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Vooraf 
Het CDA is een zelfbewuste partij die de gemeenschap centraal stelt, met daadkracht en vooral 
betrokkenheid. Deze betrokkenheid bij inwoners is daarbij van groot belang. CDA Steenbergen wil 
samen met hen werken aan een nog betere gemeente, in vertrouwen dat de oplossing altijd daar 
gevonden dient te worden in het realiseren van vernieuwing. Wij gaan daarbij uit van zes voor ons 
belangrijke uitgangspunten, die wij vertalen in dit programma en toepassen op de ‘Steenbergse 
maat’. Uitgaande van onze gemeentelijke kracht en zelfbewustzijn.  
 
De samenleving en de overheid 
Wij zien een overheid die náást inwoners staat in plaats van erboven. Wij willen een samenleving 
waarin je, rekening houdend met anderen, zoveel mogelijk zelf kan bepalen en daarmee regie kan 
voeren op je eigen leven.  
 
Een plek voor iedereen 
Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die 
kan, doet mee. We zien om naar elkaar en we komen op voor de zwakkeren in onze samenleving. 
 
Een eerlijke economie 
Wij kiezen voor een economie waarbij meedoen loont; voor ondernemers, werknemers, maar ook 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen een sterke lokale economie die 
passend is bij onze gemeente – midden en kleinbedrijf, geen grootschalige industrie - en waarbij 
lokale ondernemers door de overheid worden gefaciliteerd om ook te kunnen ondernemen.  
 
Tegen onfatsoen 
Wij willen een Nederland waarin fatsoen de norm is. Een samenleving bouw je op basis van 
wederkerigheid, samen met elkaar. Voor wat, hoort wat. Alleen maar profiteren op kosten van een 
ander zullen wij, waar wij dat maar kunnen, tegengaan. Wie bewust niet wil meedoen in de 
maatschappij, kan niet blijvend blijven rekenen op ondersteuning.  
 
Families en relaties zijn voor ons heel belangrijk  
Wij zien families als het fundament van onze samenleving. Families zorgen voor elkaar. Wij kiezen 
voor een cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt. Daar waar het ernstige 
problemen betreft in dit verband, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding, (ouder)mishandeling, of 
ernstige aandoeningen, zullen wij ondersteuning bieden of – binnen onze mogelijkheden - ingrijpen. 
 
De toekomst is voor onze kinderen 
Wij verkiezen de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om daadkrachtige inspanningen 
om ons milieu te beschermen en onze wereld leefbaar te houden voor onze kinderen. Aandacht voor 
duurzaamheid, passend bij onze gemeente en onze schaal vinden wij daarom van groot belang.  
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Inleiding verkiezingsprogramma 
 
Steenbergen is een prachtige gemeente. Veel groen, mooie kernen met ieder zijn eigen karakter, 
eigenheid en de bijbehorende voorzieningen. De economie is bloeiend en veelal verbonden aan ons 
groene karakter. De verbindingen met het noorden (regio Rotterdam) en het zuiden (regio 
Antwerpen) is sinds de aanleg van de A4 zeer sterk verbonden. Wat we echter ook zien is dat onze 
kernen steeds meer gaan vergrijzen en dat de leefbaarheid – mede daardoor – onder druk staat. De 
stijgende zorgkosten voor onze inwoners vragen veel van onze financiële capaciteit en daardoor is er 
minder te besteden aan andere beleidsterreinen in onze gemeente. Het CDA Steenbergen vraagt hier 
al langer aandacht voor en de afgelopen jaren is in coalitieverband veel aandacht gevraagd voor de 
ontwikkeling van Steenbergen en daarmee het versterken van de kernen en leefbaarheid 
daarbinnen.  
 
Onder het motto ‘Kern-gezond’ wil CDA Steenbergen verder gaan op deze ingeslagen weg. Dit doen 
we vanuit onze visie en door deze daadkrachtig te vertalen in maatregelen. Het versterken van onze 
fysieke beleidsterreinen – economie, recreatie en toerisme en daaraan gekoppeld woningbouw en 
versterking van de toegankelijkheid door aanpassing wegenstructuur en bijvoorbeeld aanleggen 
wandel, - en fietspaden – is daarbij de basis voor het uitvoeren van onze ideeën en invulling te geven 
aan ons hoofddoel:  
 

Het in stand houden van voorzieningen en versterken van de  
sociale samenhang om zo de leefbaarheid in al onze kernen op  

kwalitatief hoog niveau te houden 
 
Wij willen nadrukkelijk dat deze visie wordt toegepast op alle kernen afzonderlijk waarbij de 
maatregelen zoveel mogelijk ten goede dienen te komen van onze gemeente als geheel. We doen dit 
samen met onze inwoners omdat wij het niet alleen kunnen. Het CDA wil de doe-democratie verder 
vorm geven, waarbij wij het belangrijk vinden dat er geen kloof is tussen de lokale overheid en onze 
inwoners. Onze inwoners zijn immers actief in het maatschappelijke middenveld en weten zo precies 
wat er speelt. Iedereen kan onze raadsleden en wethouder rechtstreeks benaderen. Wij staan open 
voor de inbreng van alle kiezers. Deze inbreng gebruikt het CDA graag voor een nog beter 
Steenbergen. In dit programma is beschreven hoe wij deze - nieuwe - uitdagingen en doelstellingen 
gaan waarmaken onder ons motto:  
 

Kern gezond! 
 

Per kern geven wij aan wat onze plannen zijn voor de komende 4 jaren. Dit doen wij door middel van 
kernkaarten. 
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Economie in Steenbergen 
 
De economie in onze gemeente is best wel een bijzondere en heeft diverse pijlers. Deze pijlers zijn 
dikwijls het resultaat van simpelweg hoe ons gebied er van oudsher uitziet en zich heeft ontwikkeld. 
Kenmerkend is de voor onze gemeente erg belangrijke agrarische sector, het weidse landschap en de 
natuur, de (potentiële) kracht van een stad als Steenbergen en de economische ontwikkelingen die 
hieruit logischer wijze voortvloeien. Deze ontwikkelingen zien we terug in bijvoorbeeld de 
omvangrijke agrarische sector, de ontwikkelingen AFC, ontwikkeling industrieterreinen in o.a. 
Steenbergen, de ontwikkelingen in de recreatieve sector, maar ook bijvoorbeeld in de zorgeconomie. 
Met de ontwikkelingen die van nature plaats vinden in een gemeente is er bij ons nog een bijzondere 
en dat is de aanleg van de A4, zo’n tien jaar geleden. Deze aanleg heeft tot nu toe, in onze ogen, nog 
niet gezorgd voor een ontwikkeling die wij passend vinden bij Steenbergen en die er tevens voor zou 
moeten zorgen dat de leefbaarheid in onze stad en dorpen op een hoog pijl kan blijven.  
 

Afgelopen jaren is er vanuit onze partij, in samenwerking met onze coalitiepartners, nadrukkelijk 
gevraagd om een doorkijk op dit terrein naar de toekomst. Daarom worden voor al onze kernen 
kernvisies opgesteld. De insteek daarbij is integraal te kijken naar de ontwikkelpotentie van onze 
gemeente - dit in beeld te brengen per kern – en daarbij rekening houdend met ons karakter, 
ruimtelijke kwaliteit, economische kracht (inclusief recreatie en toerisme), bijpassende ontwikkeling 
woningmarkt, en bereikbaarheid. Dit laatste is vooral belangrijk omdat economische ontwikkeling in 
onze gemeente bij moet dragen als financiële drager voor het aanleggen van rondwegen in 
Dinteloord en Steenbergen.  
 

Economisch klimaat 

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor het creëren van werkgelegenheid. Dit schept 
immers banen en draagt bij aan instandhouding van de leefbaarheid. Wij willen een actieve bijdrage 
leveren aan de economische ontwikkeling en vooral door dit samen te doen met de ondernemers. 
 

• Wij willen:  
- Uitbreiding bedrijvigheid en detailhandel, waarbij vooral aandacht is voor het MKB en 

passend bij onze hierboven beschreven pijlers 
- Lokale ondernemers (inclusief middenstand) ondersteunen waar het in onze 

mogelijkheid ligt en leegstand voorkomen 
- Samenwerken met- en stimuleren van een innovatieve agrarische sector 
- Vermindering van de lokale regeldruk  
- Lokale bedrijven ruimte geven mee te doen bij aanbestedingen 
- Bij grootschalige leegstand de mogelijkheid bieden aan pop-up winkels 
- De Markt van Steenbergen aantrekkelijk maken om zo dit als locatie te gebruiken voor 

buitenactiviteiten 
- Bekijken welke dag aantrekkelijk is voor de weekmarkt.  
- Internet voor bezoekers van de centrumgebieden 
- Een optimale zoetwatervoorziening voor de agrarische sector in stand houden. 
- Geen uitbreiding van het kassengebied met uitzondering van de reeds gemaakte 

afspraken. 
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Recreatie en toerisme in Steenbergen 
 
Recreatie en het daarbij behorende toerisme is één van de (toekomstige) pijlers van onze economie. 
Onze groene, maar ook blauwe, gemeente ligt immers prachtig gelegen op de Brabantse Wal. 
Recreatie verdient meer aandacht dan het nu heeft!  Er dient meer aandacht te komen voor het 
aantrekken van bezoekers, maar vooral ook deze te laten blijven en terugkomen en dat ze hun euro’s 
besteden in onze prachtige gemeente. Dat vraagt aantrekkelijke kernen en een aantrekkelijke stad, 
aandacht voor fiets-, en wandelroutes. Tevens moet er aandacht zijn voor groen en water en vooral 
moet het een  fijne plek zijn om te verblijven. Zo kunnen we de groeiende parel vormen in de regio, 
gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen. Recreatie en economische ontwikkelingen zijn de 
ruggengraat van onze lokale economie en dragen bij tot het creëren van financiële dragers voor de 
instandhouding van onze leefbaarheid.  
 

• Wij willen 

- Doorontwikkeling van onze recreatieve en toeristische functie als pijler voor 

economische ontwikkelingen. 

- Rekening houden met onze cultuur-historie die 750 jaar terug gaat.  

- Meer recreatieve fietsroutes, aaneensluitend op de kernen en aangesloten op routes in 

andere gemeenten. 

- Toegankelijke natuurgebieden met goede parkeermogelijkheden 

- Stimulerend beleid voor ondernemers van verblijfsrecreatie. 

- Toeristenbelasting is een doelbelasting die terugvloeit naar de ondernemers 

- Samen optrekken met de Brabantse Wal gemeenten en met andere gemeenten in onze 

regio. 

- In ons beleid aandacht geven aan het groeiend aantal mensen met een camper.  

- Goede inrichting van de openbare recreatieve ruimte 

- Ommetjes bij het Volkerak in Dinteloord en bij de brug in Kruisland 
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DUURZAAM STEENBERGEN 
Er is de afgelopen tijd heel veel aandacht geweest voor verandering in het klimaat en de vervuiling 

van ons milieu. Dit gaat ons aan het hart omdat onze kinderen daar de gevolgen van gaan 

ondervinden. Nu niets doen zal de problemen alleen nog maar verergeren. Als gemeente hebben we 

ons ten doel gesteld om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn. De duurzaamheidsopgave zullen we 

energiek aan moeten pakken. Het CDA heeft het doorgeven van een schone en gezonde 

leefomgeving aan de volgende generaties hoog in het vaandel staan. 

 

Wij willen: 
- Zonnepanelen op dak 
- Ons gemeentelijk wagenpark ombouwen naar elektrisch 
- Uitbreiden van (snel)laadpunten voor elektrische voertuigen 
- Onze gebouwen duurzaam maken 
- Aandacht voor meer natuur, biodiversiteit, meer kwalitatief goede bomen en meer aandacht 

voor groen in de kernen 
- Onze inwoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid 
- De Milieustraat gratis toegankelijk houden voor eigen inwoners 
- Geen nieuwe windmolens in onze gemeente 

- Lantaarnpalen met ingebouwd oplaadpunt 
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ONDERSTEUNING IN STEENBERGEN 
 
Als er in ons leven iets misgaat, is er een vangnet nodig. Vaak gaat het hier dan om mensen die op 
enig moment in het leven kwetsbaar zijn of worden door werkloosheid, ziekte of bijvoorbeeld het 
hebben van schulden. Wij willen met onze inwoners die in deze situatie terecht komen blijven kijken 
naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen. Ondersteuning vanuit onze gemeente, 
vrijwilligerswerk, mantelzorg en krachtige leefbare dorpen zijn niet voor niets onderwerpen waar het 
CDA zich altijd sterk voor maakt. Bovendien vinden wij het actief aanspreken van onze inwoners op 
hun verantwoordelijkheid hierbij passen en noodzakelijk. Dit goed vorm geven en inzet van preventie 
kan een beroep op dure zorgvoorzieningen beperken en/ of uitstellen. Dat is nodig zodat 
ondersteuning dan alleen hoeft worden ingezet bij inwoners die het echt zelf, al dan niet met hun 
directe omgeving, niet kunnen.  
 
Sinds een aantal jaren zijn wij verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk participeren van mensen in 
de samenleving. Wij doen dat voor inwoners die niet, of moeilijk, mee kunnen doen op de reguliere 
arbeidsmarkt, inwoners met een (psychosociale) beperking, en jeugdigen die op wat voor manier dan 
ook afhankelijk zijn van zorg. Voor gemeenten is dit een flinke nieuwe opgave, ook in financiële zin. 
Wij willen bij de uitvoering van deze taken voor onze inwoners hun behoefte of vraag en hun 
draagkracht centraal stellen. Dit geldt voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Zo dicht mogelijk bij 
huis, in de eigen vertrouwde omgeving en waar mensen elkaar helpen.  
Belangrijk hierbij vinden wij de met erkenning voor de belangeloze inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers die van onschatbare waarde zijn voor degene voor wie zij zorgen en daarmee voor onze 
samenleving. Zij moeten kunnen rekenen op ondersteuning en samenwerking.  
 

• Wij willen  
- Onze inwoners met een zorg-, of ondersteuningsvraag zoveel mogelijk multidisciplinair 

ondersteunen. Een probleem komt nooit alleen. 
- Vroegtijdig problemen herkennen en erkennen en vroegtijdig hulp bieden 
- Speciale aandacht voor kinderen die het  grootste risico vormen om jeugdhulp te 

ontvangen: kinderen in armoedegezinnen, al dan niet met schulden en kinderen in 
gezinnen waarbij ouders in (vecht)scheiding zijn. 

- Blijvende aandacht voor onze senioren. 
- Veel aandacht voor langer thuis blijven wonen en verantwoordelijkheid te nemen om de 

(eigen) woning hierbij aan te passen (kangeroo-woningen) 
- Aandacht voor thuis blijven wonen door mantelzorgunits 
- Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning bij hun zorgtaken 
- Iedereen in beeld die kwetsbaar is 
- Samenwerking met zorgverleners als huisartsen en het onderwijs 
- Een dementievriendelijke gemeente blijven 
- Een rolstoelvriendelijke gemeente zijn met aandacht voor goede trottoirs 
- Dat iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee moet kunnen doen in het 

arbeidsproces en dit zoveel mogelijk in eigen gemeente in samenwerking met onze 
zorgaanbieders en bedrijfsleven 

- We verwachten een tegenprestatie voor mensen met een bijstandsuitkering en goede 
voorzieningen voor inwoners die deze tegenprestatie echt niet kunnen leveren.  
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WONEN EN WOONOMGEVING IN 

STEENBERGEN 
 

Leefbaarheid is een breed begrip. Het CDA verstaat hieronder dat wonen en verblijven in onze 
gemeente beschikbaar moet zijn voor alle doelgroepen en dat alle doelgroepen, naar vermogen en 
wensen, maatschappelijk mee kunnen doen en activiteiten kunnen ontplooien die aansluiten bij hun 
behoefte. Leefbaarheid gaat daarmee over wonen, onderwijs, sport, spel, cultuur, maar ook het 
kunnen gaan naar bijvoorbeeld de kerk of elkaar kunnen ontmoeten in een dorpshuis. Vrijwillige 
actieve bijdrage van onze inwoners is hierbij van doorslaggevend belang en wordt door ons 
gestimuleerd. 

 

Wonen en Woonomgeving 

Om de leefbaarheid in onze kernen te waarborgen staat wonen voorop en wel voor alle categorieën 
die hierop betrekking hebben; starters, senioren, grote gezinnen, kleine gezinnen en alle mogelijke 
tussenmaten. Hierbij dient altijd rekening gehouden te worden met de behoefte, vrijstaand, 
geschakeld, appartementen etc. In onze gemeente moet je kunnen wonen van de wieg tot het graf. 
In alle kernen zullen we daarom bouwmogelijkheden creëren, passend bij de bevolkingsopbouw en 
de ontwikkelingen die op kernniveau plaats (gaan) vinden. Starters, senioren en sociale 
huurwoningen hebben daarbij de hoogste prioriteit, simpelweg omdat ze de weg daarmee vrijmaken 
voor de middengroep. Gezien de ruimte en de vraag moeten daarbij vooral ook appartementen 
worden gebouwd voor alle leeftijdscategorieën, maar vooral ook voor senioren. Uiteraard moet de 
hoogbouw passen bij de omgeving. 

 

• Wij willen: 

- Een actieve zoektocht naar gronden voor toekomstige woningbouw 

- Woningbouw in alle kernen, als het niet mogelijk via inbreiding dan via uitbreiding van de 

dorpscontouren, maar wel passend bij het landelijke beeld van onze gemeente 

- Een extra impuls voor alle doelgroepen, maar wel passend bij de kern en bij de 

ontwikkelingen op kernniveau, wel met nadruk op starters en senioren 

- Starterslening blijft behouden en indien nodig uitgebreid 

- Dat er alleen alleen nog maar duurzaam wordt gebouwd en dat we zoveel mogelijk 

rekening houden met levensloopbestendigheid van woningen 

- Aandacht voor laagdrempelige en eenvoudig regelgeving rondom het bouwen van 

mantelzorgwoningen en dit stimuleren 

- Een langdurige visie op bouwen met daarin specifieke bouwlocaties voor starters en 

senioren 

 

Vitale woonomgeving 

Zoals gezegd is leefbaarheid veel meer dan wonen alleen. Hiervoor zijn allerlei randvoorwaarden 

nodig die ervoor zorgen dat mensen plezier kunnen hebben en hun dagelijkse activiteiten zoveel als 
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mogelijk in hun directe woonomgeving kunnen uitoefenen. Wij staan voor vitale inwoners en een 

daarbij passend vitaal verenigingsleven.  

 

• Wij willen: 

- De sportmogelijkheden behouden voor onze kernen en eventueel versterken als kernen 

zich uitbreiden. Verplaatsen van sportaccommodatie sluiten wij daarbij niet uit. 

- In alle kernen zijn ontspanningsmogelijkheden en ontmoetingsplekken en daar waar 

nodig worden deze uitgebreid 

- Alle twee de zwembaden behouden 

- Iedere inwoner heeft toegang tot sport. Kwetsbare doelgroepen worden hiertoe 

ondersteund 

- Voldoende speeltuinen in iedere kern 

- Vrijwilligerswerk wordt ondersteund en gepromoot 

- Maatschappelijk gemeentelijk vastgoed, zoals dorpshuizen, wordt benut.  

- Goede en passende parkeervoorzieningen 

- Senioren moeten mogelijkheden hebben om in hun eigen kern te blijven wonen.  
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GROEN STEENBERGEN 
 

De inrichting van het openbaar gebied is van groot belang. Logisch omgaan met het ruimtelijk gebied 

zal zorgen voor een duurzame leefomgeving. Wij streven een goed onderhouden areaal openbaar 

groen na. In de komende jaren zal het aandeel openbaar groen in alle kernen moeten toenemen om 

onze klimaatdoelstellingen te behalen. 

 

Wij willen:  

- Goede kwaliteit groen en water, vooral ook in bermen  

- Verzorgde plantsoenen en trottoirs 

- Schone lucht en een leefbaar klimaat 

- Hart voor het milieu door toename van het aantal bomen 

- Meer groen/bomen in de wijken 

- Effectieve onkruidbestrijding! 

- Geen onkruid op het trottoir en in plantsoenen. 

- Een goed maaibeleid, waar veiligheid van alle wegen hoog in het vaandel staat! 

- Blijvend aandacht voor afvalscheiding, bij hoogbouw een afvalparkje. 
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MOBIEL STEENBERGEN 
 
Een goede bereikbaarheid en een veilige verkeersinfrastructuur vormen voor het CDA de 
belangrijkste uitgangspunten voor het inrichten van onze openbare ruimte. De afgelopen periode is 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan aangenomen. In de komende periode zullen de diverse 
plannen tot uitvoer worden gebracht. Tijd om te investeren! Samen met de verschillende partners is 
ingezet op behoud van (openbaar) vervoer. Ook de komende periode wil het CDA hier verder vorm 
en inhoud aan geven.  
 

• Wij willen:  
- Dat het openbaar vervoer in en naar alle dorpen behouden blijft en we ondersteunen de 

alternatieve initiatieven.  
- Ondersteuning van alle ontwikkelingen van de rondwegen in Dinteloord en Steenbergen 
- Verlichte en veilige fietspaden op schoolroutes.  
- Voldoende (invalide)parkeerplaatsen en snel-oplaadpunten voor elektrische auto’s.  
- Dat parkeerknelpunten in dorpen wordt opgelost in overleg met bewoners.  
- Gefaseerde uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. 
- Dat parkeren overal gratis blijft in de gemeente.  
- Handhaving op de 30 kilometer-zones 
- Dat bij niet gebruik van de Markt in Steenbergen in de wintermaanden deze wordt 

opengesteld voor doorgaand verkeer. 
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VEILIG STEENBERGEN 
 
In onze samenleving ervaren sommige mensen een gevoel van onveiligheid. De anonimiteit van veel 
buurten en wijken kan dit gevoel versterken. Buurtpreventie samen met de wijkagent is een gerichte 
aanpak voor dit probleem en heeft een positieve invloed op het veiligheidsgevoel, daar zijn wij trots 
op. Het vergroot de veiligheid en leefbaarheid. Inwoners kunnen hiervoor samenwerken met de 
gemeente, politie en andere partners. 
 
 
Wij willen: 

- Een veilige leefomgeving. 
- Ondersteuning van onze brandweervrijwilligers en buurtpreventieteams. 
- Een harde aanpak van criminaliteit en drugs. 
- Dat de politie zichtbaar in de wijken is en nauw overleg heeft met de boa’s 
- Streven naar een dekkend netwerk van Buurtpreventieteams 
- Dat de inzet van de brandweer tenminste op het huidige niveau blijft met eigen 

kazernes. 
- Dat bij overlast van te hard en asociaal rijden beter wordt gehandhaafd. 
- Goede aanrijtijden ambulances naar alle kernen 
- Geen coffeeshops in Steenbergen 
- Dat het kweken, maken en handel in drugs keihard moet worden aangepakt 
- Dat mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol of gokken vervallen vaak tot grote 

afhankelijkheid. Verslaafden moeten worden geholpen met als doel er van af te komen 
en weer mee te doen in onze maatschappij. 

- Cameratoezicht in kernen en buitengebied, waar nodig en waar mogelijk uitbreiden. 
- Geen speelautomatenhal in de gemeente Steenbergen! 
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BESTUURLIJK STEENBERGEN 
 
Een goede leefbaarheid in alle kernen is volgens ons van groot belang om mensen hier samen te 
laten leven. Het gemeentebestuur moet hier samen met inwoners invulling aan geven. 
Schaalvergroting en streven naar een grotere gemeente is voor het CDA geen oplossing voor de 
vragen en uitdagingen die de gemeente op zich af ziet komen. Wij staan voor een gemeente die haar 
inwoners kent en die weet wat er leeft. Goede communicatie is niet meer weg te denken. 
Communicatie dient tijdig en duidelijk te gebeuren. Wij zijn voor een gemeente waarbij het bestuur 
en ambtelijk organisatie korte lijnen heeft met onze inwoners en bedrijven.  
 
Wij willen:  

- Geen herindeling, maar een zelfstandige gemeente blijven met een krachtig en zichtbaar 
bestuur.  

- Uitgaan van onze eigen kracht, rekening houdend met onze eigen potentiële 
ontwikkelkansen 

- Stimuleren van burgerinitiatieven en –participatie. 
- Klantvriendelijkheid en dienstverlening op maat aangepast aan het geleerde tijdens de 

coronacrisis. Kortom moderniseren 
- Wederom verantwoordelijkheid nemen in het gemeentelijk bestuur! 
- Een zichtbaar vrijwilligers- en verenigingsloket in de hal van het gemeentehuis. 
- Samenwerking met andere gemeenten waar dit aantrekkelijk is en met juiste schaal, wel met 

behoud van eigen identiteit en kracht 
- Dat inwoners betrokken blijven bij het beleid.  
- Dat de burger staat centraal bij alle handelingen van de gemeente.  
- Blijven werken aan het vertrouwen tussen burger en lokale overheid. 
- Dat  Steenbergen zich richt op de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en dienstverlening  
- Het uitbreiden en verstevigen van de wijkteams in de dorpen 

- Streven naar een jaarlijkse stijging van waardering op dienstverlening 

- Dat het uitbesteden van werk door de gemeente wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke. 

- Goede en duidelijke communicatie 

- Dat de ondersteuning bij aanvraag van vergunningen door verenigingen en ondernemers 

effectiever wordt opgepakt. 

- Aandacht en goed beleid inzake laaggeletterdheid. Een groot percentage van onze inwoners 

heeft te maken met laaggeletterdheid. Hier moet goede aandacht voor zijn in duidelijke en 

eenvoudige taal en goede en makkelijk toepasbare hulpmiddelen. 

 

- Onze raadsleden zijn er voor u! 
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HET HUISHOUDBOEKJE VAN STEENBERGEN 
 

Het CDA vindt dat de gemeente Steenbergen een financieel gezonde gemeente moet zijn en blijven. 

We staan dan ook voor degelijk en verantwoord financieel beleid. Dit realiseren we door te werken 

met een verantwoorde begroting. We zetten in op het binnenhalen van subsidies en 

aanbestedingsvoordelen. We maken werk met werk en organiseren onze ambtelijke organisatie slim. 

Hierbij laten we verantwoordelijkheden mede over aan burgers, organisaties en bedrijven. Zo is het 

mogelijk om met beschikbare middelen lopende plannen en nieuwe ontwikkelingen te realiseren. 

 

Wij willen: 

• Geen lastenverzwaring voor de burgers, slechts inflatiecorrectie.  

• Dat het huidige voorzieningenniveau blijft gehandhaafd.  

• Actief zoeken naar subsidiemogelijkheden.  

• Een sluitende begroting.  

• De goede reservepositie behouden en onze reserves effectief inzetten. 

• Begrijpelijke taal over financiële verslaglegging 

• Een herijking van de reclamebelasting in samenwerking met ondernemend Steenbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


