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Zes sterke kernen! 

Sterke kernen komen voort uit een sterke gemeenschap.  

Iedere inwoner doet ertoe, geboren en getogen in de gemeente of ergens anders, geen cent te makken of ruim in 

budget, jong of oud, wie je ook lief hebt.  

In onze gemeente Steenbergen kun je jezelf zijn.  

Voor Gewoon Lokaal! telt iedereen mee en dat dragen we uit. 

 

Bruisende kernen 

Doen: Voorzieningen op 1! 

De gemeente Steenbergen is rijk aan voorzieningen en dat is niet voor niets. Onze gemeenschapshuizen, 

speeltuinen, zwembaden, sportvoorzieningen, verenigingsleven, brandweerteams en scholen zijn allemaal van 

levensbelang voor onze kernen. Zonder deze voorzieningen kunnen we er nog steeds wonen, maar wat we willen, 

is er léven! Het behoud van al die voorzieningen die maken dat een kern bruist van het leven staat voor Gewoon 

Lokaal! dan ook op nummer 1. Wanneer het beter kan, bijvoorbeeld door voorzieningen bij elkaar te brengen, 

zullen we dat niet nalaten.  

 

Kerncoördinatoren 

Doen: Meer uren voor de kerncoördinatoren.  

De nieuwe functie ‘Kerncoördinator’ is een schot in de roos. De kerncoördinatoren vormen een laagdrempelige 

manier om in contact te komen en te blijven met de gemeente. Zij zorgen ervoor dat er op iedere vraag een 

antwoord komt en een mooi initiatief ook echt uitgevoerd wordt. Inwoners, ondernemers, verenigingen en 

organisaties, dorpsraden en de stadsraad zijn enthousiast over de functie. Het aantal uren dat beschikbaar is, is al 

uitgebreid, maar wanneer meer nodig blijkt te zijn dan is Gewoon Lokaal! vóór.  

 

Bedrijventerreinen 

Doen: Passende inrichting bedrijventerreinen. 

Gewoon Lokaal! ziet brood in de uitbreiding van onze bedrijventerreinen met 15 hectare. Onderzoek moet 

uitwijzen waar dat het beste kan, waarbij we niet uitsluiten dat het over meerdere locaties verdeeld gaat worden.  

Waar voor Gewoon Lokaal! niet aan te tornen valt, is aan de inrichting en de invulling. Nieuwe bedrijventerreinen 

moeten beter en aantrekkelijker ingericht worden. Bedrijven die zich aan de buitenschil van de terreinen, de 

zogenaamde zichtlocaties, vestigen moeten van een dusdanige architectuur zijn dat passanten ervan onder de 

indruk zijn.  

Nog belangrijker is een groene en ruime inrichting van de terreinen. Een ruimtelijke invulling met veel bomen, 

groenstroken die rijk zijn aan biodiversiteit zijn noodzakelijk voor klimaatadaptatie maar moeten ook uitnodigen 

om te wandelen en fietsen. Dat draagt ook bij aan de sociale controle en daarmee gaan we ongewenste zaken 

tegen. Minstens zo belangrijk is de omlijsting van deze gebieden. De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 

moet daarom hand-in-hand gaan met de ontwikkeling en inrichting van groene gebieden er vlakbij.  

Ook de inrichting van onze bestaande bedrijventerreinen kan veel beter. De provincie Noord-Brabant wil de 

komende jaren 40 miljoen nieuwe bomen planten en wat betreft Gewoon Lokaal! kan er alvast een flink bos 

richting de gemeente Steenbergen gestuurd worden.  
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Arbeidsmigranten 

Doen: Arbeidsmigrant opnemen in de samenleving. 

Gewoon Lokaal! wil het arbeidsmigrantenbeleid meer concreet maken. Zolang deze gemeente een agrarische 

gemeente is, zal het ook een gemeente zijn waar veel arbeidsmigranten verblijven. Ook in de zorg- en 

kenniseconomie zullen wij steeds meer afhankelijk worden van arbeidsmigranten. Zolang zij hier zijn, is dit voor 

hen thuis en moeten zij betrokken worden bij onze samenleving. Meer dan nu het geval is in ieder geval. Het 

woord samenleving zegt het al. Ieder die er deel vanuit maakt, moet samen leven en dat is meer dan alleen naast 

elkaar wonen. Wanneer we dat goed aanpakken, kan dit grote voordelen opleveren voor ons verenigingsleven, 

onze voorzieningen en voor onze economie.  

 

Circulaire economie 

Doen: Bewust kiezen voor duurzame bedrijvigheid. 

Qua bedrijvigheid die zich gaat vestigen op de bedrijventerreinen zet Gewoon Lokaal! twee stevige piketpalen: 

duurzaam en van toegevoegde waarde voor de agrarische bedrijvigheid in onze gemeente en regio. We willen 

niet koste wat kost ieder type bedrijf binnenhalen. Bedrijven die zich hier vestigen moeten onze gemeente iets te 

bieden hebben. Bijvoorbeeld een landbouwmechanisatiebedrijf dat de agrariërs in de wijde omgeving kan 

bedienen. Maar ook ons eigen Cosun Beet Company is een fantastisch voorbeeld van hoe productie, innovatie en 

duurzaamheid elkaar vinden op weg naar een echt circulaire economie. Dé toekomst waarin grondstoffen, 

producten en energiestromen optimaal benut worden. 

 

Circulaire economie 

Doen: Agrariërs helpen waar we kunnen. 

Gewoon Lokaal! staat achter het Klimaatakkoord, maar staat ook vierkant achter onze boeren. Door 

voortdurende aanscherping van beleidsregels is de ene verplichte investering nog niet afgerond of de volgende 

staat alweer voor de deur. Boerenbedrijven zijn al 750 jaar de economische kurk van deze gemeente en we willen 

dat zij dat blijven. Daarnaast hebben onze boerenfamilies net als iedere andere inwoners van deze gemeente 

recht op onze steun.  

Gewoon Lokaal! wil onze agrarische sector waar mogelijk helpen op weg naar kringlooplandbouw op een manier 

die past. Welke manier dat is, willen wij in samenspraak met ZLTO bepalen en verder uitwerken. Eén van de 

mogelijkheden is het vinden van de weg naar de talrijke subsidiemogelijkheden om de landbouw verder te 

verduurzamen. Samenwerking is in deze het sleutelwoord. 

 

Subsidiespecialist 

Doen: Specialist in subsidies inhuren. 

Er is een gezegde: schoenmaker blijf bij je leest. Het aanvragen van subsidies is tegenwoordig een vak. Er zijn 

alleen in Nederland al 1750 fondsen waar een subsidie aangevraagd kan worden. En dan hebben we het nog niet 

over de talloze subsidiemogelijkheden die Europa omvatten. Een gemeente die denkt dit zelf te kunnen, is een 

gemeente die zichzelf overschat én tekort doet. Gewoon Lokaal! is ervan overtuigd dat het inhuren van een 

externe specialist een keuze is die zichzelf meer dan oplevert. Bovendien kunnen wij onze agrarische sector, 
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ondernemers, verenigingen en inwoners daarmee daadwerkelijk op weg helpen naar financiële ondersteuning. 

Mogelijk kan samen met andere gemeenten op de Brabantse Wal één specialist aangetrokken worden. 

 

Wonen 

Doen: Woningbouw op maat 

Gewoon Lokaal! wil woningbouw op maat. We bouwen op een manier die past bij de omgeving en die haar 

versterkt. Wij kiezen daarbij voor de meest duurzame weg. Het gebruik van duurzame materialen wordt het 

belangrijkste criterium bij het selecteren van projectontwikkelaars. Met de woningcorporaties komen we tot 

prestatieafspraken waarbij zelfs de aanleg van tijdelijke woonwijken niet onbespreekbaar is. Mocht de verwachte 

toekomstige bevolkingskrimp zich aandienen dan kunnen deze wijken ook weer verdwijnen en ingericht worden 

als groene ruimte in de woonkernen. Dit houdt in dat de gemeente eigenaar blijft van de grond.  

 

Doen: Out-of-the-box denken 

Per kern bekijken we wat nodig is om de doelgroepen te bedienen en om de voorzieningen te kunnen behouden. 

Wie graag in de kern wil blijven wonen, moet dat kunnen doen. Dat geldt voor jongeren die het ouderlijk huis 

verlaten, jonge stellen die aan het begin van een leven samen staan en ouderen die comfortabeler willen wonen. 

Op dit moment is de woningdruk hoog en zullen we dus out-of-the-box moeten denken. Bijvoorbeeld:  

• Wijs bij iedere kern een locatie aan waar tiny houses gezet mogen worden; 

• Geef ouders de kans om op eigen grond een nestverlaterswoning te zetten, vergelijkbaar met een 

mantelzorgwoning; 

• Kleinere inbreidingslocaties in de centrumgebieden van de kernen bestemmen voor hofjes waarin 

senioren zelfstandig samenwonen. Deze zouden ook in particulier opdrachtgeverschap of als 

coöperatieve huurwoningen ontwikkeld kunnen worden. 

  

Doen: Garandeer woningen voor inwoners 

Woningbouw is nodig, maar volgens Gewoon Lokaal! zit er wel een grens aan de omvang daarvan. Blindelings 

blijven bouwen, verzwakt de omgeving en de sociale cohesie binnen een kern. Wanneer ons, ons niet meer kent, 

wat blijft er dan nog over van het wij-gevoel?  

De huidige woningmarkt is overspannen en dat leidt tot ongewenste bewegingen. Vanuit het stedelijk gebied 

komt een steeds sterkere migratie naar het platteland op gang waardoor onze inwoners die hier geboren en/of 

getogen zijn steeds moeilijker de kans krijgen om hun leven hier voort te zetten. We verwelkomen nieuwe 

inwoners, maar wij vinden ook dat de mensen die hier al wonen een eerlijke kans moeten krijgen om hier te 

blijven.  

Gewoon Lokaal! wil daarom dat er in de nieuwe raadsperiode zo snel mogelijk onderzocht wordt hoe wij 

woningen voor onze inwoners kunnen garanderen. Bijvoorbeeld door bruikbaar bestaand beleid in ons eigen 

beleid in te passen, maar ook door zelf met innovatieve ideeën te komen. 

 

 

 

 



 

Pagina | 5 
 

Openbaar vervoer 

Doen: Bushalte wordt mobiliteitshub 

We willen dat de grotere bushaltes aan de randen van de kernen ontwikkeld worden tot mobiliteitshubs. Op de 

routes en rijtijden van het openbaar vervoer kan een gemeente geen invloed uitoefenen. Wel kunnen we ervoor 

zorgen dat de route naar de bushaltes optimaal is, evenals de inrichting ervan.  

Een mobiliteitshub is de plek waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Dus een schone, groene, 

veilige plek waar je beschut wacht op de bus, waar goede WiFi is, waar je je fiets goed kunt stallen en op kunt 

laden, waar je de auto goed kunt parkeren en waar in de toekomst misschien zelfs elektrische deelauto’s staan te 

wachten. De hub zelf is goed verlicht en voorzien van camera’s om ongewenste activiteiten tegen te gaan. Het 

kan zelfs de plek zijn waar reizigers aan het eind van hun werkdag hun online bestelde pakketje op kunnen halen.  

De fiets- en wandelroutes naar de hubs moeten er piekfijn bij liggen met voldoende verlichting. Langs de 

wandelpaden staan op vaste afstand van elkaar bankjes zodat de reiziger die minder goed ter been is onderweg 

van en naar de hub uit kan rusten.   

 

Veiligheid 

Doen: BOA buiten  

Veiligheid is altijd een ‘hot issue’ tijdens verkiezingen, maar de bevoegdheden van een gemeente zijn beperkt. We 

hebben geen invloed op de politie, maar wel op de BOA’s. Zij moeten voor onze inwoners makkelijker 

aanspreekbaar zijn en dus ook op vaste momenten in de week door die kernen lopen. Ook moet de openbare 

verlichting overal in de kernen op orde zijn. Geen enge plekken. De buurtpreventieteams houden dit gelukkig al 

scherp in de gaten.  

 

Jongeren 

Doen: Mobiel Jongeren Honk  

Het Steenbergse jongerenwerk is samen met de sportcoaches van Steenbergen goed bezig. De jongerenbus rijdt 

van kern naar kern en is inmiddels een bekend fenomeen onder de jeugd van Steenbergen. De jongerenwerkers 

zoeken de jeugd op en dat werkt. De bus kwam als een pilot en is hier met vlag en wimpel voor geslaagd. Wat 

Gewoon Lokaal! betreft mag er een opwaardering van de bus tot Mobiel Jongeren Honk komen.  

 

Hondenpoep 

Doen: Anti-shitcampagne. 

Hondenpoep op de stoep. Een onderwerp waar we allemaal het sch… van krijgen. Het is tijd om de 

hondeneigenaar die zich niet aan de regels houdt daarvan te doordringen. Daarom willen we een 

publiekscampagne die erop gericht is om deze groep met de neus op de eigen hondendrol te drukken. Ook willen 

we een betere spreiding over de kernen van houders met hondenpoepzakjes zodat het daar in ieder geval niet 

aan kan liggen.  
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Afvalinzameling 

Doen: Gedifferentieerd tarief voor afvalinzameling 

De komende raadsperiode komt er als het aan Gewoon Lokaal! een onderzoek en een besluit over het invoeren 

van een vorm van Diftar: een gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking. Afvalverwerking is duur en de kosten 

komen bij ons allemaal terecht. Wie ten bate van het milieu zijn best doet om afval te beperken en goed te 

scheiden, helpt om die kosten laag te houden. Toch betalen deze huishoudens net zoveel als de huishoudens die 

er met de pet naar gooien. Als het aan Gewoon Lokaal! ligt, gaan we ervoor zorgen dat afvalverwerking zo 

goedkoop mogelijk wordt doordat afval grondstof wordt voor nieuwe producten. Degene die zijn best doet voor 

een toekomst zonder zinloos afval mag daar nu al voor beloond worden met een lagere afvalstoffenheffing. Ook 

de milieustraat wordt bij dit onderzoek betrokken.  

 

Corona 

Doen: Blijven helpen waar nodig 

Corona is er en blijft nog wel even. Dat betekent dat we een vast bedrag in de begroting op moeten nemen om 

lokaal de negatieve effecten van de pandemie tegen te gaan. Zolang er beschermingsmiddelen tegen corona 

nodig zijn zullen wij die blijven faciliteren voor minder draagkrachtigen.  

De grote klap voor de ondernemers komt nog. Net als de afgelopen jaren willen we deze groep steunen waar het 

kan door met hen in gesprek te blijven en te helpen waar we als gemeente kunnen.  

Wanneer de crisis voorbij is, zullen we weer op moeten krabbelen. Dat geldt zeker ook voor het sociaal 

maatschappelijk leven. Om de verbinding met en tussen verenigingen en organisatie sterk te houden, is er in april 

2020 tijdelijk een verenigingsondersteuner aangesteld door de gemeente. Deze persoon is van grote toegevoegde 

waarde gebleken. Zolang corona de activiteitenkalender bepaalt, wil Gewoon Lokaal! dat deze functie blijft 

bestaan.  

 

Gewoon NIET doen: Uitbreiding glastuinbouw 

Gewoon Lokaal! zal op geen enkele wijze meewerken aan uitbreiding van de glastuingebieden in de gemeente 

Steenbergen. 

 

Gewoon NIET doen: Intensieve vee-industrie. 

Gewoon Lokaal! wil af van intensieve veehouderij, want deze vorm van industrie past niet bij kringlooplandbouw 

of circulaire economie. De ruimte die ontstaat willen we inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van 

biologische veeteelt en experimentele landbouw. 

 

Gewoon NIET doen: Gouden raadzaal 

In de vorige raadsperiode kwam er een, volgens Gewoon Lokaal!, onzalig plan om de raadzaal te transformeren 

tot een soort dure troonzaal waarin alleen de raad nog wat te zoeken had. Onder publieke en politieke druk is het 

voorstel teruggetrokken, maar voor het geval het nog een keer terugkomt: dat gaan wij dus niet doen. Wanneer 

er een nieuw plan komt om de raadzaal te moderniseren dan zal Gewoon Lokaal! alleen akkoord gaan met 

investeren in een ruimte die van en voor de hele gemeenschap is en zeker niet alleen van de raad. Functioneel en 

zonder overbodige luxe.  
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Gewoon een groene gemeente! 

Wie in een groene omgeving woont, voelt zich gezonder en gelukkiger.  

Goed nieuws voor ons, inwoners van een plattelandsgemeente met prachtige open polders. 

Open polders die we in samenwerking met alle partijen behouden en ontwikkelen. Waar we de natuur versterken, 

eraan toevoegen en verbinden. De grens tussen buiten en binnen de bebouwde kom willen we vervagen door het 

groene buitenleven steeds meer naar binnen te trekken. Meer bomen, meer struiken en bloemrijke bermen, meer 

ruimte voor dieren. Omdat we er gelukkiger van worden en omdat het nodig is om de effecten van klimaatstress 

tegen te gaan.  

Bomen die koelte geven, fijnstof tegenhouden en zuurstof produceren. Waterpartijen die regen opvangen in natte 

periode en van waaruit we kunnen putten tijdens droogte. Beplanting die de biodiversiteit bevordert en die 

insecten aantrekt die onmisbaar zijn om ons ecologisch systeem in balans te houden.  

Het leven begint nog altijd bij de bloemetjes en de bijtjes en willen we dat zo houden, dan zullen we aan de bak 

moeten. Met ‘we’ bedoelen we iedereen, want de wereld is van iedereen. 

 

Steenbreek 

Doen: Ontharden door belonen  

Gewoon Lokaal! wil dat er een regeling komt waarbij bewoners en bedrijven een korting krijgen op gemeentelijke 

belastingen of heffingen wanneer zij klimaatmaatregelen op eigen terrein toepassen. De klimaatbestendigheid 

van bedrijven, woningen en tuinen bepaalt de hoogte van de korting. Bijvoorbeeld bij het ontharden van de tuin, 

de aanleg van een waterberging op eigen grond of een substantiële toevoeging aan het areaal groen rond het 

bedrijf. De kosten gaan voor de baten uit want op termijn zal de bestrijding van wateroverlast de gemeente 

minder geld kosten. Het stimuleren van bewustwording over de eigen mogelijkheden om bij te dragen aan 

klimaatadaptatie is echter het voornaamste doel van deze regeling.  

 

Doen: Buitenruimte beter benutten 

We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft bij de inrichting van de buitenruimte. We weten namelijk 

precies te vertellen hoe het zou moeten, maar zelf voegen we lang niet altijd de daad bij het woord. Wat we 

kunnen doen, is het volgende: 

• Wanneer een straat herbestraat moet worden, kiezen we voor het toevoegen van boom- en plantvakken 

in het wegprofiel en kiezen we voor halfverharding of andere waterdoorlatende verharding. 

• Bij de aanleg van nieuwe woonwijken, wegen, parkeerplaatsen enzovoort kiezen we voor 

waterdoorlatende verharding, waterberging en een minimaal percentage groen. 

• We inventariseren openbare verharding en/of parkeerplaatsen. Daar waar de verharding geen functie 

heeft, zetten we deze om in groen.  
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Doen: Bomen. Veel meer bomen. 

Gewoon Lokaal! wil dat er de komende raadsperiode duizend bomen extra geplant worden in de gemeente 

Steenbergen. Bomen leveren een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie (opname CO2,  

wateropvang, verkoeling) en zorgen voor een gezondere, fijnere en mooiere leefomgeving. Met ingang van dit 

jaar willen we samen met inwoners en natuurorganisaties beginnen met de inventarisatie van geschikte locaties. 

Als het aan Gewoon Lokaal! ligt wordt in het gebied tussen Steenbergen-Noord en de A4 het eerste klimaatbos 

aangelegd. De gebruikte bomen moeten inheems en gevarieerd om daarmee kaalslag als gevolg van ziektes te 

voorkomen.  

Iedere boom is er één voor Gewoon Lokaal! en daarom willen we meer boombakken in de gemeente Steenbergen 

in straten en op plekken waar het gewoon planten van een boom niet mogelijk is. Met namelijk in versteende 

straten is, bieden de boombakken een goede oplossing. Er wordt daarbij de samenwerking met bewoners gezocht 

voor het onderhoud.   

 

Energieneutraal 

Doen: Energieneutraal Steenbergen in 2040 

We houden vast aan een energieneutraal Steenbergen in 2040. Onze woningen, onze mobiliteit en onze 

economie zullen moeten afkicken van fossiele bronnen, ook waar het afvalverbranding betreft. Behalve met 

energie uit zon en wind, kunnen bijvoorbeeld ook met geothermie, bodemwarmte, warmte-koudeopslag en 

aquathermie goede resultaten worden bereikt. Verdere stappen naar elektrificering hebben ook behoorlijke 

gezondheidswinst tot gevolg (minder vieze lucht).  

 

Doen: Zonnepanelen op daken 

Gewoon Lokaal! wil het liefst dat de daken in onze gemeente gebruikt worden voor zonnepanelen en pas daarna 

onze weilanden en polders. De capaciteit van het elektriciteitsnet is nu ontoereikend om alle initiatieven op aan 

te sluiten, maar dat probleem is over een paar jaar verholpen. Dat geeft de gemeente mooi de tijd om zoveel 

mogelijk pandeigenaren te benaderen en te verleiden om hun daken te benutten voor zonnepanelen. Hier zou 

een korting op gemeentelijke heffingen tegenover kunnen staan.  

Daken die niet geschikt zijn voor zonnepanelen kunnen mogelijk wel geschikt zijn als waterberging door 

bijvoorbeeld het toepassen van sedumbedekking. 

 

Doen: Groen, geel, blauw 

Nieuwe bedrijfspanden moeten energieneutraal en klimaatbestendig zijn. Dit wordt opgenomen in een 

Programma van Eisen. Bedrijven die zonnepanelen (geel) en/of waterberging (blauw) op het dak en een 

natuurlijke gevelbekleding (groen) realiseren krijgen een korting op de bouwleges. 
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Doen: Wapen in strijd tegen energiearmoede 

De gemeente Steenbergen heeft een Stimuleringsfonds van waaruit inwoners geld kunnen lenen om de woning 

energiezuiniger te maken. Dit fonds moeten we handhaven, promoten en waar mogelijk uitbreiden. Het is ons 

belangrijkste wapen in de strijd tegen energiearmoede, een wezenlijk probleem voor de nabije toekomst. Niet 

iedereen heeft de financiële mogelijkheid om de woning te verduurzamen. Daar staat tegenover dat de 

energiekosten de pan uit rijzen waardoor het dagelijks leven steeds duurder wordt. Een neergaande spiraal die 

met hulp van de gemeente omgebogen moet worden.  

 

Natuur, milieu en duurzaamheid 

Doen: Inrichten Adviesgroep Natuur 

Gewoon Lokaal! wil dat er zo snel mogelijk een Adviesgroep Natuur komt. In onze Steenbergse samenleving 

bevindt zich een schatkamer vol kennis over natuur, milieu en duurzaamheid en we doen er niets mee. Talloze 

inwoners zijn werkzaam of als geschoold vrijwilliger actief binnen deze sectoren. Een bron van lokale kennis die 

we zeker moeten benutten bij vraagstukken rond (agrarische) natuur en milieu. De nieuwe adviesgroep zou een 

belangrijke inbreng moeten krijgen bij de uitvoering van het Natuurbeleidsplan. Inzet van ambtelijke 

ondersteuning is hiervoor  nodig. 

 

Doen: Doorzetten ecologisch maaibeheer 

We gaan gewoon door met het ecologisch maaibeheer zoals dat vorig jaar is ingezet in de gemeente Steenbergen. 

We wisten van tevoren dat het een paar jaar de tijd nodig heeft om tot de beste resultaten te komen en die tijd 

nemen we. Het maaisel wordt weggehaald, de grond verarmt en de biodiversiteit vergroot. Kortom, er ontstaat 

balans in de natuur wat goed is voor de natuur en een fraaiere berm oplevert.  

Er is één uitzondering op de regel: op plaatsen waar overhangend groen vanuit de bermen de verkeersveiligheid 

in de weg zit, wordt ingegrepen. Dat gebeurt nu overigens ook dus we gaan door op de ingezette weg.  

 

Doen: Natuurlijke bestrijding van plagen 

Plagen en ongedierte bestrijden we zoveel mogelijk met natuurlijke middelen en kennis. Ook wanneer we 

daarmee voorloper moeten zijn en wanneer de natuurlijke bestrijding duurder en tijdrovender is dan de gifspuit. 

Verontreiniging van grond, lucht en water met chemische bestrijdingsmiddelen mag alleen wanneer alle andere 

manieren gefaald hebben. Een plaag zoals de woekerende Japanse Duizendknoop schijnt inmiddels met de 

Japanse bladvlo zonder gif bestreden te kunnen worden.  

 

Kappen met kappen 

Gewoon Lokaal! wil dat dat de Waardevolle Bomenlijst herzien en opgewaardeerd wordt. De bomen die hierop 

staan zouden alleen als het echt niet anders kan gekapt mogen worden. Sinds deze lijst is opgesteld, is een groot 

gedeelte van de bomen verdwenen en er is nog nooit een boom aan toegevoegd. Het komt voor dat een ziekte 

ten grondslag aan het kappen ligt, maar vaak is het ook gewoon onnadenkendheid of zelfs onverschilligheid.  

Als gemeente moeten we echt kappen met kappen van gezonde bomen. Het omhakken van decenniaoude bomen 

is niet alleen vernietiging van kapitaal, maar door het omhakken komt de CO2 die die de bomen opslaan indirect 

ook weer vrij. Dubbel verlies dus. 

Bomen zijn er niet voor het genot van de mens, ze zijn ‘boomnodig’ voor ons en voor toekomstige generaties.  
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Gewoon vrijetijdseconomie! 

Dat de gemeente Steenbergen voor toeristen en recreanten veel te bieden heeft, dat weten we inmiddels allemaal. 

We hebben het vooral te danken aan onze historie. Onze ligging op de uitlopers van de Brabantse Wal waar 

eeuwenlang het zeewater over de slikken in het Oudlands Laag vloeide. Het water zonk er in de bodem en 

verzadigde de bodem met het kostbare zout dat ons 750 jaar geleden onze rijkdom en de rechten van de stad 

Steenbergen bracht. Maar ook ons militair verleden dat begon met de Linie van de Eendracht bij Nieuw-Vossemeer 

die zich ontwikkelde tot de West-Brabante Waterlinie en uiteindelijk de Zuiderwaterlinie werd. Er is nog zoveel van 

bewaard in ons landschap. We weten wat het is, waar onze kansen liggen en hoe we ze met elkaar moeten 

verbinden.  

De tijd is rijp om door te pakken en niet meer los te laten. 

 

Historisch erfgoed 

Doen: Werk met werk maken. 

Gewoon Lokaal! wil het historisch erfgoed van onze gemeente beter zichtbaar maken. Dat doen we door een 

aanpak waarmee we meerdere doelen dienen en we werk met werk maken. Bijvoorbeeld door nieuwbouw langs 

historische lijnen, de architectonische vorm van de vestingwerken te geven. Door een vestingmuur zichtbaar te 

maken, maar ook bewandelbaar. Door eeuwenoude lijnen in het landschap in te richten als ecologische 

verbindingszones en ga zo maar door. Iedere beslissing in de ruimtelijke ordening zal getoetst moeten worden 

aan de uitgangspunten van ons erfgoedbeleid en onze recreatieve kansenkaart. 

 

Doen: Belevingsplekken in de kernen. 

Gewoon Lokaal! wil dat er in ieder kern belevingsplekken komen die aansluiten bij de historie. Een mooi 

aangelegd historisch pleintje, een monument of een kunstwerk dat verwijst naar ons verleden, voorzien van 

informatiepanelen en een rustplek in een groene omgeving.  

Door al deze belevingsplekken te verbinden ontstaat er voor toeristen een aantrekkelijke verblijfsroute langs al 

onze kernen en dwars door onze prachtige gemeente.  

 

Doen: Eerherstel Linie van de Eendracht  

De Zuiderwaterlinie krijgt de afgelopen jaren veel aandacht en dat is terecht, maar zonder de Linie van de 
Eendracht (het huidige Schelde-Rijnkanaal) was hij er misschien wel nooit geweest. De Linie is namelijk de eerste 
waterlinie van Nederland waar anderen daarna de kunst van af hebben gekeken en verbeterd. Het is hoog tijd om 
de Linie en de verdedigingswerken zoals Fort Oranje en Fort Maurits bij Nieuw-Vossemeer weer zichtbaar te 
maken in het landschap. We verbinden ze middels wandel- en fietsroutes met andere forten langs het Schelde-
Rijnkanaal. Het voormalig zwembad bij molen Assumburg wordt ingericht als recreatieverblijfplaats met uitkijk op 
het kanaal, vissteigers, knooppunt voor fiets- en wandelroutes en mogelijkheid voor camperrecreatie. 
 

Doen: Droom van Fort Henricus wordt waarheid. 

Aan het eind van deze raadsperiode is Fort Henricus ingevuld. Alle randvoorwaarden zijn klaar: het fort is 

gerestaureerd, de gebouwen zijn aangekocht, lokale ondernemers die er brood in zien staan te trappelen. Tijd om 

van de droom een realiteit te maken. Het fort biedt enorme kansen voor de waterrecreatie vanwege haar 

verbinding met de vestingstad Steenbergen, maar ook met het Benedensas bij De Heen en zelfs de haven van 

Dinteloord. 
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Promotie 

Doen: Maak de gemeente bemind. 

Gelijktijdig met de invulling van onze recreatieve kansen moeten we de aandacht op al dat moois vestigen door 

middel van een stevige promotiecampagne. Onbekend maakt onbemind en in geval van recreatieve 

voorzieningen maakt onbemind ook onbetaalbaar. Toerisme en recreatie zijn goed voor werkgelegenheid en voor 

de gemeentelijke inkomsten. De investeringen in deze sector zullen zichzelf uitbetalen maar daar moet wel wat 

voor gedaan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pagina | 12 
 

Gewoon gezond! 

Een goede leefstijl en een fijne leefomgeving, voldoende financiën en een bevredigende sociale situatie dragen 

allemaal bij aan een gezond en vitaal leven. Gewoon Lokaal! wil dat iedereen ten volle van het leven kan genieten.  

Dit doen we door oog te hebben voor (verborgen) armoede en eenzaamheid en het sport- en beweegaanbod in 

onze gemeente te vergroten.  

Dit doen we niet alleen, maar met de kracht van zes sterke kernen. 

 

Sporten en bewegen 

Doen: Gezond leven voor iedereen 

Iedere inwoner die dat wil, moet kunnen sporten en bewegen, ook wanneer het persoonlijk budget een 

abonnement bij een sportclub of lidmaatschap van een sportvereniging niet toelaat. De gemeente Steenbergen 

heeft hier al regelingen voor, maar niet iedereen weet ze te vinden. Gewoon Lokaal! blijft zich inzetten om fysiek 

gezond leven voor iedere inwoner beschikbaar te maken. Door middel van voorlichting en campagnes, maar ook 

door het voortzetten en uitbreiden van subsidieregelingen. 

 

Doen: Benut de buitenruimte 

Er is niets goedkoper dan sporten en bewegen in de buitenruimte. Onze eindeloze polders nodigen uit om te 

wandelen, rennen, skeeleren, steppen en fietsen. Gewoon Lokaal! wil samen met de gebruikers de beweegroutes 

bij de kernen inventariseren, aantrekkelijker en veiliger maken. Het mes snijdt aan twee kanten, want ook 

toeristen en recreanten profiteren hiervan mee. 

Bij de inrichting van speelterreinen zouden ook buitensporters (zoals het populaire bootcamp) betrokken kunnen 

worden zodat de inrichting en toestellen ook door volwassen gebruikt kunnen worden.  

 

Leefstijl 

Doen: Maatschappelijke taboes doorbreken! 

Gewoon Lokaal! heeft in het verleden al meerdere malen aandacht gevraagd voor onderwerpen die 

maatschappelijk moeilijk liggen. Onderwerpen in de taboesfeer. Armoede en met name jeugdarmoede zijn daar 

voorbeelden van. Ook de komende raadsperiode zetten wij ons daarvoor in. Daar voegen we de groep mensen 

die psychisch kwetsbaar zijn aan toe. Deze groep groeit gestaag; de coronapandemie helpt daar niet aan mee. 

Onder druk van transities en bezuinigingen in het sociaal domein moeten deze inwoners het steeds vaker zien te 

rooien in een samenleving die hen niet begrijpt of, misschien wel erger, niet ziet. Wij willen dat de gemeente een 

actieve rol aanneemt bij het doorbreken van taboes zodat deze mensen geholpen worden om naar het beste van 

hun kunnen gelukkig te zijn in deze maatschappij. 

 

Beperkt in beweging 

Doen: Meer bankjes en toiletvoorzieningen 

Het klinkt tegenstrijdig: Meer bankjes om in beweging en sociaal actief te blijven. Voor mensen die wat minder 

goed ter been zijn, kunnen voldoende rustbankjes onderweg echter wel het verschil maken tussen een dagelijkse 

wandeling of niet. Ook het gebrek aan goed toegankelijke toiletten kan een belemmering zijn. Juist voor mensen 

met een fysieke beperking is het belangrijk om erop uit te trekken en mensen te ontmoeten.  
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De bankjes kan de gemeente gemakkelijk zelf regelen. Waar mogelijk kijken we of toiletten in winkels en 

horecagelegenheden vrij toegankelijk kunnen worden. In  grotere, gemeenschappelijk gebruikte gebieden, zoals 

bijvoorbeeld de parken en de havens bij de kernen, zouden openbare toiletten niet misstaan. Zij zouden een 

bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van het voorzieningenniveau voor toeristen en recreanten. Win-win 

dus. 

 

Eenzaamheid en armoede  

Doen: Praten aan de keukentafel. 

De keukentafel is de enige plek waar mensen (volwassenen en jongeren) met financiële en sociale problemen zich 

veilig voelen om te praten over hun situatie. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat we daar terechtkomen. 

Bijvoorbeeld via vrijwilligers die bij deze mensen thuiskomen of via de wijkteams die steeds vertrouwder raken 

binnen de kernen. Deze kanalen moeten we gebruiken om gemeentelijke regelingen bij de doelgroep te krijgen. 

Ook initiatieven zoals de Ontmoetingswinkel zijn goud waard wanneer het gaat om het contact met moeilijk 

bereikbare doelgroepen. Liefst hebben we in iedere kern zo’n voorziening en wanneer initiatieven ons bereiken, 

zullen we alle medewerking verlenen om ze te realiseren.  

 

Doen: Op huisbezoek. 

Er is een grote groep ouderen in deze gemeente die rond moet komen van een bescheiden pensioen en het 

daarmee niet redt. Uit schaamte of vanwege een fysieke beperking is de drempel naar Vraagwijzer of het 

spreekuur van de wijkteams voor hen letterlijk en figuurlijk te hoog. Deze instanties moeten juist daarom op 

huisbezoek gaan om er in een vertrouwde en gemoedelijke sfeer met deze mensen over te praten.       

 

Ziekenhuis Bravis 

Doen: Oor aan de deur en vuist op tafel! 

De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw Bravis-ziekenhuis worden getroffen. Het duurt nog jaren voor 

het er staat, maar als gemeente moeten we zorgen dat we volledig geïnformeerd blijven en op de eerste rij zitten 

wanneer het gaat om zaken die onze inwoners aangaan. Gewoon Lokaal! wil dat  de polikliniek zoals die nu bij 

Onze Stede is gevestigd, behouden blijft met alle voorzieningen (meer mag).  

Minstens zo belangrijk is het dat het ziekenhuis goed bereikbaar blijft, met name voor mensen die van het 

openbaar vervoer afhankelijk zijn. De automobilist zou niet de beperking van betaald parkeren hoeven ervaren bij 

deze regionale voorziening. 
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Gewoon Geld! 

Steenbergen is een financieel gezonde gemeente. Onze spaarrekening is goed gevuld en hoewel Gewoon Lokaal! 

het belangrijk vindt dat dit zo blijft, hoeft het spaarvarken ook niet moddervet te zijn. Hij is gevuld met 

gemeenschapsgeld en dus moet het ten goede komen aan die gemeenschap. We houden de lokale lasten voor 

onze inwoners scherp in het oog en sturen bij als dat nodig is. We vinden dat de juiste schouders de juiste lasten 

moeten dragen. Voor wie moeite heeft om rond te komen, zijn er diverse regelingen die kunnen helpen en als het 

aan Gewoon Lokaal! ligt, worden die uitgebreid wanneer het nodig is.  Om de gemeente financieel gezond te 

houden moeten we slimme manieren vinden om onze voorzieningen op niveau te houden en de leefbaarheid van 

onze gemeente te verbeteren. 

 

Doen: Lasten in balans. 

Gewoon Lokaal streeft ernaar om de kosten voor onze inwoners de komende vier jaar niet laten stijgen. Wanneer 

de OZB (buiten de indexering om) stijgt, moeten andere kosten dalen. Met andere woorden: het totaal aan 

gemeentelijke lasten willen wij gelijk laten blijven voor onze inwoners. 

Dankzij een motie van Gewoon Lokaal! is er in de afgelopen periode een onderzoek geweest naar de lokale lasten 

zoals OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Zodoende zijn de heffingen transparanter geworden, kunnen we de 

ontwikkeling ervan beter volgen en zullen we bijstellen wanneer dit nodig is. 

 

Doen: Verdienmodellen uitwerken. 

Dankzij een motie van Gewoon Lokaal! is er in de vorige raadsperiode een onderzoek geweest naar de 

verdienmodellen voor de gemeente. De komende periode werken we deze uit tot concrete voorstellen waarmee 

we als gemeente geld kunnen verdienen en daarmee de lokale lasten voor onze inwoners kunnen beperken en 

meer armslag krijgen om onze ambities te verwezenlijken. 

 

Doen: Investeren in participeren. 

Gewoon Lokaal! wil meer investeren in burgerparticipatie. Wanneer inwoners bijvoorbeeld bereid zijn om de 

eigen groenstroken en plantsoenen te onderhouden, dan kan dit geld besparen. Daarvoor moeten zij dan wel de 

beschikking hebben over de juiste middelen. Uiteindelijk levert deze manier van werken geld op en dat kan dan 

weer besteed worden voor de verbetering van de straat, wijk of buurt. 

 

Doen: Bijdragen in ondernemersfonds. 

De ondernemers in het koopcentrum van Steenbergen betalen reclamebelasting. Gewoon Lokaal! is daar een 

voorstander van, maar vindt dat de gemeente zelf meer bij zou moeten dragen. De beide geldstromen zouden 

bijeen moeten komen in een (eenvoudig) ondernemersfonds van waaruit het gebruikt kan worden voor materiële 

en immateriële zaken. Meer activiteiten, meer belevingsplekken, meer promotie enzovoort. Hier profiteert 

iedereen van mee. Alleen zodoende kunnen we de vestingstad naar een hoger niveau tillen. Samen optrekken om 

de economische kracht van onze stad te versterken. Overigens niet alleen voor ‘Ons Steenbergen’,  maar ook voor 

‘Dinteloord Winkeloord’.  

 

Doen: Niet bang zijn om te investeren. 
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Soms moeten de kosten voor de baten uit gaan. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het krijgen van subsidies. 

Gewoon Lokaal! vindt dat we als gemeente niet bang moeten zijn om te investeren wanneer we daarmee in 

aanmerking komen voor subsidies die een veelvoud op kunnen leveren. Het is mede om die reden dat we pleiten 

voor het inhuren van een bureau dat gespecialiseerd is in het verkrijgen van deze subsidies.  

Hat mag van Gewoon Lokaal! zo zijn dat een gemeentelijke investering zich pas op de langere termijn uitbetaalt. 

De opbrengst van een investering hoeft niet alleen zichtbaar te zijn in keiharde euro’s. Het kan ook van grote 

toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid van onze kernen of een bijdrage leveren aan onze toeristische 

ambities. Ook dat is winst die zich uitbetaalt alleen op een andere plek dan waar de investering gedaan is. 
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Gewoon Steenbergen! 

 

Doen: Verder met centrumplan Steenbergen 

Het centrum van de stad Steenbergen heeft het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Winkeliers en 

horeca gaan gebukt onder de coronamaatregelen.  Het centrumplan ‘Vitaal hart van de stad met sterke 

toegangspoorten’ biedt sterke handvatten voor de toekomst, maar als gevolg van de coronacrisis is er nog geen 

kans geweest om het goed uit te rollen. De uitgangspunten in dit rapport, zoals een compacter centrum, meer 

beleving en een sterke p.r. zijn kansrijk. Zodra de wereld het weer toe laat pakken we het plan op, scherpen het 

aan waar nodig en gaan er samen met de ondernemers mee aan de slag. Met name de inhuur van een 

subsidiespecialist waar Gewoon Lokaal! voor pleit kan helpen om wensbeelden, realiteit te maken.  

 

Doen: Onafhankelijke centrummanager 

Sinds een paar jaar kennen we in Steenbergen een centrummanager die de verbinding vormt tussen de 

ondernemers, belanghebbenden in het centrum in de gemeente. Deze persoon wordt betaald door de gemeente, 

maar is geen ambtenaar en kan dus onafhankelijk tussen de partijen bewegen. Dat laatste moet zeker zo blijven. 

Hoewel Gewoon Lokaal! niet persé voorstander is van het aantrekken van extern personeel, geloven we in het 

geval van de centrummanager dat het beter is voor de vertrouwensrelatie met de ondernemers wanneer deze 

persoon een onafhankelijke positie bekleedt.  

 

Doen: Weekmarkt streekproducten  

Iedere zaterdag een weekmarkt met verse streekproducten op de Markt in Steenbergen. Wij zien het voor ons. U 

ook? Tijdens de coronacrisis kwam er een hernieuwde waardering voor streekproducten. Om de lokale 

boerenbedrijven te helpen, kochten we onze aardappelen, groente, fruit, eieren en melkproducten massaal in bij 

de kraampjes op het boerenerf. Enige nadeel: voordat de boodschappenmand goedgevuld is met alle producten 

in de nieuwe schijf van vijf, moeten er heel wat kilometers afgelegd worden. Gewoon Lokaal! wil daarom dat er 

een weekmarkt met streekproducten op de Markt in Steenbergen komt. Iedere zaterdag kunnen boeren en 

andere telers of kwekers van verse producten hun waren hier aan de man brengen. Goed voor de boer, burger en 

buitenlui (de toerist). 

 

Doen: Markt met een hoofdletter M 

Voordat de nieuwe raadsperiode voorbij is, is de Markt dé belevingsplek van de stad. Veel ingrediënten zijn er al: 

hardwerkende en goedwillende ondernemers, mooie historische panden en het toeziend oog van de Gummarus 

hét toeristisch punt van de stad. Het Marktplein zelf heeft echter een uitstraling van niks en dat moet anders. Het 

mag dan een evenementenplein zijn, dat wil niet zeggen dat het niet een beetje leuk aangekleed kan worden. In 

gemeenten om ons heen zien we bomen en andere groenelementen in bakken die in geval van een festiviteit 

binnen de kortste keren aan de kant gezet zijn. Doen! Het waterelement op de Markt moet misschien wel 

uitgebreid worden, want in de zomermaanden is dit letterlijk een bron van vermaak voor de kinderen van wie de 

ouders dan fijn kunnen genieten van een drankje op een van de terrassen. De discussie over het openstellen van 

de Markt voor autoverkeer is wat ons betreft overigens voorbij. Gewoon Lokaal! begint er niet aan.  
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Doen: Verkeersdruk verlichten 

Gezien de druk die er nu al is op het verkeer, de ontwikkelingen in de toekomst en daarmee samenhangend de 

groei van Steenbergen is een rondweg rond de stad noodzakelijk. Zelfs in het meest gunstige geval zal de weg 

over vier jaar echter nog niet gerealiseerd zijn. In de tussentijd gaan we niet op onze handen zitten. Door middel 

van betere routering, bewegwijzering en bebording hopen we de druk te verlichten. Ook beïnvloeden we het 

gedrag van automobilisten met publieksacties.  

 

Doen: Groen genieten op het Ravelijn 

Vlak voor de verkiezingen werd bekend dat er vastomlijnde plannen zijn om in het stadspark een 

gezondheidscentrum te realiseren. Een plek waar huisartsen, de polikliniek van Bravis, zorgcentrum Onze Stede 

en wie weet wat nog meer voor gezondheidsfuncties samenkomen. Een prachtig plan dat alle steun van Gewoon 

Lokaal! krijgt, zolang de oorspronkelijke parkfunctie tenminste niet vergeten wordt. Het gebouw krijgt de vorm 

van het Ravelijn van weleer en het hele gebied wordt omlijnd door het water van de historische Boomvaart. 

Daarbinnen moet de ruimte met een rijke, groene variatie ingevuld worden met voldoende ruimte voor bomen 

en tal van mogelijkheden om te ontspannen en te recreëren. De oppervlakte van het groen in de nieuwe situatie, 

rondom het gezondheidsgebouw, zal hetzelfde moeten blijven als de huidige oppervlakte van het park. 

 

Doen: Ruimte in de stad 

De komende jaren verduurzaamt Stadlander honderden woningen in het centrum van de stad en Tante Louise 

verhuist Onze Stede naar het park. Daarmee komt er veel ruimte vrij in het hart van de stad. Gewoon Lokaal! wil 

dat die ruimte goed ingevuld wordt met een goed evenwicht tussen duurzaam wonen en verblijven in het groen. 

De ontwikkelingen bieden een uitgelezen kans om het harde, versteende gebied een vriendelijkere, meer 

natuurlijke uitstraling te geven. Uiteraard moet er ook gewoond worden, maar dat betekent niet dat het bomvol 

gebouwd moet worden.  

 

Doen: Eigen beleid toepassen. 

De gemeente Steenbergen heeft de mond vol van het bewaren van ons historisch erfgoed, maar is aanzienlijk 

minder kritisch wanneer het om nieuwbouw binnen de vesting gaat. Sommige nieuwbouwcomplexen die in de 

binnenstad gebouwd worden, passen totaal niet bij de uitstraling van de monumentale panden. Ook zouden in de 

beperkte stedelijke ruimte alle kanten van een nieuw complex even fraai moeten zijn. De Berenstraat is niet de 

achterkant van de Kaaistraat, maar wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen wel zo behandeld en dat is niet goed. We 

willen ons erfgoed versterken, maar dat is niet terug te zien in de bouwprojecten waar we goedkeuring aan 

geven. Volgens Gewoon Lokaal! is het mogelijk om de historische uitstraling terug te brengen en te versterken 

ook bij nieuwbouw. Dat betekent vanaf de start van het project intensief overleg met projectontwikkelaars en 

omwonenden gericht op de uitgangspunten van ons eigen beleid.  
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Gewoon Dinteloord! 

 

Doen: Maatschappelijk vastgoed verenigen 

Een gedurfd nieuw plan uit de koker van Gewoon Lokaal!: verenig zoveel mogelijk maatschappelijk vastgoed aan 

de zuidkant van de kern Dinteloord. Dat vraagt wat uitleg:  

De sportvelden, het zwembad, de ijsbaan en de tennisvereniging liggen op dit moment al bij elkaar en zijn 

verbonden. Deze sociale functies kunnen nog veel meer versterkt worden door er leren, spelen, gezondheid en 

recreëren aan toe te voegen. Een aantal scholen is bijvoorbeeld aan groot onderhoud of zelfs nieuwbouw toe. 

Gewoon Lokaal! zou graag zien dat deze scholen verplaatst worden naar de zuidrand van het dorp. Dat geldt voor 

nog veel meer voorzieningen. Neem bijvoorbeeld de sporthal of het gezondheidsgebouw. Voor iedere 

maatschappelijke functie zou bekeken moeten worden of het een toegevoegde waarde kan betekenen voor de 

andere functies in het gebied en voor de leefbaarheid van de kern Dinteloord.  

Het plan brengt zichzelf op door de vrijkomende gebouwen in te vullen met woningbouw. Een betere tijd om dit 

gedurfde idee tot uitvoering te brengen, is er nog niet geweest! 

 

Doen: Verkeersproblemen bij de kern aanpakken 

Een rondweg voor al het gemotoriseerde verkeer rond Dinteloord is volgens Gewoon Lokaal! niet de beste 

oplossing voor de echte problemen. Die echte problemen zijn het landbouwverkeer en het vrachtverkeer dat 

door de kern rijdt. Wat we vooral niet willen, is de automobilist een alternatieve route bieden omdat dan het 

risico groter is dat het centrum van Dinteloord niet meer de meest logische keuze voor de dagelijkse boodschap 

is. Gewoon Lokaal! kiest daarom voor twee oplossingen die het gewenst effect bereiken, veel goedkoper zijn en 

de aantrekkingskracht van het koopcentrum garanderen. 

Doen: Een rondweg voor landbouwverkeer 

Het landbouwverkeer dat door de kern moet, is een bron van ergernis. Niet alleen voor de inwoners, maar ook 

voor de boeren. Een oplossing is volgens Gewoon Lokaal! het aanleggen van een landbouwnetwerk ten oosten 

van de kern Dinteloord. Hierbij maken landbouwvoertuigen gebruik van bestaande (onverharde) paden en wegen 

en worden er nieuwe verbindingen gemaakt die samen als het ware een rondweg voor tractoren rond de kern 

vormen. Meer dan geschikt voor het landbouwverkeer en onaantrekkelijk voor auto’s. Zo simpel kan het zijn. 

Doen: Bedrijven verplaatsen 

Buiten de vrachtwagens die de winkels bevoorraden, zou er geen vrachtverkeer door de kern Dinteloord moeten 

gaan. Om dat te bewerkstelligen zouden de afvalverwerker en de aardappelhandel verplaatst moeten worden. De 

gemeente zal hier in bij moeten dragen, maar dat is nog altijd een stuk goedkoper dan de aanleg van een 

volwaardige rondweg.   

Wanneer deze twee maatregelen doorgevoerd zijn, kan landbouw- en vrachtverkeer (uitgezonderd 

bestemmingsverkeer) de toegang tot de kern ontzegd worden. 

 

Doen: Steenbergseweg aanpakken 

Welke oplossing er ook gekozen wordt voor het terugbrengen van de verkeersdruk in Dinteloord, de 

Steenbergseweg moet opgeknapt worden en snel. Vóór 2023 moet er volgens Gewoon Lokaal! mee begonnen 

zijn. Zeker nu de bushalte naar de rand van het dorp is verplaatst, maken dagelijks veel meer voetgangers en 

fietsers gebruik van de secundaire wegen die slecht begaanbaar en smal zijn.  
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Doen: Paaltjes tegen sluipverkeer Molenweg  

Het sluipverkeer door de Molenweg maakt het wonen daar gevaarlijk. Twee paaltjes kunnen een einde aan dit 

onveilige situatie maken. Eentje bij de containeropslag van Van Tilburg en één bij Molenweg nummer 4. 

 

Doen: Plan Centrumhaven afmaken. 

De Dinteloordse dorpshaven ziet er prachtig uit, maar het is slechts een deel van het plan Centrumhaven. Nu gaan 

we het gedeelte Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein aanpakken en het geheel met elkaar 

verbinden.  

  

Doen: Wonen in de Van Heemskerkstraat 

De ontwikkeling van de Van Heemskerkstraat, ‘de straat van de verdwenen bedrijven’, is topprioriteit. Aangezien 

we op die locatie geen grote bedrijven meer willen, moet het ontwikkeld worden tot woningbouw. Dat kan niet al 

te moeilijk zijn in deze tijd. De invulling zou een mooie mix van woningen en appartementen voor nestverlaters, 

jonge gezinnen en senioren moeten zijn. Inclusief voldoende en kwalitatief groen zodat deze trieste plek een oase 

van woon- en leefgenot wordt.  

 

Doen: AFC gelden besteden 

Inwoners en organisaties zijn al jaren druk doende met het ontwikkelen van een natuurplan uit de AFC-gelden. De 

plannen zijn inmiddels vergevorderd en Gewoon Lokaal! vindt dat ze in de raadsperiode 2022-2026 volledig 

uitgevoerd moeten worden. Het gebied wordt een prachtige groene long tussen de A4 en de kern van het dorp 

waar het heerlijk genieten wordt.  

 

Niet doen: Uitbreiden AFC 

Het Agro Food Cluster begint al goed gevuld te raken en alle percelen beschikbaar voor kassen zijn reeds 

uitgegeven. Gewoon Lokaal! is tegen het uitbreiden van het AFC aan de zuidzijde van de Noordlangeweg voor 

verdere kassenbouw. Short-stay arbeids- en kennismigranten zouden bij voorkeur op of nabij het AFC moeten 

wonen. 
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Gewoon Kruisland! 

 

Doen: Grond verwerven voor woningbouw  

Gewoon Lokaal! wil nieuwbouw in Kruisland op weg helpen door grond te verwerven. Wie in Kruisland is geboren, 

wil in Kruisland blijven wonen. Net als in de hele gemeente (en in het hele land) is de woningnood in het dorp 

groot. Bijkomend probleem in Kruisland is dat er geen grond beschikbaar is waar projectontwikkelaars aan de slag 

kunnen. Op dit moment is Kruisland zelfs de enige kern waar geen concrete nieuwbouwplannen voor de 

toekomst zijn. Onacceptabel! Daarom willen we dat de gemeente snel inventariseert welke locaties in of dicht 

tegen de kern de beste kans hebben om op korte termijn ontwikkeld te worden. Er is vooral vraag naar woningen 

voor nestverlaters, starters en oudere mensen die hun grote woning willen verruilen voor een kleinere woning 

met minder grond of een appartement. In overleg met de woningcorporatie moet bekeken worden of er in 

Kruisland markt is voor sociale huurwoningen. 

 

Doen: Meer groen  

Kruisland moet groener. Gewoon Lokaal! vraagt al jaren om een opwaardering van de entrees en hoewel er wat 

verbeterd is, is het nog altijd niet af. Ook in het dorp moet er veel meer groen komen. In 2021 werd de noodzaak 

daarvoor aangetoond toen bij hevige hoosbuien de straten onderliepen. Door minder verharde oppervlaktes, 

meer planten en meer bomen kan dit tegengegaan worden. Op plekken waar bomen niet in de volle grond 

kunnen, komen boombakken.  

Het Dorpsbos is een wens die het dorp en Gewoon Lokaal! al heel lang koesteren. Gewoon Lokaal! wil dat er een 

inventarisatie komt van plekken waar het bos kan komen. Samen met de dorpsraad en de inwoners maken we 

een keus en daar gaan we dan voor. Het wachten heeft lang genoeg geduurd. Want groen moet je Gewoon Doen!  

Ieder initiatief van inwoners om het dorp te vergroenen kan rekenen op de steun van Gewoon Lokaal! De 

natuurspeeltuin die nog in ontwikkeling is, is hier een fantastisch voorbeeld van.  

 

Doen: Meer wandelroutes 

Een goede toepassing van groen is ook van belang voor onze recreatieve ambities. Vooral voor wandelaars en 

fietsers zijn mooie paden en goede verbindingen een must. Er wordt al veel gewandeld in Kruisland, maar 

Gewoon Lokaal! wil dat de kilometers wandelpad flink uitgebreid worden. We denken dan aan wandelpaden van 

een milieuvriendelijk, waterdoorlatend materiaal die gescheiden van de rijbaan aangelegd zijn. De meeste 

bermen langs de gewenste routes zijn daar breed genoeg voor. Bijvoorbeeld tussen de bomen van de 

parallelwegen van de Gastelseweg en Brugweg. De Dorpsraad Kruisland heeft hier al de nodige goede ideeën voor 

gelanceerd en die nemen we graag over. Het nieuwe waterwingebied bij de Engelseweg is een mooie plek voor 

een nieuw ommetje.  

  

Doen: Tractorrondweg rond de kern 

De kern Kruisland is qua omvang en verkeer misschien wel het drukste dorp van de gemeente Steenbergen. 

Verkeer naar en van Roosendaal, Steenbergen en Oud-Gastel dendert een hele dag door het dorp. De aanleg van 

een volwaardige rondweg rond het dorp lijkt Gewoon Lokaal! qua kosten niet realistisch. Een onverharde 

rondweg voor landbouwverkeer rond de kern is dat misschien wel. We denken dat een groot deel van het 

probleem daarmee opgelost is.  
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Doen: Aanpakken knooppunten 

De aanleg van een tractorrondweg zal een paar jaar tijd in beslag nemen. Er zijn echter verkeerssituaties op het 

dorp die eerder aangepakt moeten worden. De Engelseweg, Molenstraat, Langeweg, Roosendaalseweg en 

Gastelseweg zijn hier voorbeelden van. Dat geldt met name voor de oversteekplaatsen voor fietsers, de 

oversteekplaats voor schoolkinderen aan de Molenstraat, parkeerproblematiek, handhaving van het 

bestemmingsverkeer in de Engelseweg en de herinrichting van de racebaan die de parallelweg van de 

Gastelseweg nu nog is. Ook de aansluiting van de Brugweg op de Markt moet beter. 

 

Doen:  Steun voor zorg en welzijn 

De Stichting Welzijn Kruisland doet geweldig werk in de kern. Dankzij deze organisatie valt niemand buiten de 

boot en blijft iedereen in beeld. Gewoon Lokaal! wil dat de gemeente de organisatie daar waar mogelijk en nodig 

ondersteunt.  
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Gewoon Nieuw- Vossemeer! 

 

Doen: Uitbreiding Vossenburcht. 

De Vossenburcht is de plek in Nieuw-Vossemeer waar jong en oud samenkomt voor ieder denkbare 

maatschappelijke activiteit, van biljart tot en met carnaval. Het is echt een ontmoetingsplek voor allen. Het 

gemeenschapshuis wordt zo goed gebruikt dat het einde van de capaciteit in zicht komt. Er is een mogelijkheid tot 

uitbreiding en Gewoon Lokaal! vindt dat deze er moet komen. Op dit moment is het gebouw nog eigendom van 

Stadlander, maar Gewoon Lokaal! is van mening dat dit gemeenschapshuis eigendom van de gemeente hoort te 

zijn.  

 

Doen: Wonen 

Gewoon Lokaal! wil dat er in iedere kern gebouwd wordt naar behoefte. In Nieuw-Vossemeer is er op dit moment 

vooral behoefte aan woningen voor nestverlaters, starters en senioren die kleiner willen gaan houden. Wanneer 

de laatste groep doorschuift naar een kleinere woning of appartement, komen er weer woningen beschikbaar 

voor (toekomstige) jonge gezinnen. Zo houden we het treintje in beweging en de voorzieningen op peil. Gelukkig 

is er al een plan in voorbereiding voor twaalf starterswoningen aan de Julianastraat. In 2022/2023 moeten alle 

mogelijkheden tot uitbreiding geïnventariseerd worden en waar nodig gronden aangekocht.  

 

Doen: Meer belevingsplekken. 

Gewoon Lokaal! wil doorgaan met het realiseren van meer belevingsplekken in Nieuw- Vossemeer: plaatsen waar 

je de cultuur en natuur van Nieuw- Vossemeer kunt beleven; als inwoner, recreant of toerist. Er zijn al hele mooie 

voorbeelden zoals het Kreekplein, het Vossenbos en het Watersnood-monument 1953. Samen met de dorpsraad 

en de inwoners kunnen er nog meer mooie locaties ingevuld worden. 

De komende jaren wil Gewoon Lokaal! ruim aandacht geven aan de realisering van de recreatieve visie Nieuw 

Vossemeer die de dorpsraad aan de gemeente heeft aangeboden. Met name het gebied langs het Schelde-

Rijnkanaal (het oude zwembad, Sunclass en de camping) verdient investering vanuit de gemeente met als 

eindresultaat een fraaie boulevard richting Sunclass, naar het nieuwe uitkijkpunt aan het Schelde-Rijnkanaal. 

 

Doen: Herstel Linie van de Eendracht. 

De historische verdedigingslinie ‘Linie van de Eendracht’ langs het Schelde-Rijnkanaal verdient eerherstel. 
Verdwenen verdedigingswerken als ‘Fort Oranje’ en ‘Fort Maurits’ kunnen zichtbaar gemaakt worden in het 
landschap waardoor hun namen weer terugkomen op de (recreatieve) kaart. Samen met de overige forten langs 
het Schelde-Rijnkanaal (Halsteren, Tholen  en Oud Vossemeer) worden historie, cultuur en natuur middels een 
wandel- en fietsroute met elkaar verbonden. Het voormalig zwembad wordt ingericht als recreatieve 
verblijfplaats met uitkijk op het Schelde-Rijnkanaal, vissteiger, knooppunt voor fiets- en wandelroutes en 
mogelijkheid voor camperrecreatie. 

  



 

Pagina | 23 
 

Gewoon Welberg! 

 

Doen: Centrumplan afmaken. 

Op de Welberg is de afgelopen raadsperiode veel gebeurd. Door de woningbouw in de nieuwe Piet 

Snoeijersstraat, de renovatie van gemeenschapshuis De Vaert en de realisatie van het dorpsplein, heeft de 

Welberg nu een echt centrum. Maar het is nog niet af. De trappen langs de Boomvaart moeten er nog komen en 

er moet nog meer groen en speeltoestellen aan toegevoegd worden. Gewoon Lokaal! ziet er op toe dat dit snel 

gebeurt. 

 

Doen: Boomrijk Welberg. 

Vanuit de Welberg klinkt de roep om meer groen op het dorp, met name in de vorm van bomen. Gewoon Lokaal! 

helpt graag mee om dit te realiseren. Bomen helpen om de hitte weg te nemen tijdens hete zomers en het water 

tijdens zware regenval. Ze nemen fijnstof op en houden CO2 vast. Het is bovendien fijner wonen in een groene 

omgeving. Niet alle straten op Welberg zijn geschikt voor het planten van bomen maar boombakken kunnen 

volgens Gewoon Lokaal! altijd. 

 

Doen: Sociale huurwoningen behouden. 

Er wordt de afgelopen jaren flink gebouwd op Welberg en er staan ook voor de komende jaren nog een aantal 

nieuwbouwplannen op stapel. Waar nog behoefte aan is, zijn betaalbare woningen voor nestverlaters, starters en 

senioren. Ook in de sociale huursector moeten er voldoende woningen beschikbaar blijven. Gewoon Lokaal! wil 

dat de gemeente hierover afspraken maakt met woningcorporatie Stadlander. De huurwoningen op de Welberg 

zullen verduurzaamd  moeten worden, maar mogen niet verdwijnen.  

 

Doen: Veiligere Kapelaan Kockstraat 

De veiligheid op de Kapelaan Kockstraat kan beter. Om te beginnen moet de gewenste oversteekplaats ter hoogte 

van de kerk er nu echt  komen. Het ‘plein’ tussen de Corneliusstraat en de oprit naar de kerk heeft nog nooit aan 

deze functie voldaan en kan beter, verkeersveiliger en fraaier ingericht worden. Hoewel de voorrangskruisingen 

nodig zijn om de snelheid uit het verkeer te halen zijn er twee punten die heroverweging verdienen: de kruising 

Kapelaan Kockstraat – Hoogstraat en (vooral) de kruising Hoogstraat – Landerije.  

  

Doen: Klaproosveld koesteren.  

De gemeente is eigenaar van het Klaproosveld bij het Bevrijdingsmonument Welberg en bereidt een plan voor om 

tot een herinrichting van het veld te komen. Met meer ruimte om te herdenken en stil te staan bij de 

gebeurtenissen rond de Slag om de Schelde. Een plek om de burger- en militaire slachtoffers te gedenken. Vanuit 

de Welberg horen we vooral de wens om ‘de Klok’, ‘de Klok’ te laten en de belofte van de werkgroep 

Bevrijdingsmonument Welberg dat daar altijd klaprozen zullen bloeien, gestand te doen. Als Gewoon Lokaal! 

sluiten wij ons daarbij aan.  Wanneer de nieuwe plannen  het herdenken in onze gemeente nog meer inhoud 

kunnen geven, dan is Gewoon Lokaal! vóór. Als onderdeel van de Battle Field Tours of als stopplaats voor 

dagjesmensen heeft het Klaproosveld de potentie om een belangrijke belevingsplek op de recreatieve kaart te 

worden.  
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Gewoon De Heen! 

 

Doen: Reconstructie fietsverbinding 

Met name de jeugd die op De Heen woont, is afhankelijk van een goede fietsverbinding richting Steenbergen. Het 

oversteken van de Zeelandweg-Oost is daarbij het grootste struikelblok. We weten inmiddels dat de kans dat er 

ooit een rotonde komt, klein is, maar volgens Gewoon Lokaal! is er nog een optie. Door middel van een aantal 

aanpassingen moet het mogelijk zijn om een veilig tweerichtingsfietspad van De Heen tot Steenbergen aan te 

leggen. Dit zal een gemeentelijke investering vergen, maar is haalbaar en goedkoper dan het overnemen van de 

weg of het aanleggen van een rotonde.   

 

Doen: Recreatief verkeer uit de dorpskern. 

Vanuit het dorp horen we dat het verkeer dat richting de recreatieve voorzieningen gaat, overlast veroorzaakt in 

het dorp. Gewoon Lokaal! wil daarom dat de gemeente samen met de ondernemers en Leefbaarheid De Heen in 

overleg gaat om tot een betere routering en bebording te komen.  

 

Doen: Groener beleven.  

Samen met de inwoners van De Heen wil Gewoon Lokaal! de beleving en leefbaarheid van het dorp verder 

uitbouwen. Het dorp kan groener en moet groener om de klimaatstress op te vangen. In de woonkern en er direct 

omheen moet meer en beter groen komen. Zo kan er een groene route door het dorp gerealiseerd worden die 

aansluit op het grotere ommetje door de polder. Een relatief simpel idee met grote pluspunten voor de beleving, 

leefbaarheid, flora en fauna en voor toerisme en recreatie. 

 

Doen: Kansen pakken in De Heen. 

Er zijn plannen voor nieuwbouw in De Heen. Gewoon Lokaal! volgt dit op voet en zal de kansen om de 

woningbouw en daarmee de leefbaarheid in de kern te stimuleren, steunen.  

 

Doen: Versterken recreatie door Waterpoort. 

De recreatieve voorzieningen en toeristische belevingspunten in en om De Heen behoren tot de top tien van de 

gemeente Steenbergen. Gewoon Lokaal! is van mening dat het samenwerkingsverband Waterpoort nog veel 

meer kansen biedt voor dit gebied. Wanneer deze zich aandienen, zullen we ze pakken, zeker wanneer deze de 

natuur- en ecologische waardes versterken .  

 

Doen: Zendmast.  

Het is gewoon gênant dat de wens om goed mobiel bereik op De Heen al jarenlang op de politieke wensenlijst van 

en voor De Heen staat. Het kan van levensbelang zijn! Er zijn al flinke stappen gezet dankzij inbreng van 

Leefbaarheid De Heen en de gemeente, maar een zendmast is er nog niet. Toch denkt Gewoon Lokaal! dat met 

een beetje meer goede wil en druk vanuit de gemeente, deze er snel kan komen. We zitten er bovenop! 
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