilligers van de Klup vertellen over
hun stichting. Er is behoefte aan meer
vrijwilligers. De stichting organiseert
verschillende activiteiten en richten
zich voor een groot deel op
creativiteit en knutselen. Naast
kinderen uit Welberg komen ook
kinderen uit Steenbergen, Nieuw-
Vossemeer en Bergen op Zoom naar
de Klup toe. In totaal zijn er zo’n 30
leden. 

Er wordt door een burgerraadslid
aandacht gevraagd voor beplanting
langs de Hoogstraat. De gemeente
zou het waterschap en de dorpsraad
hierover gesproken. De dorpsraad zou
tegen verdere beplanting zijn. 

Beplanting Hoogstraat

Kapelaan Kockstraat
 Als je vanuit Steenbergen naar de

Kapelaan Kockstraat rijdt ontstaat er
een gekke situatie ten hoogte van de
kerk, je rijdt dan opeens aan de
linkerkant van de weg. De dorpsraad
zou graag zien dat er minder hard
gereden zou worden. Er is veel
landbouwverkeer, maar
automobilisten vormen een groter
probleem wat betreft hard rijden. 

Piet Snoeijersstraat
De dorpsraad Welberg is erg tevreden
over deze nieuwe wijk, er staan mooie
woningen. Het is wel de vraag wat dat
betekent voor het parkeren en de
verkeerdruk. Vooral als er nog meer
woningen gaan komen.

De KlupOpenbaar groen
 De dorpsraad Welberg verzoekt meer

groen aan te planten, bijvoorbeeld bij
de school. Met name planten die
vlinders en bijen aantrekken. Dit zou
een mooi project samen met de school
kunnen zijn. Het zou beter zijn om
gebruik te maken van grastegels in
plaats van klinkers. Als voorbeeld
noemen ze de oprit in de
Corneliusstraat, deze is nu helemaal
bestraat. 

De raad vraagt of er samengewerkt
wordt met jongerenwerk. Er zijn wel
eens gesprekken gevoerd, maar er is
geen structurele samenwerking.
Opvallend is dat het bij de gemeente
niet bekend was wat de Klup doet,
ook al maken zij gebruik van een
gemeentelijk pand. De gemeente heeft
ze verkeerd ingeschaald, namelijk
onder cultuur. En er werd gezegd dat
ze een winstoogmerk hadden. Dat
klopt niet. Daarnaast worden er ook
geen kinderfeestjes georganiseerd,
zoals de gemeente dacht.  



Er is veel aandacht voor groen. Naast
houten speeltoestellen is er ook een
wilgentunnel en een insectenhotel. 

Het plan is om dit samen met de
gemeente te onderhouden. Het is een
erg populaire plek voor de buurt-
kinderen. Het is ook een plek waar
ouders elkaar ontmoeten. Dit draagt
bij aan de sociale cohesie van de wijk.
Er is nog wel veel behoefte aan een
bankje, met name voor opa’s en oma’s. 

Momenteel wordt eraan gewerkt om
boomstammen om het voetbalveldje
te leggen. 

Ondanks de regen wordt er tijdens het
bezoek volop gespeeld door de
kinderen. 

De vrijwilligers nemen de raad mee
naar het gebouw. Aan de straat staat
een groot grijs potlood. Vroeger was
dit potlood rood, de kleur van de Klup.
Door de herinrichtingsplannen moest
dit potlood grijs geschilderd worden.
Dit vinden ze van de Klup erg jammer.
Ze zien liever dat het potlood weer
rood wordt. Het pand behoeft de
nodige onderhoudswerkzaamheden.
Het is alleen lastig te achterhalen wie
het aanspreekpunt is bij de gemeente.

Stichting de Landerije
De speeltuin de Landerije is een
burgerinitiatief van wijkbewoners.
Samen met het initiatievenfonds en
sponsoring van de lokale Lidl en
Rabobank hebben zij  een prachtige
natuurspeeltuin aangelegd. 



Wensboom Kruisland



Kruisland

De vergrijzing heeft impact, wandelen
tijdens een optocht is voor veel leden
geen optie meer. Het spelen van een
instrument is een dure hobby die veel
discipline vergt. Het zou mooi zijn als
instrumenten door andere
organisaties uitgeleend zouden
kunnen worden. Concurrentie is wel
een ding. Je bent zo in Steenbergen,
daar zit al veel jeugd en dat heeft een
aantrekkende werking. Samenwerking
met andere verenigingen is belangrijk
maar je kan er ook leden door
verliezen.

De Siemburg - 22 oktober 2022

Ouderen
 

De Harmonie

Arthur Oomen, van Stichting Welzijn
Kruisland, vertelt de raad over het
huiskamerproject. Samen met de
Zonnebloem, KBO en de dorpsraad is
dit project opgestart. Ouderen kunnen
een maaltijd komen eten. Het is een
fijne plek om samen te komen.
Iedereen is welkom. Stichting Welzijn
Kruisland beschikt sinds kort over een
duofiets, om de ouderen te stimuleren
om te blijven bewegen. Deze fiets kon
aangeschaft worden dankzij een
subsidie van de gemeente. 

Een wens voor de toekomst is om iets
te kunnen doen met dagopvang. Het
huiskamerproject is daar een mooie
eerste stap in. 

De oudere generatie is niet gewend
om hulp te vragen. Je merkt dat ze de
aandacht wel heel erg waarderen.
Stichting Welzijn Kruisland wil de
ouderen graag helpen, maar ze
moeten zelf ook de stap zetten om het
contact op te zoeken.

Piet Helmons, penningmeester van de
Harmonie Kruisland, vertelt over de
harmonie. De harmonie draait om
samenzijn. Dat dit tijdens de
coronapandemie niet mogelijk was,
was erg moeilijk. Gelukkig is de
Siemburg groot genoeg om te
repeteren op afstand. Eind september
is een orkest op school gestart, dit is
mogelijk gemaakt door subsidiegeld.
Dat gaat erg goed. Naast het
stimuleren van muziek vormt het een
kweekvijver voor de harmonie. 

Brandweer
Jürgen van Osta van het
brandweercorps Kruisland vertelt over
de succesvolle doe-dag voor de
kinderen in Kruisland. De raad was erg
positief over deze dag en hoopt dat
dit soort initiatieven vaker
georganiseerd zullen worden. 
Een mogelijk probleem voor de
toekomst is het tekort aan vrijwilligers.
Als het ooit zo ver komt kan men zich
afvragen of een brandweerpost in
Kruisland nog realistisch is. 

Ontgroening
Een inwoner benoemt het wegtrekken
van inwoners. Dat vormt een probleem
voor het dorp. Vrijwilligerswerk is zeer
belangrijk voor je woonplaats. Als
jonge mensen wegtrekken zullen zij
deze activiteiten elders ondernemen. 

Om jongvolwassenen te binden aan
Kruisland dien je niet alleen in te
zetten op huisvesting voor starters,
maar ook woningen voor ouderen. Als
ouderen hier blijven wonen en niet
naar een andere woonplaats hoeven
te verhuizen voor verzorging, dan
zullen hun kinderen en kleinkinderen
ook verbonden blijven aan het dorp. 

'De leefbaarheid van een dorp valt of
staat bij de eigen bevolking'. 



Wensboom dinteloord



Dinteloord
Dorpshuis Dinteloord - 22 oktober 2022

Buitelstee
 De Buitelstee heeft veel last van de

hoge energielasten en achterstallig
onderhoud, zo verteld de heer Hans
Bolluijt ons. In april 2022 heeft hij hier
per brief aandacht voor gevraagd van
het college. Als reactie ontving hij eind
mei een brief met een meerjarig
onderhoudsplan. Dit bood echter geen
oplossing. De situatie is dusdanig dat
het uiteindelijk zou kunnen leiden tot
beëindiging van de exploitatie-
overeenkomst. Maar dit is niet wat de
de heer Bolluijt wil, hij doet dit werk
met veel passie. 

Het verzoek van de exploitant is om
een huurovereenkomst aan te gaan
incl. energielasten voor redelijke prijs.
Daarmee zijn prijsstijgingen niet op
exploitatie van invloed. In de
begroting voor 2023 is onderhoud
opgenomen, maar wanneer wordt het
uitgevoerd? 

Er is behoefte aan ventilatie en LED
verlichting in de sportzaal. Er liggen al
zonnepanelen, maar die zijn oud en
hebben minder opbrengst dan nieuwe.
Dakisolatie staat gepland voor 2028.

Steenbergseweg
Mevrouw Van Loon heeft via sociale
media een enquête gehouden over de
verkeersveiligheid en het veiligheids-
gevoel op de Steenbergseweg. Daar
zijn in korte tijd veel reacties op
gekomen. Veel mensen hebben moeite
met de wegversmalling. Dit zorgt voor
een onveilig gevoel. De straat is het
boegbeeld van hoe je het dorp
binnenrijdt. De betonblokken worden
lelijk gevonden en voelen onveilig. Er
ontstaat veel asociaal gedrag door
deze blokken. Je kan verrast worden
door een tegenligger die je niet aan
ziet komen. Mensen trappen uit
frustratie het gas hard in omdat ze
lang moeten wachten voor ze door
kunnen rijden, omwonenden ervaren
daar (geluid)overlast van. Het verzoek
is om de blokken te verwijderen en
een verkeerskundig specialist te
betrekken voor een alternatief.

Onderhoud Dorpshuis
Leden van de stichting Dorpshuis
Dinteloord benoemen meerdere
defecten en onderhoudsbehoevende
onderdelen van het Dorpshuis. Zo is
de lift al lange tijd defect, is er een
wens op de locatie van de toiletten te
wijzigen en dient de vloer
gerenoveerd te worden. 

De communicatie omtrent deze
werkzaamheden wordt als moeizaam
ervaren. Er is geen bouwkundig
ambtenaar, daardoor is het moeilijk te
achterhalen wie het aanspreekpunt is. 

Rondweg 
Een onderwerp dat veel aandacht
kreeg tijdens dit kernbezoek is de lang
besproken rondweg. Er wordt al 30
jaar gesproken over de rondweg. Er
zijn veel dure rapporten opgesteld
door verschillende bureaus.



Er heerst vrees dat er eerst een
rondweg in Steenbergen zal zijn en
dat daarna Dinteloord aan de beurt
komt. Het probleem wordt met name
veroorzaakt door het verkeer van en
naar de twee grote bedrijven, Kouters
en v. Tilburg. Deze kunnen het beste
verplaatst worden en zij willen dit zelf
ook. Deze twee bedrijven hebben, om
dit te onderschrijven, de supportbrief
van de VWBLD van handtekening
voorzien. 

centrumplan Haven
De Dorpsraad Dinteloord hoopt dat
het centrumplan Haven snel zal
worden afgerond. Zij hopen ook dat er
op korte termijn woningen
gerealiseerd zullen worden op de plek
van de vrachtwagenparkeerplaats.
Wel moet er een goed alternatief
komen voor de
vrachtwagenchauffeurs om te
parkeren. Gezamenlijk wordt de
vrachtwagenparkeerplaats bezocht. 


