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Beste inwoner,  
 
Op 16 maart 2022 maakt u een belangrijke keuze voor de toekomst. Een keuze die 
direct invloed heeft op uw leefomgeving, verenigingen en organisaties. Een 
gemeente waar u wellicht nog niet alles kent en waar u zeer mooie en unieke 
plekken kunt ontdekken. Een gemeente met veel uitdagingen, maar ook kansen. Een 
gemeente waarin iedereen vrij is, en waar wij niemand laten vallen: dat is de 
gemeente Steenbergen. 
 
De ambities van D66 hebben wij beschreven in dit verkiezingsprogramma. Een zeer 
uitgebreid verkiezingsprogramma: wij hebben grote ambities voor onze gemeente. 
Dit verkiezingsprogramma is ontstaan uit gesprekken met onze leden en met 
tientallen stichtingen, verenigingen, culturele instellingen en belangenorganisaties. 
 
Je geboorteplek, op wie je verliefd wordt, je achternaam, een beperking, het 
inkomen van je ouders of wat dan ook mogen nooit een rol spelen bij de kansen die 
je krijgt om je leven in te richten en jezelf te kunnen zijn. Iedereen moet mee kunnen 
doen. De gedachte die hier het beste bij past is: vrijheid waar het kan, sociaal waar 
het moet! 
 
D66 is een partij gericht op de toekomst van mensen en milieu, waarbij wij het beste 
uit het verleden als basis gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen. Niet lang stil 
blijven staan bij fouten of verkeerde beslissingen, maar ervan leren zodat wij wel de 
juiste weg in slaan. Zonder verleden geen heden en zonder heden geen toekomst. 
 
Om de vele mogelijkheden die gemeente Steenbergen heeft ten volle te kunnen 
benutten, wil D66 de initiatiefnemer zijn om met partijen, politiek, de 
maatschappelijke middenstand en medebewoners, nadrukkelijk de samenwerking te 
zoeken. Want samen zijn we sterker. 
 
Stem op 16 maart D66!   
 
Met democratische groet, 
 
Tim Huisman 
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Wat hebben wij de afgelopen 4 jaar bereikt? 
 

• Elk (beleids)voorstel dat naar de gemeenteraad of het college gaat moet een 
paragraaf duurzaamheid voor verbetering hebben. 

• Al het hout dat de gemeente gebruikt moet van een keurmerk zijn, voor een 
betere en duurzame wereld.  

• Het autowagenpark van de gemeente wordt elektrisch. Tevens moet 
leerlingen- en WMO-vervoer elektrisch worden bij de eerstvolgende 
aanbesteding.  

• D66 vindt een degelijk huishoudboekje belangrijk. D66 heeft gezorgd dat niet 
minder dan € 2 miljoen op de vrije reserve staat.  

• D66 heeft de raad geïnformeerd over het voornemen om de bushalte van 
Dinteloord buiten de kern te plaatsen. Wij hebben het debat gestart, 
waardoor de inwoners aandacht kregen voor deze slechte actie.  

• Een AED-apparaat binnen 6 minuten afstand van elke inwoner.  
• Baggeren van zwanenmeer in Steenbergen voor de bootjes van de 

modelbouwvereniging. 
• Toiletvoorziening bij de haven van Dinteloord.  
• Plaatsing van verlichting en afvalbakken in het Tussendoortje op de Welberg.  
• Tegengaan van te veel licht uit de kassen op het AFC Nieuw-Prinsenland en 

het Westland. 
• Meedoen met Nacht van de Nacht. 
• Aandacht en oplossen van het probleem dat kinderen zonder ontbijt naar 

school gaan. 
• Veel aandacht gegeven aan rustplekken in de vorm van bankjes. 
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Bloeiende en bruisende kernen  
Gemeente Steenbergen heeft 6 vitale kernen met hun eigen identiteit, sociale samenhang 
en charme in een zelfstandige plattelandsgemeente in een uitgestrekt en divers landschap. 
Iedere kern is uniek, maar samen zijn we de gemeente Steenbergen: laat iedereen vrij, maar 
laat niemand vallen! Wij zijn erg trots op de geschiedenis en identiteit van de kernen en de 
gemeente. Hiervoor moet blijvend aandacht zijn. Voorzieningen spelen een belangrijke rol 
en wij helpen scholen, welzijns- en zorginstellingen, sportaccommodaties en culturele 
centra deze te behouden en versterken. Beeldbepalende gebouwen en bomen willen wij 
behouden. Elke kern maakt in overleg met haar inwoners, verenigingen, stichtingen, 
culturele instellingen en bedrijven toekomstplannen. D66 zet zich in om alle voorzieningen 
in elke kern te behouden en waar mogelijk uit te breiden. 
 
Door en voor de mensen (inwonersparticipatie) 
De gemeente Steenbergen doet op dit moment niet heel veel om haar inwoners te 
betrekken bij bijstaande en nieuwe plannen. D66 vindt dit zeer onwenselijk want kennis en 
kunde loopt, letterlijk, over straat. Inwoners moeten aan het begin van het project of beleid 
worden meegenomen. D66 vindt dit niet meer dan normaal.  
D66 is voorstander dat in de komende periode wordt geëxperimenteerd met:  

• Right to challenge: inwoners mogen alternatieven aandragen op voorstellen. 
• Tijdelijke of permanente inwonersplatforms rondom een thema. 
• Gesprekken met (georganiseerde) inwoners, verenigingen, culturele instellingen en 

stichtingen over belangrijke leefbaarheidsvraagstukken.   
 
Koester vrijwilligerswerk: vrijwilligers zijn erg belangrijk 
In Brabant zit het verenigingsleven ingebakken. Onze gemeente kent vele verenigingen, 
culturele instellingen en stichtingen. Zonder hen zijn onze kernen alleen maar plekken om te 
wonen. D66 vindt deze maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers zeer belangrijk. 
Elke D66-lid is onderdeel van een maatschappelijk organisatie. Maar maatschappelijke 
organisaties hebben het niet gemakkelijk: steeds meer regels voor evenementen, minder 
subsidies en steeds minder leden. D66 is voorstander van maatwerk voor de verenigingen.  
D66 vindt dat de gemeente actiever kan helpen om vrijwilligers te behouden en 
vrijwilligerswerk te versterken en te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het 
vereenvoudigen van bepaalde regelgeving en het ondersteunen bij vergunningaanvragen.  
 
Aanvragen vergunningen 
Evenementen in onze gemeente moeten een vergunning of melding hebben. Veel 
evenementen komen gelukkig elk jaar terug, zoals jaarmarkt Steenbergen, Prijsdansen, 
braderieën, kermissen, Kleine Tour, Muza feesten, Survivalrun, kindervakantieweek, 
Veteranendag, Suikerstadmars, carnavalsoptochten, zomercarnaval, kunstexposities, 
Steenbergen Live, Koos Moerenhout Classic, Groot Steenbergen Cup, Helberg, 
Sinterklaasintochten, doorkomst Roparun, Bassrulers, Koningsdag, Saluutbatterij 
Steenbergen wandel- en fietstochten. Uiteraard is deze lijst niet eindig, er bestaat nog veel 
meer in onze gemeente! Stuk voor stuk evenementen waar de gemeente trots op kan zijn. 
Daarom wil D66 de organisatoren de moeite voor het aanvragen van vergunningen uit 
handen nemen. De jaarlijkse terugkerende evenementen krijgen van de gemeente een 
vooringevulde evenementenvergunning, zoals bij de jaarlijkse belastingaangifte. De 
organisatoren hoeven deze vergunning alleen te checken, eventueel aan te passen en terug 
te sturen naar de gemeente. Ook gaat de gemeente op zoek naar passende subsidies 
vanuit provincie, Rijk of Europa en communiceert hierover op tijd aan de organisatoren. 
Daarnaast mogen altijd meer evenementen in de stads- en dorpspleinen plaatsvinden.  
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Dorpsraden, stadsraad en leefbaarheidsgroepen 
Dorpsraden, stadsraad en leefbaarheidsgroepen zijn de oren en ogen van de kern. D66 
vindt hen belangrijk, omdat ze zich op vrijwillige basis inzetten voor hun kern. Soms vaak 
vele uren per week. Dit willen wij belonen door meer geld per kern te geven met duidelijke 
taken en bevoegdheden. De groepen kunnen zo de identiteit van de kern bevorderen. D66 
wil meer en regelmatiger overleg voeren met de dorpsraden, stadsraad en Leefbaarheid de 
Heen. Zowel college van B&W als de raadsleden zelf hebben hierin een rol. 
 
Wifi  
Internet is onderdeel van ons dagelijks leven. Boodschappen en medicijnen bestellen, e-
mails beantwoorden of Instagram checken: het gebeurt allemaal dankzij een 
internetverbinding. D66 wil dat in elk centrum, gemeentelijke gebouwen en 
gemeenschapshuizen wifi aanwezig is, zodat elke bezoeker toegang heeft tot internet.  
 
Schoon en openbaar toilet 
D66 vindt het belangrijk dat onze centra voor iedereen toegankelijk zijn en een goede 
uitstraling hebben. D66 wil daarom dat elk centrum openbare, schone toiletten met 
mogelijkheid tot het verschonen van baby’s heeft. Ondernemers die voor dat doel hun 
winkelpand ter beschikking stellen, krijgen van de gemeente een gastvrijheid-sticker. 
Hierdoor is snel te zien of de winkel een openbaar toilet heeft. 
 
Ommetjes 
Elke inwoner moet de mogelijkheid hebben een ommetje (ongeveer 2,5 kilometer) te 
kunnen lopen. Een half uurtje per dag lopen is goed voor de sociale contacten, conditie en 
beweging. D66 wil in elke kern minimaal 1 ommetje waar voetgangers veilig over de weg 
kunnen lopen, De gemeente onderhoudt het ommetje en maakt voldoende ruimte voor 
rustmomenten, zoals afgeschermde voetgangerspaden.  Inwoners, stads-, dorpsraden en 
andere leefbaarheidsgroepen denken mee.  
 
Zoet watertappunten 
Water is gezond voor lichaam en geest, is een oude spreuk. Deze spreuk klopt nog steeds. 
Wij vinden het belangrijk dat inwoners en bezoekers van onze gemeente toegang hebben 
tot vers, zoet water. In elk centrum en op recreatieve plekken in onze kernen komen gratis 
zoet watertappunten.  
 
Politie en brandweer/ ambulance 
De helden van onze gemeente zijn de politiemensen, brandweerlieden en 
ambulancemensen. Zij helpen inwoners uit de brand, lossen problemen op en zorgen voor 
snelle hulp. D66 acht het van zeer groot belang dat politie, brandweer en ambulance hun 
huidige omvang behouden en dat landelijke normen van aanrijtijden worden gehaald. De 
wijkagenten moeten beschikbaar en benaderbaar zijn voor onze inwoners. D66 wil 1 
wijkagent toevoegen aan onze gemeente, alle brandweergebouwen moderniseren en de 
aanrijtijden van de ambulance verkorten. 
 
Parkeerplaats brandweer 
D66 vindt het belangrijk dat onze brandweervrijwilligers na een oproep snel op de kazerne 
kunnen zijn. Daarom stellen wij voor alle brandweervrijwilligers een eigen parkeerplaats voor 
hun deur te geven (op kenteken), zodat zij snel de kazernekunnen bereiken. 
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Heffingen 
D66 wil de komende vier jaar geen verhoging van de voor ieder geldende lokale lasten: 
afvalstofheffing en rioolbelasting (exclusief indexering). Daarbij willen wij diftar inzetten: de 
vervuiler betaalt, hoe meer afval, hoe meer je betaalt. Schoon en duurzaam gedrag worden 
beloond. Dat is eerlijker en beter voor het milieu: hoe beter afval wordt gescheiden, hoe 
lager de kosten voor de verwerking, waardoor verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk 
is. D66 wil duurzaamheidsdoelen hoog stellen, maar ook de inwoners goed bedienen door 
goede service en voorlichting over afvalscheiding. Er komt een mogelijkheid om papier ook 
in een kleine bak te verzamelen en een speciale bak voor pampers en 
incontinentiemateriaal. 
 
Buurtpreventieteams 
Iedereen woont graag in een veilige en leefbare buurt. De bestaande buurtpreventieteams 
en whatsapp groepen zijn zeer waardevol gebleken en vormen voor de politie, boa’s en 
gemeente extra ogen en oren in de wijk of buurt. Daarbij wordt ook de sociale cohesie van 
de wijk of buurt versterkt. D66 ziet graag dat elke wijk een actief buurtpreventieteam heeft. 
De buurtpreventieteams moeten door de gemeente goed worden begeleid en voorzien van 
voldoende middelen. 
 
Gebarentolk 
Bij belangrijke (nieuws)gebeurtenissen zoals de corona-persconferenties is steeds een 
gebarentolk aanwezig. D66 wil dat ook in onze gemeente doven en slechthorenden nieuws 
tot zich kunnen nemen door een gebarentolk of ondertiteling. Zo denken wij aan de 
uitzendingen van de nieuwjaartoespraken van de burgemeester en de Dodenherdenkingen. 
 
Eigen budget wijkteams 
D66 heeft vertrouwen in onze inwoners, die hun buurt netjes en groen houden. Wij willen dit 
belonen door hun een klein budget te geven voor onderhoudsmaterialen. Hierdoor kan 
sneller werk worden opgepakt, inwoners kunnen zelf beslissen welke verbeteringen of 
acties in hun buurt worden uitgevoerd en er is minder bureaucratie. 
 
Nieuwe inwoners 
D66 wil dat alle nieuwkomers zo snel mogelijk deelnemen aan het sociaaleconomische 
leven en aan het verenigingsleven in onze kernen. De gemeente stimuleert dat door 
nieuwkomers te verwelkomen met goede informatie, ondersteund met een welkomstcadeau 
(bijvoorbeeld pakket streekproducten), dat de lokale ondernemers, verenigingen, 
stichtingen, evenementen en culturele instelling onder de aandacht breng. Vanaf dag één 
leren de nieuwkomers de Nederlandse taal en onze normen en waarden. 
 
Buurtambtenaar 
Als verenigingen, stichtingen en culturele instellingen een ambtenaar nodig hebben voor 
hun verdere ontwikkeling, dan kan dat. D66 vindt dat ambtenaren in dienst zijn van onze 
verenigingen, stichtingen en culturele instellingen. 
 
Gemeenschapshuizen 
De coronacrisis heeft wel bewezen dat gemeenschapshuizen het hart van de kernen zijn. 
D66 vindt dat elke kern over een gemeenschapshuis moet blijven beschikken, die in staat is 
de kern en verbindingen tussen inwoners te versterken. 
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Budget voor het oplossen van enge plekken 
Elke kern kent jaarlijks nieuwe donkere, enge plekken. In elke kern moeten enge plekken 
worden aangepakt. D66 wil dat hiervoor jaarlijks budget komt. De gemeente pakt het samen 
met de woningstichtingen aan. 
 
Strooibeleid 
De problemen met het klimaat zijn de komende jaren helaas nog niet opgelost. Wij hebben 
te maken met snikhete zomers en onvoorspelbare, soms zachte, soms strenge winters. 
Over het weer kan D66 geen voorspellingen doen, maar wij hebben wel een beeld over het 
strooibeleid: dit kan op vele plekken beter. In de afgelopen winters zijn veel gebieden voor 
een aantal dagen (tot aan 2 weken toe!) letterlijk onbereikbaar gebleven. Dit mag en kan 
niet meer gebeuren. D66 vindt dat het gemeentelijke strooibeleid moet worden verbeterd. 
 
Hondenpoep 
Hondenpoep is ergernis nummer één. D66 streeft naar meer hondenlosloop plaatsen met 
verplichte hondentoiletten in alle kernen. Ook wordt meer gehandhaafd. 
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Onze kernen waar wij trots op zijn!  
 
Steenbergen en D66 
 
• Leegstand in het centrum aanpakken door het verplaatsen en centraliseren van 

winkels: het centrum wordt compacter.  
• Openbare toiletten (24 uur per dag) in het centrum.  
• Overdekte fietsenstalling mét oplaadpunten voor de elektrische fiets. Daarbij 

moeten bij de bushaltes meer fietsrekken komen.  
• De trottoirs zijn goed onderhouden en toegankelijk voor mindervaliden. 
• Zieke bomen (bijv. in Krommeweg, achter de Gummaruskerk en bij ingang 

kerkhof) verwijderen en dubbel bomen terugplaatsen.  
• D66 streeft naar politiebegeleiding tijdens de Kleine Tour.   
• Noord-Steenbergen krijgt meer speelplaatsen voor kinderen.  
• Een pluktuin siert de Kop van Zuid. D66 ziet hier kansen voor woningbouw voor 

starters of voor ontwikkeling als een volwaardig natuurrijk en duurzaam 
industrieterrein. 

• D66 heeft de wens voor een grotere polikliniek vanwege de terugtrekkende 
beweging van regionale ziekenhuizen.  

• De verdedigingswallen van Steenbergen worden een wandelpad.  
• Voor het behoud van de skyline koopt de gemeente de klokkentoren en 

onderhoudt deze. D66 heeft de wens dat meer maatschappelijke organisaties 
(bibliotheek, dokter) zich in de kerk vestigen. 

• De aankleding van het centrum laat te wensen over. D66 wil fors investeren in 
het aanzicht van het centrum.  

• Het Strieniusplein met het bietboer- en meerminbeeld vernieuwen en 
verbeteren. 
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Dinteloord en D66 
• Voor de verkeersveiligheid van kinderen en jongvolwassenen wil D66 een brug 

vanaf VV Prinsenland naar de Dorus Rijkersstraat, liefst tussen de 
tennisvereniging en ijsbaan.  

• Dinteloord verdient een bushalte in het centrum: daar maakt D66 zich de 
komende jaren hard voor. 

• Plan Centrum-Haven wordt uitgevoerd: de haven is voltooid, nu is het 
Raadhuisplein en de Kreek aan de beurt. Het centrum krijgt een groene 
opwaardering en heeft een duidelijke verbinding met de Kreek en de haven. 
Meer aandacht voor aankleding van het centrum.  

• Voor het tegengaan van onveilige situaties: Dinteloord krijgt een rondweg. Het 
tracé moet uit onderzoek nog blijken. Start gesprekken met bedrijven met zwaar 
vrachtverkeer om zich buiten Dinteloord-centrum te vestigen.  

• De Steenbergseweg is het visitekaartje van het dorp. Deze wordt flink 
opgewaardeerd tot 30km/uur weg, met veel groen en de mogelijkheid van een 
streekbus naar het centrum. Tevens aanpak riolen ter voorkoming stankoverlast 
van bedrijven buiten de kern.  

• De Dinteloordse basisscholen: allen in 1 gebouw, maar hun identiteit blijft 
behouden. Faciliteiten worden zo gedeeld, zoals sportleraar, conciërge, 
kinderarts, logopedist, interne begeleiders.  

• De faciliteiten van het woonzorgcentrum de Nieuwe Haven en aanleunwoningen 
blijven dicht bij het centrum en worden vanwege de verzilvering vergroot. 
Technologie voert de boventoon.  

• De vrachtwagenparkeerplaats in de Van Heemskerckstraat wordt opgeheven, 
alle stenen verdwijnen, bomen worden geplant als tijdelijke oplossing voor 
woningbouw.  

• Huisvestiging op het AFC voor arbeidsmigranten werkzaam op het AFC  
• Aanpak openstaande plekken in het centrum, zoals het terrein op de hoek van de 

Oostvoorstraat en Molendijk en aan de Westvoorstraat 32.  
• De tijdelijke parkeerplaatsen aan de Westerstraat worden definitief aangewezen 

als parkeerplaatsen, maar wel met waterdoorlatend plaveisel. Nieuwe 
verkeersborden wijzen de weg naar parkeerplaatsen. D66 is voorstander van een 
tweede supermarkt in de kern Dinteloord. 

• Op de ijsbaan komen een natuurspeeltuin, hardloop-parcours en klimrekken.  
• D66 wil dat Dinteloord, als laatste kern, een ommetje krijgt. Deze is zoveel 

mogelijk autovrij.  
• Dinteloord heeft behoefte aan 2 hondenspeelplaatsen: 1 in het oosten en 1 in het 

westen.  
• Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers van het 

winkelcentrum. Het Raadhuisplein wordt daartoe een blauwe zone, met 
vrijstelling voor de bewoners.  

• Vanaf haven tot jachthaven zijn de wegen verlicht met ledverlichting. 
• Voor de Dinteloordse jongeren een halfpipe en een skatebaan.  
• Het park wordt direct opgeknapt.  
• Realisatie van brede natuuroevers langs de Molenkreek met wandelpaden.  
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• Aanpak van straten in Dinteloord: het eerst Nesstraat, Wilhelminastraat, Groene 
Kruisstraat, de straten rondom het oude Pindurp en de Westerstraat. Met 
duidelijk zichtbare parkeerstrepen.  

• Om het gewaardeerde hertenkampje komt een versteend pad. De gemeente zal 
de herten beter verzorgen. 
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Kruisland en D66 
• Kruisland heeft grote behoefte aan nieuwe woningen voor jongeren en senioren: 

D66 wil bouwen naar ambitie. 
• D66 wil de verkeersdruk van het centrum van Kruisland weghalen met een 

rondweg om Kruisland.  
• Er is onvoldoende groen in Kruisland: de komende jaren wordt flink geïnvesteerd 

in het groen in de kern, bijvoorbeeld een dorpsbos en meer bomen in 
omliggende polders. 

• ‘Rondje brug’ en ommetje rondom het dorp zijn bekend maar tamelijk onveilige 
wandelroutes. D66 wil aparte wandelpaden (bijv. Brugweg), betere 
bewegwijzering en meer fietsroutes. 

• Wij creëren een plek waar kinderen tussen 0 en 4 jaar boeken kunnen lezen en 
bekijken. 

• D66 heeft veel waardering voor de initiatieven Wat de pot schaft en de 
Huiskamer. D66 wil de initiatieven blijven ondersteunen en verder uitbouwen.  

• De faciliteiten in de Siemburg worden gehandhaafd en op sommige punten 
verbeterd.  

• Meer parkeerplaatsen bij de supermarkt. 
• Openbaar vervoer is erg onder peil in Kruisland. D66 zet zich in dat belangrijke 

routes (in verbinding met Steenbergen, Roosendaal en Oudenbosch) blijven of 
worden ontwikkeld.  

• D66 blijft warm voorstander van een BMX-baan in de kern.  
• Meer uitlaatplekken voor honden.  
• Kruisland is klaar voor een klein parkje, net zoals de kernen Dinteloord en 

Steenbergen.  
• Nieuw voetbalcomplex SC Kruisland! Het complex is zwaar verouderd, heeft zeer 

hoge energiekosten en komt 1 kleedkamer te kort. 
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Nieuw-Vossemeer en D66 
• Na 2025 rijdt de bus rijdt nog steeds langs Nieuw-Vossemeer. 
• Hoofdstraten als Schoolstraat en Hogendijk krijgen fatsoenlijke en brede trottoirs 

voor mensen in een rolstoel of rollator. Verbeteren van het vervallen wegdek van 
de Schoolstraat. 

• De Kraagseweg wordt op dit moment gebruikt als ontsluitingsweg. D66 wil deze 
weg opwaarderen om het veiliger te maken en toegankelijker voor fietsers en 
wandelaars. 

• In het gebied ten oosten van de Kreekweg wil D66 een ommetje realiseren. 
Daarin wordt het Werkhaventje meegenomen. 

• De Blozekriekse en Het Wit Hekke zijn onverlicht. D66 wil ledverlichting 
aanbrengen, zodat ook ’s avonds veilig over straat kan worden gelopen. Het 
voetpad van de Johan de Knuytlaan wordt opgeknapt en het steegje tussen 
Watermolen en Bovenkruier krijgt ledverlichting. 

• In de Julianastraat wil D66 woningen voor starters bouwen: in Nieuw-Vossemeer 
is zeer grote behoefte aan dit type woningen. 

• D66 is voorstander van een zonnepark op het oude terrein van NVS 
(Moorseweg).  

• Op de plaats waar vroeger het pontje overstak naar Oud-Vossemeer wil D66 een 
mooie uitkijkplaats/steiger ontwikkelen. Het wordt dan een mooie plek om even 
te rusten, te genieten en het brengt een stukje historie terug.  

• Er moeten meer fiets- en wandelpaden komen langs het kanaal, te beginnen bij 
het Werkhaventje, richting het Stellenbos en eindigen richting Halsteren. 

• Langs het Schelderijn Kanaal ligt het bekende Zwembad. Deze historisch plek 
moet in glorie worden hersteld. D66 is voorstander om het gebied vrij 
toegankelijk te maken. Een zandstrand maken vindt D66 een goed idee.  

• Op alle mogelijke manieren moeten recreatie en toerisme in Nieuw-Vossemeer 
worden verbeterd. Gebieden zoals Schelderijnkanaal, Werkhaventje, Stellenbos 
en het centrum van Nieuw-Vossemeer worden aantrekkelijk voor toeristen.  

• Van het tunneltje onder de Veerweg en de aansluitende weg wil D66 een 
aantrekkelijke doorgang maken met ledverlichting en andere verbeteringen: klaar 
voor een nieuw ommetje voor wandelaars en fietsers. 

• Het Stellenbos wordt een recreatiebos. Een bos om te wandelen, klimmen en 
mountainbiken.  

• De ontwikkeling van een haventje in Nieuw-Vossemeer wordt opgepakt: 
ligplaatsen voor de recreatievaart en een plek om te wonen. Nieuw-Vossemeer 
is immers de laatste kern aan het water zonder bruikbare haven. 

• D66 wil de oude forten aan de Linie van de Eendracht weer zichtbaar maken en 
opnemen in fiets- en wandelroutes.  

• Rondje om de kreek is een zeer gewaardeerd stukje wandelgebied in Nieuw-
Vossemeer. D66 ziet graag dat het voetpad wordt verbeterd en verlichting wordt 
aangebracht   

• Het gewaardeerde Vossebos is toe aan onderhoud. D66 wil dat groot onderhoud 
wordt gepleegd, waardoor het Vossebos met hondenspeeltuin er weer jaren 
tegenaan kan. 

• Het buitendijks fietsen langs het water is een mooie kans voor de fietsroutes in 
Nieuw-Vossemeer. In de route mogen meer lokale horeca worden opgenomen. 
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• D66 zet in Nieuw-Vossemeer in op woningen voor starters, senioren, huurders 
en éénpersoonshuishoudens. Alle huizen zijn levensloopbestendig. 

• Verbeteren van de loods van de gewaardeerde Carnavals Vereniging 't Vosse-ol. 
Te denken valt aan renovatie of nieuwbouw. D66 zet zich in voor behoud van dit 
culturele erfgoed. 

• Meer natuurspeeltoestellen en natuurspeelgelegenheden in heel Nieuw-
Vossemeer.  
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De Heen en D66 
• De Heen is de parel van onze gemeente. De Heen heeft een schitterend 

buitengebied met onder meer de Heense Slikken en Benedensas: D66 heeft 
grote ambities voor De Heen.  

• De Heen verdient een betere internetverbinding. 
• De verkeersveiligheid in en rond het dorp is niet positief. D66 maakt zich sterk 

voor meer snelheidshandhaving en natuurlijke, verkeersremmende maatregelen.  
• Geen vrachtverkeer meer in de kern De Heen, uitgezonderd 

bestemmingsverkeer.  
• Op kruispunt Dorpsweg en Zeelangweg-Oost (Rijkswaterstaat is eigenaar) wil 

D66 een rotonde creëren. Tevens rotondes aan het begin en einde van de 
Heense Molen.  

• Heensedijk en Benedensas zijn op dit moment gevaarlijk voor wandelaars en 
fietsers. De veiligheid moet worden verbeterd en gevaarlijke situaties aangepakt. 

• De Dorpsweg verdient meer aandacht voor herinrichting: er moet meer groen 
komen, de zwakke ondergrond vervangen en verkeersremmende maatregelen 
aangebracht. Waar mogelijk meer waterdoorlatende parkeerplaatsen creëren  

• De wegen van De Heen nodigen niet uit tot fietsen en zijn niet natuurrijk. D66 
ziet meer aparte fietsgedeeltes in de straten van De Heen met de juiste groene 
aankleding.  

• D66 wil graag dat meer voedselbossen en grotere bosschages aanleggen. 
• Het tegengaan van ontluchting van scheepstanks heeft voor D66 grote prioriteit.  
• De Heen heeft de potentie om te groeien: mensen willen graag wonen in de 

Heen. D66 wil gebieden dicht rond de kern De Heen aanwijzen om woningen 
voor starters en senioren te bouwen, zoals op het oude voetbalveld.  

• De speeltoestellen in de Schutbocht hebben hun langste tijd gehad. Er komt een 
natuurspeeltuin voor terug.  

• Benedensas, daar waar de Steenbergse Vliet het Volkerak kust. Een toeristische, 
natuurrijke trekpleister die nationaal bekender mag worden. D66 zet zich in om 
Benedensas op de toeristische kaart te zetten.  
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Welberg en D66 
• Welberg is bekend om de zeer actieve verenigingen en stichtingen. De 

Welbergenaren wonen in een rustig dorp met een groot ons-kent-ons gevoel. 
Een kenmerkende historie door Janske Gorissen en de bloedsteen. Er is ook 
natuur rondom Welberg zoals het Oudland met wandelpaden.  

• D66 blijft zich inzetten voor verbetering van het Tussendoortje: verlichting en 
meer afvalbakken plaatsen, en wateroverlast aanpakken door betere riolering.   

• Clubhuis van De Klub is erg oud. D66 wil renovatie van het gebouw met 
energiebesparende maatregelen en groene oplossingen, zoals zonnepanelen op 
het dak en dubbelglas.  

• Alle openbare gebouwen in de Welberg moeten drempelvrij zijn en beschikken 
over een gehandicapten toilet.  

• D66 ziet graag meer op de Welberg: fors inzetten op plaatsen van bomen, 
struiken en andere groene oplossingen.  

• In het centrum van Welberg (Kapelaan Kockstraat met zijstraten) is het niet veilig 
fietsen. Voor grotere veiligheid van fietsers wil D66 meer fietspaden op de 
Welberg. 

• D66 zet in op uitbreiding van het aantal starterswoningen en seniorenwoningen, 
waaraan grote behoefte is. De Landerije en Piet Snoeijersstraat zijn goede 
voorbeelden.  

• SC Welberg heeft steeds meer leden, waardoor het op de velden krap aan wordt. 
Het is belangrijk dat alle leden kunnen sporten. D66 wil dat er 1 kunstgras blijft 
en 1 natuurveld naar een hybrideveld wordt omgebouwd. Uitbreiding met een 
extra veld zal in de toekomst ook nodig zijn. 
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Focus op duurzaamheid 
Voor D66 is duurzaamheid een van de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste onderwerp 
voor onze gemeente. Onze doelstelling is:   

“D66 streeft naar democratisch gemeentebeleid  
dat onze samenleving hervormt naar een duurzaam sterke samenleving,  
een samenleving die aansluit op de behoefte van het heden 
zonder de behoefte van toekomstige generaties in gevaar te brengen” 

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. In onze gemeente loopt de 
temperatuur verder op en we zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. 
Droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder. Luchtvervuiling veroorzaakt 
vroegtijdige sterfgevallen. En door stijging van de zeespiegel komt onze gemeente steeds 
verder onder zeeniveau te liggen. Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige 
generaties om hier iets aan te doen. We moeten toe naar een circulaire economie waarin wij 
als ideaal naar 100% hergebruik streven. “Afval bestaat niet meer” in zo’n economie. Onze 
inwoners zijn pas vrij als zij zich geen zorgen hoeven te maken over klimaatverandering.  
 
Bestaande woningen  
Het verduurzamen in onze gemeente kan hand in hand gaan met voordelen. Bijzondere 
inwoners en ondernemers verdienen voordelen: jaarlijkse reikt de gemeente een pluim uit 
voor de meest duurzame ondernemer en meest duurzame particuliere inwoner. Daarbij 
vinden wij dat inwoners die groene daken en muren aanleggen, woningisolatie plaatsen, 
regenopvangen in groene tuinen zetten, van het gas afgaan en verdere vergaande 
duurzaamheidsmaatregelen nemen worden beloond.  
 
Onbekend maakt onbemind  
D66 merkt dat nog veel onbekendheid bestaat rond duurzaamheid, goede voorbeelden en 
subsidies. Wij willen dat de voordelen en subsidies op regelmatige basis in onze lokale 
media en gemeentelijke website bekend worden gemaakt. D66 vindt dat inwoners en 
bedrijven die duurzaamheidsmaatregelen genomen hebben positief in de aandacht mogen 
komen. Wij geven inwoners en bedrijven een podium om hun ervaringen breed kenbaar te 
maken.  
 
Wel zonne-energie, geen windmolens.  
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak wordt steeds interessanter. D66 vindt dat de 
gemeente het goede voorbeeld mag geven door op alle daken van de gemeentelijke 
gebouwen zonnepanelen te leggen. Het spreekt voor zich dat de daken van monumentale 
panden zich niet echt lenen voor zonnepanelen.  
 
D66 vindt het vele opwekken van groene energie een goede ontwikkeling, alleen mag het 
meer in verbondenheid met de omgeving zijn. Wij hebben gemerkt dat windmolens in onze 
gemeente niet de eerste keus zijn. Daarom is onze keuze: geen windmolens, wel zonne-
energie. Zonne-energie kan volgens ons op alle daken en op niet-gangbare en niet-
verkoopbare plekken, zoals in de bermen van de A4 en van bedrijventerreinen. Op dit 
moment heeft 16,6% van de woningen in onze gemeente zonnepanelen. D66 wil dat in 2026 
de helft van alle woningen zonnepanelen op het dak hebben. 
 
Zonnepanelen op het akkerland 
Met meer ambitie, meer durf, meer vrijheid en minder regels. Waar geen regels zijn is ruimte 
voor innovatie. Er zijn steeds meer initiatieven met nieuwe technologieën, zoals 
zonnepanelen in het akkerland waaronder de gewassen door kunnen groeien. Wij willen 
akkerland met zonnepanelen openbaar toegankelijk maken. Jongeren moeten in aanraking 
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kunnen komen met deze goede ontwikkeling: jongeren zijn de toekomst, dit moet hún 
energielandschap worden. 
 
1 stal voor 1 zonneveld 
Agrariërs die met hun onderneming stoppen mogen in ruil voor het slopen van 1 stal 1 
hectare zonneveld bouwen: een veld voor een stal. D66 is voor de ontwikkeling van een 
mozaïeklandschap: kleine percelen met zonnepanelen, afgeschermd door hagen, die 
samengaan met de natuur. 
 
Warmtescans  
Warmtescans verschaffen inzicht in warmtelekken in de woning. De grote uitdaging is het 
verduurzamen van alle bestaande woningen. D66 zal zich sterk maken met subsidies om 
ook die woningbezitters ertoe te brengen hun woning energiezuiniger en duurzamer te 
maken. Woningisolatie en -verduurzaming moeten betaalbaar zijn, ook voor huurders met 
een kleine portemonnee. D66 vindt dat hier maatwerk nodig is. 
 
Biomassagras 
D66 wil de gemeentelijke gronden inzaaien met biomassagras, zoals olifantengras. Dit gras 
wordt als grondstof gebruikt voor al of niet biologisch afbreekbare plastics zoals gft-bak en 
plantenpotjes. We letten daarbij wel op dat het geen nadeel is voor inheems planten. Een 
goede grondstof voor het innovatiecentrum op het AFC.  
 
2040 
D66 was, is en blijft van mening dat onze gemeente in 2040 energieneutraal moet zijn. Dat 
is afgesproken in het Verdrag van Steenbergen en moet ook zo blijven. Aanpassing van het 
Verdrag naar een latere datum maakt onze gemeente een onbetrouwbare partner.  
Inspiratie tot verduurzamen  
D66 wil dat de gemeente inwoners, instanties en scholen inspireert om 
duurzaamheidsinitiatieven te tonen. Loof hiervoor een eervolle prijs uit en begeleid de 
initiatiefnemer naar een instantie die het idee verder oppakt. Dit is het bundelen en 
verspreiden van goede menselijke kwaliteiten, waarbij de mensen zelf serieus worden 
genomen en de voorbeeldfunctie van de gemeente tot haar recht komt. 
Een energiezuinige gemeente geeft het goede voorbeeld  
De gemeente moet het goede voorbeeld geven. D66 wil dat de gemeente goederen en 
diensten alleen nog maar duurzaam inkoopt. Alle door de gemeente ondersteunde 
organisaties zullen hun ecologische voetafdruk fors verkleinen. Zo niet, dan doet de 
gemeente er geen zaken meer mee. Ook het gezamenlijke inkoopbureau moet voorgaande 
maatregelen nemen. In alle gebouwen en accommodaties van de gemeente zijn er alleen 
maar energiezuinige verlichting, zonnepanelen en warmtepompen. Een energiezuinige 
gemeente spaart het milieu en de portemonnee van de inwoner. Daarbij moet elk jaar 10% 
minder energiegebruik zijn en op termijn alle energie groen en hernieuwbaar zijn, ook voor 
al het eigen vervoer. De gemeente dient zoveel mogelijk energiebesparend te werken. 
 
De gemeente heeft een bijzondere rol in de energietransities. D66 vindt dat de gemeente 
zelf initiatief moet nemen en gerichte stimulering moet doen. Communicatie over 
duurzaamheid naar inwoners en bedrijven is zeer belangrijk: hierdoor groeit de 
bewustwording over effecten van de ideeën. Wij hebben een voorkeur in het steunen van 
lokale initiatieven voor opwekken van hernieuwbare energie. Een duurzame samenleving 
bouwen wij samen.  
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Bouw- en verbouwplannen 
Het is belangrijk om te weten welke bouwmaterialen in gebouwen zijn gebruikt. Daarom wil 
D66 dat elk nieuw gemeentelijk gebouw een materialenpaspoort heeft. Als een gebouw 
wordt gesloopt, streven wij naar hergebruik van elk materiaal (duurzame sloop). Wij willen 
het hergebruik van goederen stimuleren. 
 
Betaalbare energieverandering  
Houd de energieverandering betaalbaar. Dit vergt maatregelen op maat maar ook 
verantwoordelijkheid van de gemeente. D66 vindt dat meer voorlichting moet komen op het 
besparen en hergebruik van drink- en hemelwater. Dit is goed voor de natuur én 
portemonnee. Maar er moet meer worden gedaan om betaalbaar duurzaam te kunnen 
leven. Vaak kunnen bewoners hun huurhuizen zelf niet isoleren of is het te duur. D66 vindt 
dat de woningstichtingen alle sociale woningbouw moeten verduurzamen. Hierdoor krijgen 
inwoners een lagere energierekening (dit mag niet leiden tot een huurverhoging!). Er moet 
een krachtig signaal naar Den Haag: het huidige subsidiebeleid is niet eerlijk. Rijke 
huishoudens kopen een (gesubsidieerde) elektrische auto, armere huishoudens moeten 
steeds duurdere fossiele brandstof betalen voor hun benzinebak. Rijken laten op hun 
koophuis (gesubsidieerd) zonnepanelen leggen, armen hebben daar geen geld voor of in 
hun huurhuis geen recht toe. Rijken kunnen hun huis isoleren, armen betalen een hogere 
energierekening omdat de corporatie de woning niet onder handen neemt. De 
verduurzaming van onze maatschappij en bezit moet betaalbaar zijn voor iedereen, ook 
voor mensen met een smalle beurs of zelfs zonder beurs. 
 
In onze kernen 
In samenspraak met veel betrokken inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een 
duurzaamheidsagenda ontwikkelen, die daarna snel en goed wordt uitgevoerd. 
Duurzaamheid moeten wij met elkaar doen: zonder de inbreng, de ideeën en inzet van alle 
inwoners gaat het niet lukken. 
In elke kern willen wij smart benches: banken waar je je telefoon kan opladen en muziek kan 
luisteren. De energie komt van zonnepanelen op de bank zelf.  
Elke parkeerplaats wordt een groene parkeerplaats: het regenwater kan hierbij weglopen. Er 
zijn al verschillende voorbeelden zoals in de Vriesstraat te Dinteloord. Daarbij willen wij de 
verstening van tuinen en buitengebied tegengaan door een permanente actie: tegel eruit, 
plantje erin.  
 
Duurzaamheidsfonds 
D66 wil dat een duurzaamheidsfonds wordt opgericht. Dit fonds krijgt geld uit zowel 
gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese middelen. Dit fonds biedt inwoners en 
ondernemers (ook agrariërs) kansen om duurzamer te leven en ondernemen. Denk hierbij 
aan de innovaties die nodig zijn in de agrarische sector, maar ook aan het opwekken van 
alternatieve energie, zoals zonnepanelen. Het fonds is ook voor investeringen om huizen te 
verduurzamen en levensloopbestendig te maken. D66 wil dat onze gemeente koploper 
wordt in de transitie die nodig is om gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.  
 
Duurzaamheidsmonitor 
D66 wil een online duurzaamheidsmonitor, die de inwoners, ondernemers en de gemeente 
inzicht geeft in verschillende aspecten van duurzaamheid zoals de uitstoot van stikstof, het 
aantal bomen in de gemeente én het aantal zonnepanelen. Hierdoor kunnen betere doelen 
worden gesteld en kan er regelmatiger met onze inwoners worden gecommuniceerd.   
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Nieuwbouwplannen 
Nieuwbouwplannen van scholen, sportverenigingen en culturele instellingen moeten een 
hoog duurzaamheidslabel hebben. 
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Groen moet je doen  
De gemeente Steenbergen bestaat uit een groot, open landschap met een aantal 
natuurgebieden en verschillende soorten natuur. Helaas is slechts 5.2% van ons 
gemeenteoppervlakte natuur en ook al zijn er vele verschillende soorten 
natuurlandschappen, de kernen zijn redelijk versteend. We wonen in een groene woestijn, 
maar het moet een groene, diverse oase worden. D66 wil graag variatie in het groen van 
het bebouwd gebied. 
D66 zet zich al jarenlang met hart, ziel én groene energie in voor een groene leefomgeving, 
omdat dit goed is voor de biodiversiteit, leefbaarheid en het klimaat, en dus uiteindelijk voor 
de mens. In onze gemeente moet genoeg groen voor zijn iedereen, het ziet er aantrekkelijk 
uit, het mag worden gebruikt. Het totaalplaatje vormt een eenheid; gemeente, inwoners en 
bedrijven doen het samen. In onze omgeving voelen mensen zich veilig, gelukkig en prettig. 
De gemeente heeft de taak de randvoorwaarden voor een veilige en prettige 
woonomgeving te vervullen. Een mooi landschap is ook van economisch belang: een 
prettige en groene woonomgeving maakt dat mensen graag in de gemeente Steenbergen 
willen wonen. Het gevolg daarvan is een positieve waardeontwikkeling van woningen. Ook 
de ondernemers in de (kleinschalige) horeca en het toerisme kunnen hiervan een graantje 
meepikken.  
D66 wil dat onze gemeente zich profileert als groene gemeente: inwoners mogen 
gemeentelijk groen adopteren om bij te houden. 
 
Gemeentehuis 
Verbeter de wereld: begin bij jezelf. Het gemeentehuis van Steenbergen is niet erg groen 
aangekleed. D66 wil een totale verandering: aan alle verticale muren van het gemeentehuis 
krijgen groene planten een plaats, het dak wordt een natuurdak en de tegels bij de 
hoofdingang gaan eruit. 
 
Groenplan 
Belangrijk voor een prettige woonomgeving is dat de kern, wijk en straat er fris en schoon 
uit zien, zonder zwerfvuil, met voldoende straatmeubilair en afvalbakken, en groen dat in 
optimale conditie verkeert. D66 wil dat het groenplan, dat na vele jaren eindelijk in 
uitvoering is genomen, wordt verbeterd: het huidige groenkwaliteitslabel B moet label A 
worden. Dat wil zeggen: hoogwaardiger en beter onderhouden groen! 
 
Groen onderwijs 
D66 vindt het belangrijk dat onze jeugd de waarde van natuur kent. De scholen organiseren 
excursies om kinderen beter en verstandiger met natuur te laten omgaan. Hoeve Kakelbont 
is een agrarische kinderdagverblijf in het buitengebied met oog voor natuur. D66 wil de 
koppeling onderwijs en natuur– en milieueducatie versterken en uitbreiden naar meer 
doelgroepen. Daarbij is de omgeving van school ontzettend belangrijk: alle schoolpleinen 
van onze gemeente worden, waar mogelijk, vervangen door natuurspeelpleinen. Zo kunnen 
kinderen daar botanisch stoepkrijten. 
 
Nieuw gebied 
Elk gebied blijft niet voor eeuwig hetzelfde. Een nieuw ontwikkeld gebied moet voldoende 
en gevarieerd groen (biodiversiteit) bevatten. Daarbij willen wij dat lokale en 
natuurinclusieve landbouw wordt bevorderd. D66 ondersteunt van harte lokale 
voedselinitiatieven, zoals coöperaties, voedselbossen en buurtmoestuinen. De bouw van 
mestverwerkingsinstallaties, het nieuw vestigen of uitbreiden van veehouderijen in onze 
regio past daar niet bij.  
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D66 vindt dat eigenaren van nieuwbouwwoningen in een vroeg stadium worden 
gestimuleerd om tuinen groen in te richten. Gezamenlijke natuurtuinen heeft onze voorkeur. 
Wanneer in het groen wordt gebouwd, moet op de huidige plek minimaal dezelfde 
hoeveelheid groen terugkomen. Mocht dat niet kunnen, dan komt extra op een andere plek. 
Wij willen tijdelijk ongebruikte grond een tijdelijke groene bestemming geven. 
 
100.000 bomen erbij.  
D66 is duidelijk over ons bomenbeleid: niet bomen over bomen, 100.000 bomen in de 
komende 4 jaar erbij. Dit kan op verschillende manieren. Een mini bos (ook wel tiny forest) is 
een bos zo groot als een tennisveld. Aanleg kan in het park of in een groenstrook. Een tiny 
forest is 30 keer dichter begroeid dan een normaal bos en heeft 100 keer meer 
biodiversiteit. De aanleg van tiny forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de 
luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.  
Waar bomen staan, kunnen meer bomen komen. Onze kernen zijn behoorlijk versteend: we 
hebben maar (ongeveer) 319.000 bomen in onze gemeente. Dit is, gezien andere 
gemeenten van dezelfde grootte, veel te weinig. Onze kernen zijn versteend. In onze 
kernen willen wij veel nieuwe bomen planten. D66 wil onderzoeken of we om de kernen 
meer bossen kunnen planten. D66 wil een herplantverplichting invoeren: eerst de boom 
taxeren, daarna dezelfde waarde aan bomen (-wellicht op verschillende plekken) terug 
planten. Dus niet een grote boom kappen en een klein boompje terug planten, maar 5 
boompjes. Daarbij willen wij het bomenbeleid stevig tegen het licht houden en meer 
faunaonderzoek, zodat niet te laat te veel bomen moeten worden geruimd, zoals op de 
Krommeweg te Steenbergen. Wij willen bomen planten langs de gehele snelweg in onze 
gemeente, beginnend aan de noordkant van Steenbergen. 
 
Bescherm de natuur 
De natuur in onze gemeente moet worden beschermd. Dit betekent ook dat niet alle delen 
van onze natuur openbaar toegankelijk kunnen zijn. Laat natuur ook natuur zijn. Hiermee 
beschermen wij zowel vele soorten planten als dieren. 
 
Bermen  
In onze gemeente zijn ontzettend veel bermen. Deze willen wij bloemrijk inrichten. Voor de 
verkeersveiligheid en het tegengaan van de insectensterfte komt een goed, ecologisch en 
verantwoord maaibeleid. Het herstel van het bodemleven moet hoge prioriteit krijgen in het 
natuurbeleidsplan. Boeren worden gestimuleerd om de randen van hun akkerland bloemrijk 
in te richten. 
 
Groene cirkels 
Cosun Beet Company, provincie en Naturalis Biodiversity Center werken gezamenlijk aan 
een circulaire samenleving met de natuur als partner. Het is vreemd dat onze gemeente nog 
niet actief meedoet aan dit sterke initiatief. D66 wil dat onze gemeente als 4e partner 
meedoet in Groene cirkels. 
 
Groenleningen 
Naast de starterslening wil D66 groenleningen in onze gemeente beschikbaar stellen. 
Inwoners kunnen dan geld van de gemeente lenen tegen een zeer laag rentepercentage om 
hun tuinen en daken te vergroenen. Het budget generen we door extra externe middelen 
om de klimaat- en energiedoelstelling te bereiken via subsidies van provincie, Rijk, 
Waterschap en Europa. 
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Stenen weg, groen terug 
Stenen zijn nodig voor onze wegen en paden. Maar te veel stenen houden in onze kernen 
hitte vast en nemen geen regen op. D66 is geen voorstander van tegelbelasting, maar wel 
voor het stimuleren van groen door te belonen. D66 wil in onze gemeente een permanente 
inruilactie: tegel eruit, plant erin. Inwoners kunnen bij inlevering van een tegel een plant van 
de gemeente krijgen. Hierdoor gaan we samen de verstening tegen, wordt onze gemeente 
groener en is meer ruimte voor opvang van het hemelwater. Met woningcorporaties worden 
afspraken gemaakt dat, zodra een huurwoning leegkomt, de tuin opnieuw wordt ingericht 
als deze voor meer dan 50% uit steen bestaat.  
 
Wat met water?  
De komende jaren krijgen we in onze gemeente extremere regenbuien en wateroverlast: in 
korte tijd veel neerslag. Aan de andere kant is er ook veel droogte in onze gemeente. Het 
komt voor dat er in een kern in een korte tijd veel regen valt, maar enkele uren later boeren 
hun akkerland beregenen. D66 wil het water beter opslaan door het slimmer opvangen van 
regenwater in poelen, hemelwaterstelsels en meren: het kan dan op een later moment 
worden gebruikt. Schoon hemelwater moet overal worden gescheiden van vuil afvalwater. 
 
Inwoners en water 
D66 wil inwoners stimuleren waterdoorlatende bestrating voor parkeren en terrassen aan te 
leggen. Hoe minder verharding, hoe lager de rioolbelasting. Daarbij kan de gemeente 
goedkope regentonnen aan de inwoners aanbieden om water op te slaan. 
 
Een natuurlijkvriendelijke omgeving  
Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving. De natuur in onze gemeente moet 
worden beschermd. Dit willen we doen met het vertrouwen van onze inwoners: zij kunnen 
het openbare groen adopteren en het zelf beheren. Bewoners krijgen meer invloed over en 
budget voor het groen in de directe omgeving. Wij vinden dat bij (her-)inrichting van 
gebieden aandacht moet komen voor groen: parken, moes-, school- en volkstuinen, 
voedselbosjes en natuurzones in samenwerking met bewoners en groene vrijwilligers. In 
alle kernen komen meer groene speelplekken. Ook vindt overleg plaats met landbouwers en 
andere groot grondbezitters over mogelijkheden van natuurlijk beheer.  
Voor bewoners, natuur en recreanten is het aanzicht van het buitengebied van groot 
belang. De open polders met de boomdijken maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Meer 
biodiversiteit in beplanting langs de wegen is nodig voor verfraaiing, instandhouding van 
insectenpopulaties, fijnstof afvang en CO2-opslag en ter voorkoming van ziekten die onze 
bomen aantasten. 
 
Prettige wonen = groener wonen 
Mensen recreëren het meest in hun dagelijkse leefomgeving. Dat geldt ook van de inwoners 
van onze gemeente Steenbergen. Onze kernen zijn nogal versteend en dat moet 
veranderen. D66 zet in op bomen op dijken en bloemdijken, aan erfbeplanting (natuur op 
het erf) en mogelijkheden voor particulieren om hun erf of tuin natuurvriendelijker in te 
richten. De bijenstand moet worden bevorderd door meer bloemranden aan te leggen, wat 
ook het buitengebied verfraait. Wij streven hierbij ecologisch bermbeheer na, rekening 
houdend met de verkeersveiligheid en de flora en fauna. D66 moedigt dan ook 
guerrillatuinieren aan en de aanleg van moestuinen kan ook op ‘verloren’ plekken. Elke kern 
kan een levensbos krijgen. D66 wil de buitengebieden behouden voor natuur-, recreatie- en 
duurzame landbouwdoeleinden.  
 



24 

Groen tegen groen  
Onze gemeente gebruikt geen gif voor de bestrijding van onkruid. Afgelopen jaren is 
geëxperimenteerd met heet water. Dit heeft niet goed gewerkt. D66 wil inzetten op betere 
milieuvriendelijke maatregelen zoals elektrische pulsen die de plantcellen tot in de wortel 
vernietigen en worden opgewekt met zonne-energie: groen tegen groen. Inwoners worden 
gestimuleerd om met moderne milieuvriendelijke middelen het onkruid te bestrijden.  
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Goed onderwijs voor iedereen 
Het maakt voor D66 niet uit waar je wieg heeft gestaan: iedereen moet gelijke kansen 
krijgen. De toekomst van onze gemeente zit vandaag in het klaslokaal. Daarom wil D66 de 
Rijke Schooldag introduceren in goed geventileerde schoolgebouwen, waar ook aandacht is 
voor bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Gelijke kansen vragen een ongelijke behandeling. 
Scholen met leerlingen met ontwikkelachterstanden vragen bijzondere aandacht. Doen wat 
nodig is moet centraal komen te staan, vinden wij. Scholen kennen de kinderen en de 
ouders: wij zien scholen een enorme bijdrage leveren aan het bestrijden en aanpakken van 
problematiek. De gemeente is hier financier en ondersteunend in.  
 
Alleen het allerbeste onderwijs voor onze inwoners is goed genoeg  
Goed onderwijs is de beste garantie voor persoonlijke, maatschappelijke en economische 
ontwikkeling. De basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle 
mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Wij willen tot de top behoren, niet tot 
de middelmaat. Dat betekent veel meer investeren. Maar ook meer vrijheid voor scholen en 
leraren om dat onderwijs, samen met ouders en leerlingen in te richten. De gemeente dient 
prioriteit te geven aan slechte huisvesting en schooluitval. Minder bureaucratie en regels 
van bovenaf. Focus op persoonlijke aandacht en ondersteuning. Meer ruimte voor 
ontplooiing. Meer leren, meer stimuleren, meer doorstroming en minder uitval. Maar ook 
ondersteuning bieden aan herscholing van herintreders en 50-plussers. Onderwijs is kortom 
een kostbaar goed en goed onderwijs is van belang voor de gehele gemeenschap en onze 
toekomst. 
D66 stimuleert dat iedereen zijn of haar talent ontdekt en ontwikkelt. Dat doen we door te 
zorgen dat zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in onderwijs. D66 vindt dat fors bedragen 
naar de scholen moeten.  
 
Bieb voor de peuter 
D66 hoort veel inwoners over een bibliotheek voor peuters. Peuters zijn zeer leergierig maar 
in onze gemeente zijn daar nog niet de juiste faciliteiten voor. Wij stellen voor om een 
bibliotheek speciaal voor peuters (ondergebracht in bestaande bibliotheken) in onze 
gemeente te hebben.  
 
Inclusief onderwijs 
Op de combinatie onderwijs en zorg lopen kinderen en ouders vaak vast. D66 wil naar 
inclusief onderwijs, maar voor de realisatie is nog een lange weg te gaan. D66 wil dat 
niemand thuis blijft zitten. D66 wil een actief beleid om ieder kind onderwijs te bieden. De 
gemeente heeft hierin een coördinerende functie. D66 wil dat inclusieve scholen uit de 
regio een voorbeeldfunctie hebben: kinderen met en zonder handicap/ziekte/aandoening 
samen naar school moet de normaalste zaak van de wereld zijn. De zorg wordt dichter bij 
de school georganiseerd. Bijvoorbeeld door instellen van een zorgteam per school of door 
orthopedagogen een werkplek aan te bieden binnen een school. Samenwerking met 
jeugdgezondheidszorg met onder andere jeugdartsen wordt versterkt. Wijkagenten en 
jongerenwerkers staan in nauw contact met het wijkzorgteam en komen regelmatig op de 
scholen in het kader van preventie. De gemeente moet de samenwerkingsverbanden 
aanspreken op hun grote reserves. Dat geld is bedoeld voor zorg en ondersteuning van 
kinderen om hen in staat te stellen te leren; niet om op de bank te staan. 
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Rijke Schooldag 
Voor kinderen die thuis bij hun huiswerk niet kunnen terugvallen op een ouder die af en toe 
helpt, voor een kind die zonder eten naar school komt of waar ze thuis geen geld hebben 
voor muziekonderwijs: voor alle kinderen is er de Rijke Schooldag. D66 wil voor elk kind een 
Rijke Schooldag: een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving 
kennismaken met sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke 
samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en 
organisaties. De gemeente helpt en ondersteunt deze partijen dit te realiseren.  
Kinderen krijgen tijdens de Rijke Schooldag: 
• les van lokale culturele verenigingen om cultuureducatie te versterken.  
• een gezonde maaltijd (ontbijt of lunch en fruit) op school waar de ingrediënten van 

lokale ondernemers en agrariërs komen. 
• muzikale les van lokale muziekscholen, zodat elk kind een muzikale basis heeft.  
• opvang en huiswerkbegeleiding als de thuissituatie daarom vraagt. 
• begeleiding en excursies in de natuur, groene en klimaat adaptieve schoolpleinen en 

moestuinen zodat zij de natuur waarderen en begrijpen.  
• sportlessen van lokale amateurverenigingen, combinatiefunctionarissen en van onze 

sportcoaches. 
 
Kinderen meer inzicht met beroepen.  
D66 wil organiseren, dat ouders beroepenvoorlichting op scholen geven. Kinderen horen uit 
eerste hand wat ouders doen en zullen sneller geïnspireerd raken, omdat ze de op zich 
bekende ouders van het schoolplein in andere functie zien. 
 
Algemeen Muzikale Vorming, lokale geschiedenis en topografie 
D66 wil dat alle leerlingen die de basisschool verlaten, algemeen muzikaal zijn gevormd. Zo 
hebben alle kinderen dezelfde kans om een muziekinstrument te leren spelen, omdat zij de 
muzikale basiskennis hebben opgedaan. D66 wil dat elke leerling vanaf groep 3 tot en met 
8 lokale geschiedenis en lokale topografie leert kennen. Hierdoor krijgen de leerlingen meer 
binding met ons gebied en de gemeente. Lokale geschiedenis en topografielessen worden 
door stagiaires van de pabo in combinatie met heemkundekringen en archeologie 
ontwikkeld. 
 
Je moet klein beginnen 
Onze jongste inwoners gaan naar peuterspeelzalen, kinderopvangen en voorschoolse 
opvangen. D66 wil een integraal kindcentrum in elke kern (ook waar dat nu niet is), waar 
onderwijs en opvang worden gecombineerd. Behoud van basisonderwijs in iedere kern! Het 
gaat om leren en om ontspannen. Zo kunnen deze centra ruimte bieden aan alle kinderen 
voor de Rijke Schooldag met muziek, beweging, kunst en ouderenactiviteiten. D66 vindt het 
van belang dat iedereen kan meedoen, dus de groep met peuters die in aanmerking komen 
voor voor- en vroegschoolse educatie wordt uitgebreid. D66 is voor het versterken van 
voorschoolse opvang om zo vroeg mogelijk taal en spreekachterstanden te kunnen 
opsporen. De kinderen kunnen dan in aanmerking komen voor spreek- en leesonderwijs. Dit 
zorgt dat de achterstand die deze kinderen op de basisschool zouden hebben verdwijnt, 
waardoor ze beter mee kunnen komen en de schooltijd een leuke tijd is. 
 
Veilig op de fiets 
Het is belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. D66 blijft zich inzetten voor 
veilige fietsroutes voor basisschoolleerlingen, ook als zij bijvoorbeeld door een samengaan 
van scholen verder moeten fietsen dan voorheen. 
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Laaggeletterdheid wordt hoog geletterdheid 
De aanpak van laaggeletterdheid in onze gemeente moet een prominente rol krijgen. 
Hiermee wil D66 kansenongelijkheid aanpakken. Kinderen die opgroeien in een 
laagtaalvaardige omgeving hebben een grotere kans om laaggeletterd te worden. Daarom is 
van belang dat de gemeente ouders en kind extra ondersteunt bij voor- en vroegschoolse 
educatie en de basisschool. 
Ook zijn er leerlingen met leesvertragingen: leerlingen die problemen hebben om in de 
maatschappij vooruit te komen. Wij willen dat er in 2025 geen enkel kind meer de 
basisschool met een leesvertraging verlaat. Hiervoor roepen wij de hulp in van leescoalities.  
 
Voortgezet onderwijs 
D66 is trots op de excellente middelbare school ’t R@velijn. ’t R@velijn kenmerkt zich al 
jaren als een goede, stabiele en onderzoekende school midden in de samenleving. D66 
vindt het tijd dat ’t R@velijn een grote regionale functie krijgt. D66’ lang gekoesterde wens 
is om een havo/vwo dependance in ’t R@velijn te hebben. Daarbij willen wij dat ’t R@velijn 
de agrarisch-technologisch hoofdstad is van landbouw Nederland: hier worden de agrariërs 
van morgen geschoold.  
 
MBO 
In de gemeente Steenbergen zal, als het aan D66 ligt, een mbo-afdeling komen. Dan 
denken wij aan een afdeling van Curio waar leerlingen praktisch onderwijs kunnen krijgen. 
Vooral onderwijs gericht op de landbouwsector past goed bij onze plattelandsgemeente. 
 
Preventie tegen alcohol, drugs, gokken, gamesverslaving, sociale media en roken 
D66 hecht veel waarde aan goede voorlichting op alle scholen in de gemeente, vooral ten 
aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen zoals alcohol, drugs, gokken en roken 
waarmee kinderen al op jonge leeftijd worden geconfronteerd. D66 blijft van mening dat de 
verslavingsproblematiek structurele aandacht verdient om problemen op latere leeftijd zo 
veel mogelijk te voorkomen. D66 wil geld bestemmen voor infoavonden op scholen. 
Basisschoolleerlingen moeten ook de gevaren van sociale media herkennen.   
 
Leerlingen dichter bij de democratie 
Het is belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in burgerschap en onze gedeelde democratie. 
D66 wil burgerschap stimuleren door het organiseren van een jongerendebat van en voor 
de democratie. Op de dag van de rechten van het kind is een kindervragenuur met de 
gemeenteraad en burgemeester.  
 
Vervolgopleidingen 
D66 heeft aandacht voor beroeps- en volwassenonderwijs. Steeds vaker blijkt dat er te 
weinig beroepskrachten en technici zijn. Tijdens een vervolgopleiding is praktijkervaring 
heel belangrijk. De beschikbaarheid van stageplaatsen is een knelpunt. D66 wil 
mogelijkheden bij bedrijven en bij gemeente inventariseren om stageplaatsen voor 
studenten van de universiteit, hogescholen en mbo-instellingen te vervullen. 
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Bibliotheken 
In elke kern wil D66 een bibliotheek vestigen, het liefst dicht bij een school. Wij zien de 
bibliotheken buiten hun leenfunctie van boeken en E-books, ook als ontmoetingsplek voor 
leerlingen die meerdere keren per week open is.  
Wanneer iemand minder digitale vaardigheden heeft, is meekomen lastiger. In de 
bibliotheken worden gratis ‘Klik en Tik’ internetcursussen gegeven. D66 wil dat 
alternatieven beschikbaar zijn voor mensen die (nog) niet digivaardig zijn.  
Leerlingen kunnen naar toegankelijke huiswerkbegeleiding omdat het in de bibliotheken 
gevestigd is. Wij vinden ook dat er een groot aanbod aan taal- en literaire activiteiten voor 
kinderen en volwassen moet zijn. Ook geeft de bibliotheek veel aandacht aan de aanpak 
van laag geletterdheid. 
 
Schoolgebouwen  
Goede gebouwen met moderne voorzieningen stimuleren de leeromgeving van kinderen. 
D66 wil voorwaarden verbinden aan nieuwbouw of renovatie van bestaande 
schoolgebouwen: subsidie wordt alleen gegeven voor duurzame verbouwingen en 
oplossingen met een prettig en gezond binnenklimaat. Zo krijgen scholen ruimte voor 
schooltuinen, groene schoolpleinen, groene schooldaken of zonnepanelen op het dak. Op 
elk schoolplein een waterpunt. Dit past bij de kwaliteit van de gemeente Steenbergen. 
In Dinteloord staan drie basisscholen die verouderd zijn. D66 ziet graag dat de drie 
basisscholen onder één dak komen en daarbij hun eigen identiteit behouden. Na 51 jaar 
mag de Nieuwe Veste een volledig nieuw schoolgebouw met een kindcentrum krijgen.  
 
Goede ventilatie 
D66 vindt dat alle schoolgebouwen goede ventilatie moeten hebben. De pandemie heeft 
duidelijk laten merken dat goede en voldoende zuurstof van groot belang is. Alle kinderen 
en personeel in de scholen hebben dit recht: zij moeten zich geen zorgen hoeven te maken 
over ventilatie.   
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Duurzaam wonen en bouwen naar ambitie  

Er zijn te weinig woningen in onze gemeente: jongeren trekken naar andere gemeenten toe, 
senioren blijven met een te groot huis zitten en er zijn te weinig vrije kavels om een huis te 
bouwen naar eigen keuze. D66 ziet veel kansen voor levensloopbestendige, 
energieneutrale en gasloze woningen in onze kernen. Daarbij willen wij dat alle groene 
ruimte in onze woongebieden behouden blijft en op sommige plekken wordt uitgebouwd. 
Natuurinclusief bouwen en inrichten moet leidend worden voor alle vergunningen en 
aanbestedingen binnen onze gemeente. Inbreidingen moeten worden gecompenseerd met 
gelijkwaardige groene maatregelen in oppervlakte of kwaliteit, zo mogelijk in het 
projectgebied of in de directe nabijheid daarvan. Kernen verdienen meer aandacht dan zij 
de afgelopen jaren hebben gekregen. 
 

200 Nieuwe Woningen = 200 duurzame woningen 
Om de huidige en toekomstige vraag naar woningen te vervullen, wil D66 dat elk jaar 200 
levensloopbestendige, energieneutrale woningen worden gebouwd. Deze woningen 
moeten worden gebouwd met verantwoorde materialen. De projecten met duurzame 
materialen gaan voor. Levensloopbestendige en energieneutrale woningen worden extra 
gestimuleerd door een korting op de bouwleges. D66 stelt bij aanbestedingen voor nieuwe 
woningbouw energieneutraal (nul op de meter) en levensloopbestendig bouwen als eis. 
Compensatie voor het milieu moet ten goede komen aan de gemeente. De meeste nieuwe 
woningen worden betaalbare en middeldure woningen, vooral voor jongeren, starters en ouderen 
in een groene, ruim opgezette omgeving. Alle woningen worden, mits mogelijk in een kern, 
ingebreid met compensatie voor de natuur. Hierdoor blijft de natuuromvang gelijk en 
behouden. Het bebouwd gebied mag niet verder verstenen. 
 

In de kern en nog niet daarbuiten 
De ruimte voor nieuwe woningbouw kan worden gevonden in een omgebouwd winkelpand. 
Daarbij moet in de kernen goed worden gekeken of tussen bestaande woningen kan 
worden gebouwd. Wanneer in een kern geen inbreidingslocaties meer zijn, dan pas kan 
buiten de woningomgeving worden gebouwd. Voldoende bouwlocaties en vrije kavels 
moeten in de kernen voor de komende jaren worden veiliggesteld. Inwoners trekken weg 
omdat die niet beschikbaar zijn. 
 
Een levensloopbestendige, energieneutrale en gasloze woning voor iedereen 
Alle woningen die de komende jaren worden gebouwd zijn levensloopbestendig, 
energieneutraal en gasloos. Met levensloopbestendige woningen los je problemen voor de 
toekomst op: elke generatie kan in deze woningen wonen. Zonneboiler wint langzaam 
terrein en is een goede ontwikkeling: inwoners worden met subsidie gestimuleerd om een 
zonneboiler aan te schaffen. Zonneboilers zijn goed voor het milieu. Inwoners worden 
geïnformeerd en gestimuleerd om voor een groen dak te kiezen. Een groen dak heeft veel 
voordelen: het isoleert, zuivert, biedt voedsel en schuilplaats voor insecten en verkoeling in 
de zomer. En het is ook nog eens mooi! 
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Woonwagens 
Woonwagenbewoners zijn inwoners van onze mooie gemeente. De afgelopen jaren heeft 
de gemeente niet heel hard gewerkt om ze echt dezelfde rechten en plichten te geven. D66 
wil het zogenaamde proces van normalisatie voltooien en de volgende zaken aanpakken: op 
elk woonwagenkamp komen speelgelegenheden voor kinderen, stoepen en wegen moeten 
worden vervangen en beter ingericht, de veegwagen moet de infrastructuur schoonhouden 
en het groen moet op orde zijn. Alle huidige aanbouwen en garages krijgen onmiddellijk een 
vergunning. Alle toekomstige nieuw te bouwen objecten moeten een vergunning 
aanvragen. 
 

Behoud historische centrum  
Onze historische centra zijn ons dierbaar: ons DNA als fundament voor de toekomst. Mede 
door onze historie kunnen de kernen hun eigenheid behouden. D66 wil het dorps- en 
stadsgezicht beschermen. Het verduurzamen van gebouwen in onze centra kan met 
behoud van het oorspronkelijke karakter. 
Daarnaast mag woningbouw tussen de kernen worden gedifferentieerd naar specifieke 
doeleinden: de woningtypen moeten niet persé in elke kern hetzelfde zijn. 
D66 vindt dat stedelijke hoogbouw niet past binnen het karakter van onze gemeente. Wij 
willen ook de vergunningprocedures eenvoudiger maken. Maar tegenover vrije keuze staat 
wel fatsoenlijk gedrag: mensen of organisaties die willen verbouwen/ nieuw bouwen/ 
renoveren hebben een informatieplicht richting de omwonenden. 
 

Betaalbare starterswoningen voor jongeren en starters 
De grootste druk op de gemeentelijke woningmarkt is voor betaalbare starterswoningen 
voor jongeren en starters. D66 vindt dat de nood erg hoog is, zodat best kleinere woningen 
mogen worden gebouwd, zoals tiny houses en prefab woningen. Voor D66 is van belang 
dat voor starters op de woningmarkt voldoende woningaanbod is in de gemeente. Bij de 
bouw van nieuwe woningen moet de invloed van de consument maximaal zijn en deze 
woningen moeten levensloopbestendig en duurzaam zijn gebouwd. Om in de behoefte te 
voorzien om jonge mensen binnen de gemeente te houden en vergrijzing tegen te gaan, wil 
D66 dat in de dorpskernen betaalbare eenpersoons- en starterswoningen worden 
gerealiseerd. 
 

Zelfwoonplicht  
Voorkomen moet worden dat beleggers woningen in onze gemeente kunnen kopen en voor 
veel geld verhuren. Zij zien deze woningen als belegging en niet als woning. Er moet een 
zelfbewoningsplicht komen om hoge prijzen te voorkomen. De woningkoper tot € 300.000,- 
moet minimaal vijf jaar zelf in de woning wonen. Hierdoor voorkomen wij dat starters geen plek 
hebben in onze kernen. 
 

Energielabel 
D66 wil dat geen enkele woning in de gemeente Steenbergen energielabel F of G heeft. 
Verenigingen van eigenaren en woningbouwcoöperatie dagen wij uit om woningen naar 
minimaal energielabel B te brengen met isolatie en zonnepanelen.  
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Iedereen telt en doet mee (zorg) 

D66 vindt dat er gelijke kansen voor iedereen moeten zijn. Veel mensen komen er op eigen 
kracht, maar anderen niet. In onze kernen groeien weinig kinderen op in armoede, liggen 
inkomens relatief hoog en de meeste jongeren maken hun school af. Toch bestaat ook in 
onze kernen (stille) armoede, eenzaamheid en kindermishandeling. Veel wordt opgevangen 
door kerngenoten die het vanzelfsprekend vinden voor een ander klaar te staan. De 
gemeente biedt ondersteuning waar nodig. Als vrijwilligers en gemeenten meer 
samenwerken kunnen mensen sneller en beter steun krijgen. 
D66 zal zich blijven verzetten tegen de nadelen van ontwikkelingen die de volksgezondheid 
voor de inwoners kunnen schaden, zoals de vestiging van milieuonvriendelijke bedrijven in 
de gemeente Steenbergen.  
Zorg moet dichtbij de mensen worden georganiseerd, we letten op vereenzaming en 
dementerenden en de jeugdzorg moet worden verbeterd. D66 zet in op gelijke kansen om 
mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel 
economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van bewoners onderling: liberaal waar het kan, sociaal waar het moet! 
 
Verantwoordelijk voor één en voor allen 
Wij zijn liberaal én sociaal. Iedereen draagt de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar als 
dat niet meer kan dragen we de verantwoordelijkheid samen. Niemand valt tussen wal en 
schip. Onze gemeente bezuinigt niet op het sociaal domein. 
 
Preventie op nummer 1 
Bij de uitvoering van sociaal beleid staat bij D66 preventie op nummer één. Een voorbeeld is 
het tegengaan van eenzaamheid en vervreemding. Het voorkòmen van de problematiek is 
niet alleen veel zinniger maar ook veel goedkoper dan pas ingrijpen als het te laat is. Voor 
D66 blijft het uitgangspunt dat de eigen leefwereld van de cliënt centraal staat en dat van 
daaruit wordt gewerkt op basis van eigen kracht, competenties en zelfvertrouwen. Dat 
moet de gemeente zo gewoon en zo dichtbij mogelijk doen, uiteraard door het bieden van 
maatwerk en met respect voor ieders privacy. D66 vindt dat bestaande voorzieningen 
zoveel mogelijk blijven behouden en worden uitgebreid. Voor personen die zelf regie willen 
voeren blijft het persoonsgebonden budget (pgb) beschikbaar. 
 
Langer zelfstandig wonen 
Vaak wonen mensen in het huis waar ze oud willen worden. Soms zijn huizen niet ingericht 
om daar lang te blijven wonen. D66 vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om in 
de eigen woning te blijven wonen. Huizen voor ouderen en zorgbehoevenden moeten op 
maximaal 300 meter van voorzieningen zoals winkels, huisarts, gemeenschapshuis en 
bushalte worden gebouwd. Dit moet dan wel gepaard gaan met aantrekkelijke looproutes 
die rollator- en scootmobiel proof zijn.  
De verzorging binnen de huizen is vaak de taak van huishoudelijke hulp. D66 wil dat de 
belofte in onze gemeente ‘schoon huis’ ook echt een schoon huis is: ook bovenop de kasten 
en andere moeilijke plekken, de ramen buiten en op het balkon worden alle schoongemaakt. 
D66 wil gekwalificeerde huishoudelijke hulp in onze gemeente. 
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Vrijwilligerswerk 
In onze gemeente zijn veel vrijwilligers in de zorg actief, zoals beweegmaatjes, 
maaltijdbezorgers, huiskamer ‘Onder Mekoare’ in Kruisland, vrijwilligers bij SDW in de 
verschillende kernen en nog veel meer! Stuk voor stuk is D66 trots op deze vrijwilligers. D66 
wil goed in kaart hebben hoe we het vrijwilligerswerk verder kunnen ondersteunen en 
uitbreiden.  
 
Mantelzorg 
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit 
kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. In onze gemeente zijn vele honderden 
mantelzorgers actief, die met liefde hun zieke familieleden of vrienden verzorgen. D66 vindt 
de waardering voor de mantelzorgers te weinig en wil het bedrag per jaar voor de 
mantelzorgpas verdubbelen. Wij zorgen ook voor betere respijtzorg: het tijdelijk overdragen 
van de zorg, zodat mantelzorgers tijd hebben om andere belangrijke dingen in het leven te 
doen zoals werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Door respijtzorg kunnen 
mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer 
volhouden. 
 
Armoedebestrijding 
Armoede bij kinderen is voor D66 onbestaanbaar. De gemeente brengt verschillende 
partijen bij elkaar voor een nieuwe aanpak van armoede. Het grootste probleem is het 
bereiken van de doelgroep van ouders en kinderen. D66 vindt samenwerking tussen 
verschillende partijen als het consultatiebureau, huisartsen, scholen en sportverenigingen 
essentieel. Bij goede samenwerking hoeft geld niet het struikelblok te zijn om armoede bij 
kinderen te voorkomen of te beperken. Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag 
inkomen moeten dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft 
hier nadrukkelijk een taak, bijvoorbeeld door te zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan 
sport en cultuur. D66 vindt dat de Stichting Leergeld veel en goed werk verricht. 
 
Schuldenbestrijding 
D66 wil dat in de gemeente geldles en actieve hulp bij schuldhulpverlening wordt gegeven 
om inwoners zo snel mogelijk uit de schulden te halen. De gemeente dient zich als 
schuldeiser hulpvaardig op te stellen. Niet beginnen met aanmaningsbrieven te sturen en 
zorgen dat inwoners meer in de problemen komen, maar op eigen initiatief contact 
opnemen en overleggen. Ook kan hierin beter met woningbouwcoöperaties worden 
samengewerkt. 
 
Voorkomen is beter dan genezen 
De gemeente moet met haar bewoners communiceren over de mogelijkheden. Niet alleen 
door een artikel op de website te plaatsen maar door actief via de stads-, dorpsraden en 
leefbaarheidsgroepen de bewoners bij het beleid te betrekken.  
De kernverantwoordelijke ambtenaar houdt spreekuur in de kernen, door structureel 
persoonlijk contact wordt er meer maatwerk voor de inwoners gerealiseerd.  
Vraagwijzer wordt uitgebreid naar de kernen: elk week is er spreekuur in onze kernen. We 
versterken bestaande voorzieningen om te zorgen dat inwoners langer zelfstandig actief             
zijn en wonen: we faciliteren wijksteunpunten en breiden deze waar nodig uit, we beginnen met 
pilots voor meer dagbestedingen. D66 kiest dan ook voor de uitgangspunten: versterking van 
de eerstelijnszorg en de verzorging en begeleiding van onze oudere inwoners. 
Eerstelijnszorg dient altijd goed bereikbaar te zijn.  
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Inclusieve samenleving 
D66 vindt dat iedereen in onze gemeente mee moet kunnen doen en dezelfde, gelijke 
kansen moet krijgen. Hiervoor stellen wij een nieuwe lokale inclusieagenda vast. Daarin 
komen ook praktische voorbeelden zoals: wanneer iemand in een rolstoel een brood wil 
kopen bij een bakker met een hoge drempel, kan hij aan de bakker vragen hem over de 
drempel te helpen. Iemand met een visuele beperking kan vragen om productinformatie 
voor te lezen en wanneer iemand dyslexie heeft, kan hij vragen om meer tijd om een toets 
te maken. Inwoners met een beperking kunnen op volwaardige manier mee doen in onze 
samenleving (VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). 
 
Laten we gezondheid zo eerlijk mogelijk verdelen 
Gezondheid is ongelijk verdeeld, ook in de gemeente Steenbergen. Mensen met een lage 
opleiding en een laag inkomen leven zo’n zeven jaar korter dan mensen met een hoge 
opleiding en een hoog inkomen. Ook brengen zij vijftien jaar langer in minder goede 
gezondheid door. De ongelijke kansen op gezondheid zijn hardnekkig. Jarenlange aanpak 
heeft niet geleid tot een structurele trendbreuk in gezondheidsachterstanden. Deze 
achterstanden ontstaan niet ineens. Vaak gaan ze over van generatie op generatie. Laten 
we de lange termijn in de gaten houden en blijven werken aan een regio waarin iedereen 
gelijke kansen heeft, bijvoorbeeld door in te zetten op gezondheidsvaardigheden. 
 
EHBO 
D66 ziet een grotere betrokkenheid bij de EHBO’s van onze gemeente: D66 waardeert onze 
EHBO’s enorm. Deze gewaardeerde vrijwilligersorganisaties staan bij evenementen en 
sportwedstrijden klaar om eerste hulp bij ongelukken te verlenen. D66 wil de behoefte aan 
oefenlongen (door covid-19 pandemie) verhelpen door alle EHBO-verenigingen 
oefenlongen te schenken.  
 
Ruimhartig voor de minima 
Er komt steeds meer af op onze gemeente. Steeds meer hevelt het Rijk maatregelen en 
uitvoeringen over aan de gemeente. Dit kost geld. D66 vindt dat, ondanks meer 
uitvoeringen en maatregelen, een ruimhartig minimabeleid in onze gemeente noodzakelijk 
is. Er mag bijvoorbeeld niet worden bezuinigd op beleid voor de sociaal zwakkere. 
 
AOW en eigen bijdrage 
D66 wil hier kort en duidelijk over zijn: als een inwoner alleen maar AOW ontvangt, hoeft 
deze persoon geen eigen bijdrage te betalen voor WMO. 
 
Jeugdzorg 
De afgelopen jaren is de hulp naar onze jeugd niet goed gegaan. D66 wil schoon schip 
maken en geld dat bestemd is voor de Jeugdzorg ook daar in zetten. Tevens wil D66 dat 
veel meer gebruikt wordt gemaakt van vroege signalering, zodat problemen aan de 
voorkant kunnen worden opgelost. Hierdoor kunnen problemen bij het kind snel worden 
opgelost en scheelt dat veel geld.  
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Wij zorgen voor onze ouderen 
D66 vindt onze zorg voor ouderen erg belangrijk. Wij willen dat wij een dementievriendelijke 
gemeente blijven, waar meer aandacht voor dementie is. Ouderen moeten de gelegenheid 
krijgen om langer thuis te blijven wonen. Daarbij vinden wij dat toegang naar huishoudelijke 
ondersteuning eenvoudiger wordt. 
D66 gelooft in het slim gebruiken van nieuwe technologie zodat inwoners langer zelfstandig 
kunnen wonen en leven. Het leven van ouderen moet gemakkelijker worden gemaakt door 
apps, beeldbellen met de dokter en medicijndispensers met controle op afstand: 
voorbeelden genoeg. D66 vindt het tijd dat in de gemeente Steenbergen meer technologie 
wordt ingezet voor onze gewaardeerde ouderen. 
 
Van arbeidsbeperking naar arbeidsmogelijkheid  
In de gemeente Steenbergen praten we niet meer over inwoners met een arbeidsbeperking. 
Naar de mening van D66 kunnen alle inwoners in ieder geval iets: wij hebben vertrouwen in 
onze inwoners. Helaas is de werkplaats voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 
gesloten. Nu er geen instroom meer mogelijk is, ligt er voor de gemeente een grotere 
verantwoordelijkheid en wettelijke taak om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst te nemen. D66 vindt dat onze gemeente en de gemeentes om ons heen nog 
onvoldoende plaatsen bieden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn geen 
uitzondering meer binnen bedrijven en gemeente. 
 
Openbare toiletten in een gastvrije gemeente 
In onze kernen zijn niet genoeg openbare toiletten. Wij vinden dat inwoners en bezoekers 
met toilet gerelateerde klachten altijd naar het toilet kunnen. Alle toiletten in openbare 
gebouwen zijn open en we stimuleren om bedrijven en winkels hetzelfde te doen: samen 
maken wij gemeente Steenbergen een gastvrije toiletgemeente. 
 
Minder regels en maatwerk  
De zorg staat bekend om de regels: van regels die met de uitvoering te maken hebben maar 
ook omvangrijke beleidsregels. D66 wil minder regels: de gemeente moet geen onnodige 
registratie en kwaliteitseisen opleggen die de kwaliteit van zorg of welzijn niet verbeteren. 
D66 wil dat de volledige uitvoering van WMO-maatwerk wordt, zodat kwetsbare mensen 
zich echt weer veilig voelen in onze welvarende maatschappij. 
 
Toegankelijk voor iedereen, geen drempelvrees 
Wij investeren in veiligheid. Extra straatverlichting plaatsen waar nodig. Maar D66 gaat 
verder. Iedereen, ook mensen die minder mobiel zijn moeten naar school, winkel of een 
restaurant kunnen. Woongebieden, winkels en openbare gebouwen worden zoveel mogelijk 
toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. 
 
LHBTI+ vertrouwenspersoon 
D66 hecht veel waarde aan de ondersteuning van de LHBTI+ gemeenschap. Daarom wil 
D66 in de gemeente een LHBTI+ ervaringsdeskundige vertrouwenspersoon. Deze 
vertrouwenspersoon zal aan mensen die problemen ervaren als gevolg van hun seksualiteit 
een luisterend oor bieden en hen van advies voorzien. 
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Jongeren hebben de toekomst 

Bied onze jongeren een kansrijke toekomst! De puberteit en jong -volwassenheid zijn voor 
onze jongeren leuke, spannende, maar ook uitdagende levensfases. Opgroeien betekent 
experimenteren. Jongeren gaan hun grenzen verkennen, hun eigen opvattingen bepalen en 
ontdekken wat het betekent om zelf keuzes te maken. In dat proces worden grenzen 
opgezocht, en heel soms overschreden. Jongeren zien vaak zelf de gevolgen van hun 
gedrag nog niet goed in. In die gevallen moeten de grenzen duidelijk worden aangegeven, 
zodat de jongere de gevolgen van zijn handelen gaat inzien, zijn fout kan herstellen en 
ervan kan leren, zonder dat zijn toekomst in het geding komt. 
Nog beter is het als wij grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. Met voorlichting en 
gerichte, lokale interventies, zoals schoolspreekuren of groepsaanpakken, versterken wij de 
veerkracht en zelfredzaamheid van jongeren en hun netwerk. En meer dan ooit is dat nodig. 
Zeker voor jongeren die opgroeien in een kansarme omgeving is het criminele pad, waar 
snel en veel geld kan worden verdiend, een aanlokkelijk perspectief. Het versterken van de 
sociale veerkracht van jongeren in combinatie met sociale begrenzing is dan essentieel. Dat 
is mogelijk wanneer ouders (verzorgers), scholen, jongerenwerk, het (sociale) wijkteam, Halt 
en politie samenwerken. 
 
Kinderburgemeester 
De burgemeester is zichtbaar, staat boven alle partijen en is een burgervader. Maar 
burgemeester zijn is een eenzaam vak. D66 gunt onze burgemeester en onze gemeente 
een collega in de vorm van een kinderburgemeester. Deze kinderburgemeester wordt het 
gezicht van jong Steenbergen, heeft een ceremoniële en adviserende rol. Leerlingen van de 
basisscholen kiezen de kinderburgemeester democratisch. De volgende stap zou een 
kindergemeenteraad of jeugdbestuur zijn. Laat jongeren vrij en geef ze kansen. 
 
Jeugd denkt mee 
D66 wil dat de jeugd een nadrukkelijke stem krijgt bij het opstellen en uitvoeren van het 
gemeentelijk beleid. D66 is voorstander van het tijdig betrekken van jongeren bij 
onderwerpen die hen aangaan, op een manier die hen aanspreekt. Hierdoor krijgen onze 
jongeren meer invloed: jongeren willen invloed op het beleid van de gemeente. Daarom pleit 
D66 voor het samen met de jongeren ontwikkelen van een visie voor de gemeente. Mogelijk 
kunnen gymzalen worden geopend in de winter om de jongeren actief te houden. Geef 
jongeren een stem.  
 
Betrekken van jeugd bij de plannen 
Een interactieve workshop, kleine snuffelstages of samen in debat gaan zijn prima middelen 
om onze jongeren te betrekken bij plannen. Ook kunnen jongeren meer worden betrokken 
bij beleid dat hen aangaat. Zo moeten juist zij bij het opknappen van een speeltuin of 
jongerenbeleid inspraak hebben: praat niet over hen, maar mét hen. 
 
Wat willen jongeren? 
Er zijn weinig voorzieningen voor jongeren van 12 t/m 18 jaar in onze gemeente: te oud voor 
de speeltuin en te jong voor de horeca. Daar wil D66 iets aan doen. Om te beginnen zal D66 
zich inzetten voor de komst van kleinschalige bioscoopvoorzieningen in dorpshuizen of 
andere bestaande locaties.  
Er komt een grootschalige, gemeentebreed onderzoek naar de interesses van jongeren 
tussen de 12 t/m 18 jaar. Bijvoorbeeld een wens voor een hangplek uit het zicht met een 
prullenbak. Natuurlijk zo, dat de omgeving, dieren en planten er geen last van hebben. Laat 
jongeren vrij, geef ze de ruimte om te ontwikkelen!  
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Jeugdzorg  
De afgelopen jaren is Jeugdzorg een groot gemeentelijk probleem geweest. Er is een aantal 
keren een opnamestop geweest, kinderen en gezinnen moeten lang wachten op hulp, hoge 
werkdruk bij professionals, veel geld kwam vaak niet op de juiste plek en de budgetten 
werden vaak overschreden. De wachtlijsten moeten worden opgelost. Onze gemeente 
moet gezinnen helpen bij het opstellen van een familiegroepsplan. Jeugdzorg moet gelden 
voor jongeren tot en met 21 jaar, maar wordt vanaf 18 jaar geleidelijk afgebouwd. Hiermee 
voorkomen wij het abrupt stoppen van de zorg (zorgen voor overbrugging). Het stimuleren 
van samenwerking tussen verschillende instanties, maatwerk en inspraak en betrokkenheid 
van ouders moeten altijd voorop staan. De gemeente zal zo voor rust en zekerheid zorgen 
opdat de doelgroep ook op de middellange en lange termijn kan rekenen op adequate 
jeugdzorg. 
 
Cultuur, kunst en jongeren 
Cultuur en kunst zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de jongeren. Hun identiteit wordt 
in deze belangrijke jaren gevormd door cultuur en kunst. D66 wil dat jongeren tot 21 jaar 
korting krijgen op culturele centra in onze kernen. Deze korting geldt ook voor 
sportorganisaties. Ook kijken wij naar regionale samenwerking: de korting verbreden van 
lokale naar regionale centra en sportorganisaties is het doel. Wij vinden belangrijk dat onze 
jongeren buiten de gemeentegrenzen kijken, maar ook dat jongeren van buiten de 
gemeentegrenzen ónze musea, toneelstukken en sportorganisaties bezoeken. 
 
De toekomst 
Een rookvrije – en gezonde generatie: dit is wat D66 wenst voor onze jeugd. Wij willen dat 
onze gemeente zich aansluit bij het Schone Lucht Akkoord. De huidige actie over deze 
onderwerpen vanuit het gemeentehuis zijn te passief. Dit moet beter worden opgepakt. 
 
Foute jongeren 
D66 heeft zich in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 
hard gemaakt voor tweede kansen voor jongeren die in de fout gaan. Kansen en perspectief 
bieden jongeren een uitweg uit de criminaliteit, niet hoge straffen. 
Sommige van onze jongeren maken weleens een fout. Ook al hebben ze een fout gemaakt, 
het zijn onze jongeren en verdienen een tweede kans. Hoe vrij ben je als je geen tweede 
kans krijgt? 
Door een sterke, wijkgerichte aanpak kunnen preventieve maatregelen en vroeg signalering 
bijdragen aan het tegengaan van toekomstig crimineel gedrag. 
 
Jongerenwerk uitbreiden 
Nut en noodzaak van ons gewaardeerde jongerenwerk is bewezen. Er wordt het gehele jaar 
(zelfs tijdens de pandemie!) door jongerenwerk contact gezocht met onze jongeren, 
activiteiten georganiseerd en mogelijkheden gecreëerd voor onze jongeren. Het 
gemeentelijk jongerenwerk werkt en D66 wil graag het jongerenwerk uitbreiden om 
jongeren uit onze gemeente aan te spreken die nog niet worden bereikt. Laat onze jongeren 
vrij zijn. 
 
Jonge jeugd 
Spelen is de hoogste vorm van onderzoek. D66 vindt dat spelen moet worden gestimuleerd 
door natuurspeeltuinen in elke wijk. Rondom deze tuinen moet een veilige infrastructuur 
liggen zodat kinderen op een veilige manier naar huis kunnen. 
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Jeugdlintje  
Alle inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen een Koninklijke onderscheiding, een 
lintje, krijgen. D66 is trots op deze inwoners die zich 15 jaar of langer vrijwillig inzetten en 
daarmee een lintje verdienen! Jongeren kunnen vanwege hun leeftijd nooit een lintje 
ontvangen. En dat is jammer, omdat zo jongeren die een zeer bijzondere prestatie hebben 
geleverd ten behoeve van de lokale of gemeentelijke maatschappij geen waardering kunnen 
krijgen. D66 wil graag een jeugdlintje in onze gemeente, om de waardering van de 
maatschappij over te dragen aan deze jongeren. Uiteraard ook met draagwijzer!  
 
Overgewicht 
Ongeveer 16,5%¹ van de kinderen in de gemeente Steenbergen heeft obesitas, veroorzaakt 
door een ongezonde levensstijl en te weinig beweging. Dit alles is wat D66 betreft een 
slechte zaak: jeugd met overgewicht heeft een grotere kans om later chronisch ziek te 
worden. Het is de ambitie van D66 om met overgewicht vooral preventief te werk te gaan.  
D66 vindt dat acties moeten komen om jongeren op gezond gewicht krijgen. JOGG is een 
organisatie die zich hiervoor inzet. Wat D66 betreft lijkt het ons verstandig om hierbij aan te 
sluiten, zeker nu het sinds 1 januari kosteloos is.   
 
¹ https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-kinderen  
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Ouderen langer zelfstandig 

Onze gemeente verzilvert: inwoners worden (gelukkig maar!) steeds ouder. In al onze 
kernen zijn ouderen actief in het verenigingsleven, culturele instellingen en stichtingen. 
Daarbij zorgen zij ook voor familieleden en zijn zij mantelzorgers. Ouderen zijn de 
steunpilaren van onze samenleving: dat moeten wij koesteren! De huidige generatie 
ouderen verdient het om voor te zorgen. D66 spreekt over de beste zorg voor ouderen in 
onze gemeente. Wij willen dat er voldoende huisvesting met de juiste zorg is, om ouderen 
zo lang mogelijk in de buurt van hun eigen omgeving te laten wonen. Wij willen dat alle 
voorzieningen in de kern blijvend bereikbaar zijn, door het verstrekken van hulpmiddelen en 
vervoerssystemen. Daarbij zetten we vol in om eenzaamheid uit te bannen. 
 
Huizen voor onze ouderen 
Ouderen wonen vaak en langer zelfstandig. Dat is prettig voor de vrijheid van de ouderen: 
zij kunnen gaan en staan waar ze willen. Nu ouderen, met of geen beperkingen, langer in 
hun eigen woning blijven wonen zal er meer beroep gedaan worden op hulp van derden. 
Informele hulp, zoals mantelzorg, is belangrijk, maar niet altijd voldoende. Naast het bieden 
van professionele zorg vindt D66 het belangrijk om de betrokkenheid van ouderen te 
behouden en te vergroten. Ook zal er aandacht moeten zijn voor hoe deze ouderen 
maatschappelijk betrokken kunnen blijven of worden. Daarbij is een belangrijk 
aandachtspunt de beleving van eenzaamheid.  
 
Vrijheid in verbondenheid 
D66 streeft een samenleving na waarin je zelf keuzes mag maken als individu, maar wel 
verbonden bent met de samenleving: vrijheid in verbondenheid. Ouderen die eenzaam zijn, 
zijn niet verbonden met onze samenleving, maar horen er ook bij! D66 vindt dat de 
gemeente naar deze ouderen toe moet, zorgen dat deze ouderen niet meer eenzaam zijn. 
Wij willen dat doen door projecten (bijv. één tegen eenzaamheid) aan te pakken vanuit de 
WMO. Ook willen wij campagnes opstarten voor de inwoners van onze gemeente om 
eenzaamheid onder de aandacht te brengen. Daarbij moet 24 uur per dag telefonisch en 
per chat een luisterend oor zijn voor mensen die dat nodig hebben. Ook toekomstige 
woonvormen worden ontworpen en aangepast om zo weinig mogelijk eenzaamheid onder 
ouderen te hebben. Er moeten meer plekken en activiteiten komen waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. 
 
Beschermd wonen 
Er is een groeiende vraag van ouderen naar beschermd zelfstandig blijven wonen. D66 is 
hier duidelijk in: deze vraag moet koste wat kost positief worden beantwoord en uitgevoerd, 
naar de wens van de ouderen. Ouderen hebben het recht om te leven waar zij willen. Vrij 
zijn begint waar je zelf wilt wonen. 
 
Digitaal oud worden  
Ouderen worden steeds vaardiger in de snel veranderende digitalisatie. Maar omdat de 
digitalisatie erg snel gaat, moeten wij de ouderen niet uit het oog verliezen. D66 heeft 
digitalisering hoog in het vaandel staan, maar wij vergeten niet onze oudere medemens: de 
mens moet altijd centraal blijven. De gemeente behoort ouderen op maat te helpen. Willen 
ze een persoonlijk gesprek met een ambtenaar? De ambtenaar komt thuis langs en geeft 
antwoord op de vragen. Is een aanvraag of gemeentelijke website lastig? Een ambtenaar 
geeft antwoord op alle vragen. De ambtelijke organisatie heeft een proactieve en dienende 
houding richting onze oudere inwoners. Algemene regel moet zijn: toegankelijke informatie, 
begrijpelijke taal en simpele regels.  
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Beweeg- en beleeftuinen 
Veel ouderen sporten. Daar is D66 trots op. Wij willen dit motiveren door het inrichten van 
een natuurbeweeg- en beleeftuin in alle kernen. Wij maken actief beleid voor deze tuinen 
mét de inbreng van de ouderen. Het gewaardeerde GOOS (Gezamenlijk Overleg 
Ouderenbonden Steenbergen) doet mee.  
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Groene groei  

In onze gemeente zijn ondernemers en bedrijven duurzaam en sociaal bezig. D66 vindt 
deze ontwikkeling heel goed en wil dit belonen. De belangrijke landbouw in onze gemeente 
maakt de omslag naar duurzame kringlooplandbouw: een landbouw waarbij de productie 
duurzaam is en alles wordt hergebruikt. De afvalstoffen van het ene landbouwbedrijf is de 
grondstof voor het andere bedrijf. We zien in de regio dat nog weinig overleg en 
samenwerking is: dit moet anders. Ook met onze lokale ondernemers- en 
winkeliersplatformen. 
In verbondenheid maar met waardering voor elke unieke gemeente met eigen identiteit in 
West-Brabant moet de samenwerking worden gezocht voor onze nieuwe ondernemers en 
bedrijven.  
 

Kennispoort West-Brabant 
Soms zijn er gemeentelijke overleggen over bedrijvigheid. D66 vindt dat dit structureel 
moet, om de samenwerking en verbondenheid tussen de ondernemende gemeentes te 
verbeteren. Wij willen dat een kennispoort West-Brabant wordt gestart. Hierin hebben de 
gemeente, maar ook het bedrijfsleven en het onderwijs plaats: door de samenwerking 
kunnen zich meer bedrijven vestigen in West-Brabant en zijn er meer stageplaatsen. Onze 
voorkeur gaat uit naar een groene kennisnetwerk met daarin een cluster Duurzaamheid. 
 

Geen verdozing, maar bio-based industrie!  
Gemeente Steenbergen staat bekend om haar open polderlandschap. Dat willen wij graag 
behouden. Daarom willen wij geen groot distributiecentrum in onze gemeente vestigen: 
lelijke objecten horen niet thuis in een open polderlandschap. De gemeente Roosendaal 
krijgt deze blokkendozen, gemeente Moerdijk zet in op zware chemiefabrieken en 
gemeente Woensdrecht zet in op logistieke industrie. D66 vindt dat onze gemeente de 
krenten uit de pap mag halen: bio-based industrie is welkom in onze gemeente, verdeeld 
over alle kernen. Door de spreiding hebben alle kernen evenveel voordeel ervan! 
 

Duurzaam ondernemerschap  
D66 wil ruim baan voor duurzame ondernemers en duurzame ontwikkeling. Wij willen voor 
deze specifieke groep bedrijven bedrijfsruimte creëren zodat zij duurzaam kunnen 
ontwikkelen. Deze ondernemers maken winst maar denken daarbij ook aan de medemens, 
natuur en ons gebied. 
Onze gemeente kan door onze ondernemers en bedrijven een goede, groene en duurzame 
uitstraling krijgen, waardoor nieuwe inwoners er willen wonen en nieuwe bedrijven zich 
willen vestigen in onze gemeente: het is prettig wonen, werken en leven in de gemeente 
Steenbergen. 
 

Duurzaam ondernemerschap = minder regels  
Duurzaamheid betekent ook op de lange termijn kijken en ondernemen. D66 zet zich in voor 
het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid binnen onze gemeente. Ondernemen 
is een zaak van ondernemers. De gemeente speelt een faciliterende rol met soepele 
regelgeving om creatieve initiatieven mogelijk te maken. Ondernemers zijn gebaat bij een 
vlotte afhandeling van al hun vragen en een zo eenvoudig mogelijke regelgeving. D66 pleit 
voor het Ondernemersloket. 
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Groene pluim 
Ondernemers verdienen waardering uit de samenleving en van de gemeente als ze zich 
bedrijfsmatig duurzaam inzetten. D66 wil dat elk jaar de groene pluim wordt uitgereikt, om 
bedrijven die duurzaam ondernemen te erkennen, te waarderen en stevig te positioneren. 
De Groene Pluim dient als stimulans tot meer, beter en vooral ook gezamenlijk duurzaam 
ondernemerschap. Hier staat een financieel bedrag tegenover. 

Duurzame bedrijventerreinen  
Onze bedrijventerreinen samen met de landbouw en detailhandel zijn het kloppend hart van 
de gemeentelijke economie. Zonder hen bestaat geen gemeente Steenbergen. 
Bedrijventerreinen moeten goed worden onderhouden, duurzaam ingericht en zo nodig 
buiten de kernen geplaatst voor betere bereikbaarheid. Voor onze bedrijventerreinen wil 
D66 het volgende bereiken: halfverharding van parkeerplaatsen, zonnepanelen op daken, 
hergebruik van water, wateropvang op de buitenterreinen, groene uitstraling, 
klimaatbestendig, bewegwijzering moet beter, delen van het terrein reserveren voor groen 
en aanpassing van de aanduiding van de bedrijventerreinen vanaf de A4. De 
parkeeroverlast op Reinierpolder en in de van Heemskerckstraat in Dinteloord moet worden 
opgelost. De vele overnachtende chauffeurs met hun vrachtwagens staan vaak op de weg 
geparkeerd en dit zorgt voor gevaarlijke situaties. D66 wil graag dat een 
vrachtwagenparkeerplaats komt bij de afrit van het nieuwe hotel.  
 

Circulaire economie 
D66 is van mening dat de gemeente moet meewerken aan initiatieven waarin ondernemers 
op duurzame manieren willen produceren. Een voorbeeld betreft akkerbouwers die 
overgaan op permacultuur (waarbij het land zichzelf als een ecosysteem in stand houdt, 
zonder steeds van gewas te hoeven wisselen), zoals een voedselbos of houtproductiebos. 
Tevens moet ruimte worden geboden aan ondernemers om op eigen terrein met eigen 
grondstoffen eenvoudig energie op te wekken. Bouwbedrijven en projectontwikkelaars 
stimuleren om duurzaam en circulair te bouwen. 
 

People, planet, profit 
Mede gezien de enorme taak die de gemeente Steenbergen in het kader van de 
Participatiewet heeft, is een proactief en gedegen beleid noodzakelijk om werkgelegenheid 
te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij vestiging van nieuwe bedrijven, maar ook bij (uitbreiding van) bestaande bedrijven zal 
volgens D66 moeten worden ingespeeld op de behoefte aan werk voor deze, zeer 
gevarieerde, doelgroep. Juist omdat de gemeente Steenbergen een enorme 
aantrekkingskracht heeft voor ondernemingen biedt dat ook de mogelijkheid om 
werkgelegenheid in brede zin een gezonde impuls te geven.  
 

Duurzaam ondernemerschap is groene groei 
Ruim baan voor duurzaam ondernemen. Gemeente Steenbergen wil haar deuren 
openzetten voor kleinschalige, innovatieve en duurzame ondernemingen. D66 wil bedrijven 
in onze gemeente stimuleren hun creativiteit en innovatiekracht in te zetten – voor 
duurzame technologie, groene energie, schoon wonen, werken en vervoer. 
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Zon op bedrijfsdak 
In het bebouwd en buitengebied zijn nog heel veel bedrijfsdaken zonder zonnepanelen. 
Zonnepanelen op bedrijfsdaken moeten worden gestimuleerd, omdat wij vrezen dat grote 
projecten in de klei- en zandgronden komen. Bedrijven ontvangen van de gemeente een 
financiële prikkel, als ze overgaan tot zonnepanelen. Veel potentieel aan daken bij 
agrarische bedrijven dient te worden benut; de belemmeringen daartoe weggenomen. Ook 
zien wij een toekomst voor zonnepanelen met gewassen eronder. 
 

Groen = goed 
D66 vindt dat je goed gedrag kunt belonen: des te groener het eigen terrein en het gebouw, 
des te lager de legeskosten en de grondprijs. D66 zet zich in om ecologische en bijen-
zones aan de randen van het bedrijventerrein te realiseren. 

Leegstand is achteruitgang 
Onze winkelcentra staan al jaren onder druk. Steeds meer aankopen worden gedaan via 
internet en soms lijkt het wel of de winkel in een pick-up magazijn is veranderd. D66 hecht 
erg aan onze winkelcentra en vindt dat leegstand tot een minimum te moeten beperken. De 
gemeente moet actief in gesprek gaan met winkelpandeigenaren en winkels om 
schappelijke huren te bereiken, vooral voor startende middenstanders. De gemeente heeft 
hierin een bemiddelende rol. 
Langdurige leegstand moet worden aangepakt door aanpassing van de wetgeving om 
bruikbare leegstaande gebouwen, winkels en verouderde industriegebieden om te bouwen 
naar woningen met de laatste duurzaamheidsnormen. D66 zet in op toekomstbestendige 
winkelstraten met een breed aanbod, onder meer om de sociale cohesie in de dorpskernen 
te bevorderen. D66 ziet een afgewogen mix tussen detailhandel en horeca, desgewenst in 
één pand, als een manier om winkelstraten aantrekkelijk te houden. Veel winkeliers hebben 
veel binding met de kern waarin ze ondernemen: dat zie je terug in sponsoring van lokale 
verenigingen, stichtingen en culturele instellingen. 
 

Kantoorruimten 
Er is in de kernen Steenbergen en Dinteloord behoefte aan meer kantoorruimtes. Volgens 
D66 dient de gemeente mee te werken en mogelijkheden moet bieden aan de ontwikkeling 
van kantoorruimtes in onze kernen.  
 

Nieuwe, startende bedrijven 
D66 wil meer ruimte voor startende ondernemingen in de gemeente. Wij vinden dat 
startende ondernemers in de eerste twee jaar moeten worden vrijgesteld van 
reclamebelasting en OZB (gebruikersdeel). Voor de diversiteit van het aanbod is het 
belangrijk dat ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Deze kosten moeten de 
eerste twee jaar dan geen belemmering zijn. Gestimuleerd wordt om leegstaande 
winkelpanden te gebruiken en de focus te leggen op maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam ondernemen. D66 is voorstander van stimuleringssubsidies voor startende 
ondernemingen. De zoektocht naar nieuwe bedrijven zou de gemeente in samenwerking 
met ondernemers- en winkeliersplatformen mogen doen. De gemeente is in ieder geval 
aanjager en verbinder. Aan belangstellende bedrijven mag geen ‘nee’ worden verkocht. 
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Gemeente voor de bedrijven 
De gemeente Steenbergen benadert ondernemers met een meewerkende houding “Ja, hoe 
kunnen wij u helpen?” Onze lokale ondernemers ondervinden nog steeds in het 
gemeentehuis het ‘nee-loket’ en geen gelijke behandeling. Deze ontwikkeling vindt D66 
schandalig en niet-constructief. Wij vinden dat het ‘nee, want’ loket definitief gesloten is. 
Ambtenaren krijgen les om op een betere, meedenkende en proactieve houdingen om te 
gaan met innovatieve en duurzame ondernemers.  
 
Ondernemers kunnen altijd bij de gemeente terecht voor advies, voor het gebruikmaken van 
het gemeentelijk netwerk, maar ook voor hulp en doorverwijzing bij het verkrijgen van 
specifieke ondersteuning, zoals innovatiesubsidies, zo vindt D66. Daarnaast willen wij dat 
de gemeente oog heeft voor zaken als export, het vitaal houden van werknemers en 
bijscholing. Wij stimuleren onze ondernemers om hun vleugels uit te slaan. Ook willen wij 
dat de gemeente actief innovaties van bedrijven steunt, deze inpast waar mogelijk, alle 
ruimte binnen de aanbestedingsregels benut en creatieve oplossingen stimuleert. Waar dat 
mogelijk en verantwoord is zal de gemeente optreden als klant die als eerste een nieuwe 
ontwikkeling durft aan te schaffen en met de leverancier bekijkt of verdere verbeteringen 
mogelijk zijn. Dat is beter, effectiever en goedkoper dan het verstrekken van subsidies. 
 

Weg met de bureaucratie 
(Startende) bedrijven krijgen vaak te maken met de gemeentelijke bureaucratie. D66 vindt 
dat dit moet veranderen. Een oplossing is om zoveel mogelijk te werken met algemeen 
geldende regels, zodat de vergunningsplicht zoveel mogelijk wordt vervangen door een 
meldingsplicht. Een win-win situatie: de administratieve lasten worden teruggebracht en 
ondernemers kunnen zich meer richten op ondernemen. 
 

AFC Nieuw-Prinsenland (AFC NP) 
AFC NP is het middelpunt van bio-based industrie. D66 is trots op deze ontwikkeling maar 
ziet ook bedreigingen. Als eerste is het geld dat bestemd is voor natuur nog steeds niet 
ingevuld. Dit moet veranderen. Als tweede bedreiging zien wij de lichtvervuiling in de 
donkere maanden. Dit kan zo niet verdergaan. D66 vindt dat de gemeente hierop beter kan 
handhaven. D66 wil geen uitbreiding van AFC NP ten zuiden van de Noordlangeweg.  
 

Kassenindustrie 
D66 is tegen enige vorm van uitbreiding van het kassengebied ten koste van onze natuur in 
het buitengebied op uitzondering van een gedeelte van het Westland van Steenbergen. 
D66 wil inzetten op een verdere vergroting van de energie-efficiëntie van de glastuinbouw, 
door   het gebruik van bronnen voor aardwarmte en geothermie binnen veilige kaders te 
stimuleren en actiever aan te haken op het innovatieprogramma ‘De kas als energiebron’. Er 
mag geen lichtoverlast zijn van kassen in onze gemeente.  
  

Snelle zaken via nog sneller internet 
Bijna alle zaken en productie hebben verbinding nodig. Daarbij is snelle verbinding heel 
belangrijk. Daarom moeten wij gericht werken aan snelle realisatie van een glasvezelnet, 
omdat bedrijven dan sneller met leveranciers en klanten kunnen communiceren. Ook moet 
meer aandacht komen voor 5G masten. Deze masten zijn sneller dan glasvezel en een 
goedkopere investering dan glasvezel in het buitengebied. 
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Hotel A4 
Door de pandemie heeft het hotel naast de A4 flinke vertraging opgelopen. D66 vindt dat 
de komende jaren vaart moet worden gemaakt om het hotel te openen, toeristen te 
ontvangen en congressen te houden. De wethouder van onze gemeente moet actiever 
optreden en het hotel A4 als een apart onderdeel in zijn of haar portefeuille zien.  
 

Duurzame Kringlooplandbouw 
Ongeveer 30% van het bruto lokaal inkomen in onze gemeente komt van de landbouw. 
Boeren waarvan land rond de natura 2000 gebieden liggen maken zich zorgen: boeren 
kunnen in de knel komen met hun bedrijfsvoering door de stikstofcrisis. D66 vindt dat 
boeren moeten worden geholpen. Zij moeten door de gemeente worden ondersteund om 
over te schakelen naar een duurzame kringlooplandbouw. Daarbij kan ICT ondersteunend 
werken en de natuur als richtlijn voor ondernemen.  
Nieuwe en duurzame agro gerelateerde productieprocessen moeten in de gemeente 
Steenbergen ruim baan krijgen, zoals productie uit directe biologische grondstoffen, 
gewasveredeling, nieuwe voedselproducerende bedrijven. Wij willen, samen met andere 
gemeenten, provincie, Rijk en Europa, de overgang deels financieren naar duurzame 
landbouw.  
 

Met je caravan op de akker 
D66 ziet landbouw, recreatie en natuur als 3 belangrijke elementen die één geheel zijn. 
Landbouwers die minder actief in de landbouw willen zijn, maar meer de recreatiekant op 
willen, ontvangen een positieve meewerkende houding van de gemeente. Kleinschalige 
projecten worden gestimuleerd. Initiatieven zullen zo mogelijk worden beloond met premies 
en subsidies. D66 zet zich in voor het behoud van een grote biodiversiteit. Daarom wegen 
wij bij iedere ingrijpende beslissing af of natuur of milieu niet onherstelbare schade 
ondervindt. Voor landbouwers komt meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld door 
zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg. 
 

Groente uit de eigen grond  
D66 vindt de ontwikkeling van boerschappen een goede, duurzame ontwikkeling. 
Boerschappen betekenen dat voedselboxen worden samengesteld met producten van 
landbouwers in de omgeving. ‘Moet je voelen, die is nog nat. Vanmorgen opgehaald bij de 
boer, vanmiddag ligt deze bij iemand thuis.’ 
 

Ons open polderlandschap 
Ons agrarisch landschap heeft een belangrijke ecologische en toeristische waarde. Bij dat 
landschap horen weidevogels, insecten, bijen, vlinders en nog veel meer. Wij willen de 
bewustwording hiervoor bij onze agrarische ondernemers versterken zodat zij kunnen en 
willen meedenken over wat zij hieraan kunnen bijdragen. Waar mogelijk willen wij samen 
met de agrarische sector zoeken naar mogelijkheden die zowel biodiversiteit en 
landschappelijke waarde als een duurzame financieel gezonde bedrijfsvoering ten goede 
komen. Stimuleren en faciliteren van biologische landbouw zal hierbij een mogelijkheid zijn. 
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Milieu-neutrale landbouw  
D66 wil samen met de sector toewerken naar milieu-neutrale landbouw waarin landbouw, 
veeteelt en natuur in evenwicht zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen 
een eerlijke prijs. D66 wil de agrariërs stimuleren om bij te dragen aan de opwekking van 
duurzame energie, door zonnepanelen en het verwerken van de eigen stromen van 
biomassa en mest. Het is voor de akkerbouw en veehouderij sector in de gemeente 
belangrijk om maatschappelijk draagvlak te behouden. Hiervoor zijn milieu en dierenwelzijn 
belangrijke factoren. Natuurlijk is D66 voorstander van biologische landbouw. D66 ziet dan 
ook mogelijkheden in tal van innovatieve technieken. Innovaties die met drones en 
satellietbeelden veldanalyses van gewassen maken voor zaaien, bemesten en 
geavanceerde irrigatie. Ook kunnen dronebeelden worden gecombineerd met bodemscans 
om bemesting en gebruik van pesticiden nog preciezer te maken. 
 
Vergunningverlening agrarische sector 
Niet de grootte van het bedrijf, maar hoe het gesteld is met duurzaamheid en 
dierenwelzijn telt. Hier stellen wij dan ook hoge eisen aan. Bij uitbreiding van 
landbouwbedrijven beoordeelt de gemeente de aanvraag niet meer op basis van 
bouwblokgrenzen en aantal dieren, maar gebruikt criteria die gebaseerd zijn op circulaire 
landbouw, diervriendelijke productie en landschappelijke inpassing. 
D66 wil een APK voor huidige bedrijven die periodiek controleert of een vergunning nog 
voldoet aan de milieueisen waarop de vergunning is afgegeven. 
 
Voedselproductie 
D66 wil meer aandacht voor het versterken van de biodiversiteit bij voedselproductie. De 
voedselproductie van de toekomst is met de natuur en niet er tegenin. Met aandacht voor 
het landschap. Dit kan onder meer door het aanleggen van brede natuurlijke bermen 
waarbij uitgebreid wordt gemaaid, aanleg van akkerranden, een betere landschappelijke 
inpassing van agrarische bedrijven, betere beweiding, het versterken van laan- en 
erfbeplanting en het terugdringen van emissies. Een vruchtbare weerbare bodem is 
daarbij de basis. Het concept van natuur inclusieve landbouw kan op steun van D66 blijven 
rekenen. De afgelopen jaren zijn voorzichtige stappen gezet om mengvormen tussen 
boeren en natuur te ontwikkelen. Ook verschijnen de eerste voedselbossen en 
agroforestry. 
 

Veehouderij 
D66 werkt niet mee aan de ontwikkeling van (intensive) veehouderij in onze gemeente. 
Belangrijkste argumenten zijn de slechte omstandigheden voor dieren, die altijd in de stallen 
moeten blijven en de risico’s voor de volksgezondheid.  
 

Mestverwerking 
In de landbouw blijft op dit moment het      verwerken van mest een probleem. D66 wil voor 
de korte termijn mest kunnen verwerken op (middel)zware industrieterreinen. Totdat de 
kringlopen gesloten zijn is dat noodzakelijk. Daarbij streven we naar een kringloop die zo 
klein als mogelijk en zo groot als technisch noodzakelijk is. 
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Vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 
De agrarische sector kent veel stoppers en agrarische bedrijven ontwikkelen meer en meer 
nevenactiviteiten. D66 wil (stoppende) agrariërs toekomst bieden door niet agrarische 
bedrijven en functies ruimte te geven in het landelijk gebied. Dit o.m. onder voorwaarde van 
sloop van (leegstaande) agrarische opstallen (1 stal = 1 zonneveld). Deze niet agrarische 
activiteiten en functies dienen kleinschalig te zijn, qua beeldkwaliteit passend in het 
landelijk gebied en dienen binnen een aanvaardbare milieucategorie te vallen. Te denken 
valt aan kleinschalig ambachtelijke bedrijven, boerderijwinkels, zorg, kinderopvang, 
recreatie en bedrijf aan huis. De landbouwsector is verweven met de natuur in Nederland. 
De agrariërs moeten in het politieke vuur worden ontzien. Het zijn mensen met gezinnen die 
brood, zekerheid en autonomie wensen volgens ieders basisbehoeften. Deze gezinnen 
produceren ons voedsel. Maar de natuur is niet maakbaar, ook de landbouwsector dient 
rekening te houden met de draagkracht van de natuurlijke en de door de mens aangejaagde 
stikstofproductie. 
 

Een eerlijke kans op werk voor iedereen 
D66 wil dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Het uiteindelijke doel is betaald werk, 
maar de weg daar naartoe loopt langs scholing, vrijwilligerswerk of andere manieren waarop 
aan de maatschappij kan worden deelgenomen. De uitkering mag geen hangmat zijn maar 
een trampoline. We willen uitgaan van de mens en wat hij of zij kan en niet van wat hij of zij 
niet kan. De gemeente moet daarom niet krampachtig reageren, maar mensen motiveren en 
stimuleren om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Werken moet lonen en inwoners zonder 
baan moeten actief blijven. D66 vindt dat (langdurige) werkzoekenden mogen worden 
ingezet bij vrijwilligerswerk bij onze verenigingen, culturele instellingen, stichtingen en 
groenvoorziening. Hierdoor krijgt de werkzoekende werkervaring en onze verenigingen, 
culturele instellingen, stichtingen en groenvoorziening hebben meer helpende handen. 
Mocht een werkzoekende dit niet willen, dan kan de bijstand worden gekort.  
 

Reclamebelasting 
De ingevoerde reclamebelasting moet zijn meerwaarde aantonen. Als er geen meerwaarde 
is, moet deze worden afgeschaft. Tevens vindt D66 dat moet worden gekozen tussen alle 
winkels in de kernen doen mee (breed gemeentelijke beleid) of geen enkele winkel doet 
mee (afschaffing reclamebelasting)  
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Bodem en luchtkwaliteit 
De bodemkwaliteit en bodemvitaliteit zijn door het intensieve grondgebruik in de landbouw 
sluipenderwijs achteruitgegaan. Dat is mede de oorzaak van de afname van de 
biodiversiteit in het landelijk gebied wegens gebrek aan voedsel (bodemorganismen). Een 
gezonde bodem ka   n meer water opnemen én vasthouden. Duurzaam bodembeheer 
onderhoudt en versterkt de omgeving en de biodiversiteit. Op deze manier krijgt de bodem 
de kans de grondstoffen steeds weer te blijven leveren. D66 wil verantwoord duurzaam 
bodembeheer. Pachtgronden van de gemeente moeten duurzaam worden verpacht onder 
voorwaarde dat de pachter duurzaam met de grond omgaat door behalen van 
landschappelijke en biodiversiteitsdoelen op lange termijn. D66 is voor het stimuleren van 
vernattingsprojecten in natuurgebieden. Daarvoor is samenwerking met grondeigenaren 
en andere organisaties nodig. Samen met de agrarische sector, provincie, 
natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en inwoners pakken we verdroging aan. 
 
Met de intensieve veehouderij hangen gezondheidsrisico’s samen voor burgers, 
omwonenden en boeren. Deze moeten naar het oordeel van D66 tot een aanvaardbare 
hoogte worden teruggebracht, waarbij de volksgezondheid prioriteit heeft boven 
bedrijfsbelang. Er wordt ingezet op verdere reductie van geuroverlast, fijnstof- en stikstof- 
emissies. Technische maatregelen zoals luchtwassers en scheiding van vaste mest en 
urine kunnen daarbij helpen maar zijn niet dé oplossing. De werking van technische 
maatregelen is in de praktijk vaak nog onzeker. D66 streeft naar verandering van het hele 
systeem. D66 wil dat er meer meetpunten komen om de uitstoot van de agrarische sector 
beter te kunnen monitoren en minder afhankelijk te zijn van modelberekeningen. 
 
Klimaatbestendig 
We moeten ons goed voorbereiden op de klimaatverandering in de toekomst, die 
meer extreem weer tot gevolg zal hebben. Dat betekent dat wij moeten zorgen voor een 
leefomgeving met meer wateropvangcapaciteit. 
De landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en een 
veerkrachtig natuursysteem en watersysteem. 
 

Innovaties 
D66 wil bijdragen aan de oplossing voor het voedselvraagstuk, door nieuwe, duurzame 
productietechnologieën en gezonde voedingsproducten te ontwikkelen. Naast 
natuurinclusieve landbouw willen we ruimte bieden aan een toekomstbestendige en 
emissiearme landbouw en glastuinbouw, waarin moderne technologische innovaties een 
belangrijke rol kunnen spelen. Hierbij is de focus van D66 op echte (systeem) oplossingen 
en niet op tijdelijke oplossingen met een hoog gehalte aan ‘oprekken van regels’ of 
lapmiddelen. 
 

EU-werknemers 
EU-werknemers zullen voorafgaand aan hun komst naar Nederland moeten worden 
geïnformeerd over hun rechten en plichten over werken en leven in Nederland. Deze taak 
kan door de uitzendorganisatie ter hand worden genomen en D66 vindt dat de gemeente 
hierop moet toezien. D66 verplicht dat EU-werknemers op fatsoenlijke en beschaafde 
manier gehuisvest, op het bedrijf zelf en met maximaal 2 personen op één kamer.  
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Lokale ondernemers eerlijke kans bij aanbestedingen 
Lokale ondernemers een eerlijke kans geven bij aanbestedingen, daar staat D66 voor. Er 
hoeft niet in de eerste plaats naar de prijs worden gekeken, maar eerst naar competenties, 
extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu. 
 

Fairtrade-gedachte 
De fairtrade-gedachte vanuit het gemeentehuis willen we verder uitdragen naar inwoners, 
ondernemers en verenigingen. Eerlijk zakendoen moet de norm worden, ver weg en dichtbij. 
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Toeristische trekpleister 
Onze gemeente is een aantrekkelijk toeristisch gebied: de rust en ruimte in combinatie met 
het bourgondische leven maakt onze gemeente tot een gebied dat bezocht kan worden 
door toeristen. Maar onze gemeente staat nog niet echt op de internationale toeristisch 
landkaart. D66 wil dat de gemeente in samenwerking met lokale ondernemers, 
Staatsbosbeheer, Waterschap en andere betrokken organisaties de bekendheid van onze 
gemeente vergroot, overnachtingsmogelijkheden bevordert en de toerismebelasting 
gebruikt voor de toeristische sector. Planten en dieren worden bij deze toeristische 
activiteiten uiteraard ontzien en grootschalige recreatie, die mensen van heinde en verre 
trekt, willen wij in de gemeente geen ruimte bieden. 
 

Recreatie aan het water 
10 km2 van ons gemeentelijke oppervlak bestaat uit water. Dat lijkt niet veel (in vergelijking 
met 160 km2 totale oppervlak), maar vele kernen kunnen via het water worden bereikt. Door 
onze gemeente lopen de drukbezochte rivieren Dintel en Mark en Dinteloord en 
Steenbergen hebben een nieuwe haven. D66 wil recreatie aan de Steenbergse Vliet en 
Mark aantrekkelijker maken door aanlegplaatsen voor kano’s, mogelijk maken van 
elektrische fluisterboten en suppen. 
 
Natuurlijke en culturen schatten in het landschap 
Elke kern in onze gemeente heeft een eigen historisch karakter en natuurlijke en culturele 
schatten in het landschap. Voorbeelden zijn Fort Henricus, Steenbergse Vliet, Cruijslandse 
kreken, Boven en Beneden Sas. Deze unieke natuurlijke en culture schatten moeten 
zichtbaar worden. Hierdoor kunnen wij de cultuur van onze kernen overdragen aan 
geïnteresseerde toeristen. Daar hoort een plaatselijk goede informatievoorziening bij, 
uitbreiding van het recreatieve routenetwerk en passende promotie van onze kernen en het 
buitengebied. De toeristenbelasting is bestemd voor landschapsbescherming en -
restauratie.  
 
Accommodaties 
D66 vindt dat de gemeente te weinig overnachtingen kent in verhouding tot onze ambitie. 
D66 wil dat meer bed & breakfasts, kleinschalige campings en camperverblijfplaatsen 
komen. De huidige luxe voorzieningen mogen op een maximum worden gesteld. Bij Fort 
Henricus ziet D66 graag een natuurcamping en binnen de bebouwde kommen. D66 staat 
geen permanente bewoning toe op al onze recreatieparken.  
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Cultuur en kunst: cement van de samenleving 
Gemeente Steenbergen heeft een rijk historie. Verschillende kernen zijn honderden jaren 
oud, er is een lange relatie met het Koningshuis en er zijn veel monumentale gebouwen. 
Onze gemeente kent vele activiteiten rondom cultuur en kunst.  
D66 vindt dat cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen. Het dient als bron van creativiteit 
en houdt de samenleving een spiegel voor. Volgens D66 draagt een stevige en creatieve 
kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden samenleving, een goed 
vestigingsklimaat en levert een bijdrage aan de economie.  
 
D66 koestert ons erfgoed, cultuur en kunst. Inspirerend zijn o.a. de historisch binnenstad, 
monumentale gebouwen en vele culturele evenementen. Maar D66 ziet ook toevoegingen 
voor cultuur en kunst. D66 wil in elke kern Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen: 
gedenktekens in het trottoir van vroege woonhuizen van mensen die door de overheersers 
verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.  
 
Culturele en kunstige evenementen als ontmoetingsplek 
Terugkerende optredens en kleinschalige evenementen, georganiseerd door lokale podia 
en theaters dragen sterk bij aan de leefbaarheid van een stad en dorp. 
D66 wil lokale podia en theater blijven steunen. We stimuleren (met meer financiën) 
evenementen die bijdragen aan de binding tussen Welberg, De Heen, Kruisland, Dinteloord, 
Nieuw Vossemeer en Steenbergen en de gemeente.  
D66 steunt het Kunst Centrum Steenbergen, dat werkt als ontmoetingsplaats en stimuleren 
kunstcentra in andere kernen. Gemeente Steenbergen subsidieert geen professionele 
kunst: dat is volop aanwezig in onze gemeente. D66 wil zo min mogelijk regels stellen, wel 
vragen we respect voor de directe omgeving zoals dieren en planten. 
 
Cultuur in de klas blijft 
D66 wil de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs laten leveren. Basisscholen en 
middelbaar school gaan excellent niveau cultuureducatie geven met lessen over de 
(culturele) geschiedenis en erfgoed van onze gemeente met jaarlijkse bezoeken aan musea 
en muzieklessen in het onderwijs. Hierdoor komen kinderen op een laagdrempelige manier 
in aanmerking met kunst en cultuur en ontstaat er meer interesse voor muziek- en 
kunstverenigingen. Het is van belang dat kinderen weten waar hun oorsprong ligt.  
De middelbare – en basisscholen zien D66 als schakel tussen de kinderen als identiteit van 
onze gemeente.  
 
Carnaval 
Carnaval kent een lange en gewaardeerde geschiedenis in onze gemeente. De 
carnavalsoptochten in onze kernen zijn druk bezocht, bestaan uit vele groepen en wagens 
en verbinden! D66 stelt een huurverlaging voor, voor alle carnaval stichtingen en bouwclubs 
die onderdak huren van de gemeente. Wij willen dit betalen door zonnepanelen te vestigen 
op de carnavalsloodsen. 
 
HI5 
In onze gemeente zijn harmonieën actief. Zij komen samen in kleinschalige overleggen. D66 
wil graag deze samenwerking ondersteunen en uitbouwen. Eén van deze harmonieën is 
Volharding te Dinteloord. Hun project met les met kunststoffen instrumenten werpt zijn 
vruchten af. D66 wil dit bijzondere goede initiatief uitrollen over de gehele gemeente. 
Daarbij willen wij alle schoolorkesten stimuleren en ondersteunen 
 



51 

Historische monumenten en cultureel erfgoed 
D66 koestert ons erfgoed. De kerngezichten, karakteristieke panden en beeldbepalende 
bomen in onze gemeente beschermen we, om de identiteit te behouden. Hierbij is van 
belang om onze monumenten in goede conditie te houden, dat onze geschiedenis, verhalen 
en legenden worden vastgelegd en gepubliceerd en dat ook karakteristieke 
landschapselementen worden bewaard en onderhouden. D66 wil dat de canon van 
gemeente Steenbergen wordt voltooid en het educatieve online game Weet Waar Je Woont 
wordt uitgebreid. Hierbij hebben de stadarcheologie, cultuur-historische vereniging Nyen 
aenwas van Nassau en heemkundekringen Ambachtsheerlijkheid en de Steenen Kamer een 
rol. 
 
Zorg voor ons cultuurerfgoed 
Het behoud van en zorg voor cultureel erfgoed en monumenten heeft D66 hoog in het 
vaandel staan, tegelijkertijd staan we open voor initiatieven voor nieuwe duurzame 
bestemmingen met respect voor de historische achtergrond. D66 vindt herstel, behoud, 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van gemeentelijke monumenten topprioriteit. Ons 
cultureel erfgoed en monumenten zijn ook direct interessant voor toeristen en andere 
bezoekers. D66 vindt dat meer bekendheid moet komen rondom de straatnamen, 
monumenten en gebouwen die historische aspecten benadrukken en ze dus niet 
wegstoppen. We willen hiervoor een app en een website, die actueel en volledig is.  
 
Op bezoek bij evenementen  
D66 vindt dat kunst zichtbaarder en toegankelijker moet zijn. Wij stellen voor dat de 
gemeente geen kosten (zoals precariobelasting, legeskosten, vergunningskosten) hanteert 
voor lokale evenementen. Evenementen dragen bij aan de versterking van de economische 
en culturele kracht van onze gemeente. Gemeente Steenbergen wordt mede hierdoor 
nadrukkelijker op de kaart gezet.  
 
Veteranen in onze gemeente 
Onze gemeente kent ongeveer 150 veteranen: (oud-)militairen die het Koninkrijk dienden in 
oorlogsomstandigheden. Zij zijn verbonden door stichting Veteranen Steenbergen. D66 wil 
samen met de gemeente en st. Veteranen Steenbergen de verbinding zoeken met de 
inwoners door middel van activiteiten en erkenning. Daarbij wil D66 inzetten om 
zogenoemde gesneuvelde ‘Indiëgangers’ een monument te gunnen en meer educatie door 
veteranen in onze schoolklassen.  
 
Stadsarcheologie Steenbergen 
In de kern Steenbergen staat het gebouw van stadsarcheologie Steenbergen. Zij willen 
meer inzicht krijgen in het verleden van Steenbergen en haar bewoners. Dat steunen wij 
onder meer door ze meer tijd te geven om bodemonderzoek te doen tijdens 
bouwwerkzaamheden. Zij kunnen ook een nieuwe impuls geven aan het spel ‘Weet waar je 
woont’ voor onze basisschoolleerlingen.  
Het eigen gemeentelijk monument waarin de stadsarcheologie is gehuisvest is niet meer de 
jongste. Er moeten middelen worden gezocht (via provinciale, Rijks of Europese subsidies) 
om de huisvesting op orde te houden. D66 wil ook de scholen meer en beter betrekken bij 
de stadsarcheologie door lesbrieven en tuinen met proefopgravingen.  
 
.   
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Sport in beweging  
D66 vindt het belangrijk dat inwoners bewegen. Het is gezond, vergroot het geluksgevoel 
en is goed voor mensen en de verbondenheid. Ook voor de samenleving is het goed als 
inwoners sporten, zij maken gemiddeld minder aanspraak op zorg en inwoners vergroten 
hun sociale netwerk. Voor D66 is het belangrijk dat op het sportveld geen verschil is in 
afkomst, geloofsovertuiging of seksualiteit, omdat iedereen gelijk is voor, tijdens en na het 
sporten. Wij brengen mensen bij elkaar in plaats van mensen tegen elkaar op te zetten.  
 
Subsidies 
D66 vindt dat verenigingen geholpen mogen worden bij de werving van extra subsidies. 
Hier heeft de gemeente een proactieve houding om op regionaal, provinciaal, landelijk (bijv. 
Jeugdfonds) en Europees niveau subsidies te zoeken. D66 vindt het van belang dat 
inwoners weten welke sporten er zijn. Daarom willen we één keer per jaar een sportmarkt 
faciliteren. Iedereen in onze gemeente kan dan met de vele sporten kennismaken. 
 
Topsport 
D66 vindt het belangrijk om sporttalenten en -prestaties meer te waarderen. In onze 
gemeente zijn veel topsporters die niet de waardering krijgen die zij verdienen. Zij zijn het 
uithangbord van onze gemeente! Sporttalenten hebben een belangrijke voorbeeldrol bij 
jongeren en kinderen en kunnen als ambassadeur voor sporten en bewegen worden 
ingezet. Sporttalenten worden begeleid door sportcoaches, een reisbeurs om naar 
wedstrijden toe te gaan en andere ondersteuning door de gemeente. 
 
Openbare sportplekken 
D66 vindt dat inwoners in een goed toegankelijke en beweegvriendelijke omgeving moeten 
wonen en sporten. Wij vinden het belangrijk dat openbare sportfaciliteiten zoals 
hardlooppaden, fitnesstoestellen in parken, speeltuinen, plekken met beweegelementen en 
drink- en waterfonteinen in perfecte staat staan zijn. Bijvoorbeeld een beweegpark in 
Nieuw-Vossemeer, uitbreiding van de beweegroutes in Kruisland en hardlooppaden in 
Dinteloord. 
 
Ommetjes 
Een beweegvriendelijke omgeving draagt bij aan een betere lichamelijke gezondheid. Om 
inwoners te stimuleren om in beweging te komen, komen in alle wijken ‘ommetjes’ van 
ongeveer 2,5 kilometer. Onderweg voer je een aantal beweegoefeningen uit, voor variatie 
en extra beweging.  
 
Omgeving  
Nieuwe en bestaande loop- en fietsroutes krijgen voldoende ruimte om te bewegen. Ook 
wordt hier de samenwerking gezocht met omringende gemeenten. Voor open water waarin 
veel wordt gezwommen nemen we veiligheidsmaatregelen zodat dit veilig kan gebeuren. Bij 
nieuwe projecten met woningen is voldoende ruimte voor sporten en bewegen. Daarbij 
wordt de mening van de inwoners en plaatselijke verenigingen gevraagd.  
In elke kern willen we een beweegtuin: in het park kan worden gesport door verschillende 
mensen en is sociale controle. Meer fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook 
skateplekken, basketbalpleintjes, speeltuinen en gymtoestellen in de open lucht; Een beleid 
dat bijdraagt aan een groene en beweegvriendelijke omgeving nodigt uit tot actief 
bewegen. 
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Binnen- en buitensportaccommodaties 
De kwaliteit van accommodaties is redelijk, maar zij staan doordeweeks en overdag vaak 
leeg. D66 kiest voor de volgende stap: modernisering en verduurzaming van 
buitensportaccommodaties zoals: overal ledverlichting, zonnepanelen en gescheiden 
afvalbakken (papier, rest en GFT). Mocht een vereniging de accommodaties over willen 
nemen, dan is D66 daarvan voorstander: wij geloven in de kracht van onze verenigingen. 
Alle van de gemeente gehuurde accommodaties blijven voor de verenigingen betaalbaar. 
Onderhoud en vernieuwing van voorzieningen worden niet, net zoals afgelopen jaren, 
uitgesteld, maar juist met lef en vooruitziende blik opgepakt. D66 durft te investeringen in 
sport!  
Sponsoren zijn zeer belangrijk voor onze verenigingen. D66 wil dat in de gemeente alleen 
maar duurzame greenboarding komen. Met deze duurzame sponsorborden kan energie 
worden opgewekt, kooldioxide uit de lucht worden gefilterd en kunnen CO2-certificaten aan 
adverteerders worden uitgereikt.  
Atletiekbaan Diomedon heeft de afgelopen jaren een baan van mindere kwaliteit gekregen. 
Wij vinden het tijd voor renovatie van de complete baan: geen oplapmiddelen meer, maar 
echt aanpakken!   
SC Welberg groeit met haar ledenaantallen. Het is belangrijk dat alle leden kunnen sporten. 
D66 wil dat er 1 kunstgras blijft en 1 natuurveld naar een hybrideveld wordt omgebouwd.  
Uitbreiding met een extra veld zal in de toekomst ook nodig zijn. 
 
Toegankelijkheid  
D66 vindt dat jeugd een sportstrippenkaart ontvangt: de jeugd kan hiermee gratis kennis 
maken met verschillende sporten in onze gemeente. Ouderen kunnen meer in beweging 
komen als de sportcoaches een sportprogramma voor senioren opnemen en er meer 
sporttoestellen en beweegpleintjes in de omgeving komen. Mensen met een beperking 
moeten volledig in onze gemeente mee kunnen doen en mits mogelijk bevorderd.  We willen 
dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op 
sportverenigingen: wij zien hier een grote rol in voor onze sportcoaches.  
Iedereen is vrij, maar wij laten niemand vallen. Kansarme kinderen in onze gemeente 
hebben niet vaak de kans om te sporten. D66 zet zich in om voor deze kinderen sporten 
toegankelijk te maken. Dit doen we door samenwerking met het Jeugdfonds en het 
sportaanbod aan te passen op de vraag. Daarbij zorgen voor een sterke en goede 
samenwerking tussen, scholen en andere maatschappelijke organisaties zodat inwoners 
met kinderen een warme introductie krijgen bij een sportaanbieder. Gezinnen van ouders 
met lage inkomens worden ondersteund zodat de kinderen én ouders aan sportieve 
activiteiten deel kunnen nemen. Als het nodig is, worden aanvullende middelen beschikbaar 
gesteld. Alle verenigingen worden bij de ontwikkeling van activiteiten voor senioren 
ondersteund door de gemeente.  
 
Zwembaden  
D66 wil de zwembaden De Meermin, de Knotwilg en Aquadintel behouden. Deze baden 
nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. Een vergaande samenwerking tussen de 
Meermin en de Knotwilg is een wens van D66. Tevens wil D66 happers (speciale 
afvalbakken voor kinderen) plaatsen in de zwembaden.  
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Onderwijs  
We zien graag dat het onderwijs kinderen stimuleert tot bewegen, niet alleen binnen het 
lesprogramma, maar ook daarbuiten. Voor kinderen die afhaken en een ongezonde leefstijl 
hebben, willen we via de professionals in de school, extra aandacht in de vorm van acties 
en interventies buiten de reguliere lessen. De gemeente neemt hierin geen regie, maar 
biedt de mogelijkheid. Liefst zien wij dat de gemeente zich aansluit bij JOGG. Met advies, 
coaching en materiaal worden onder andere initiatieven uit de gemeente met elkaar 
verbonden: de gezonde keus wordt weer normaal. 
D66 ziet sport en bewegen als preventie. Gezonde inwoners met veel contacten hebben 
minder zorg nodig. Dit bespaart geld. Daarom wil D66 meer budget voor sport en bewegen. 
Breed opgeleide vakleerkrachten en buurtsportcoaches inzetten voor hoogwaardig 
bewegingsonderwijs in het basis en middelbaar onderwijs. Bewegingsonderwijs moet 
structureel worden gegeven, zowel binnen als buiten het lesrooster: sport verbindt.  
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Veilig verkeer en bereikbaar openbaar vervoer 
Sneller en schoner van A naar B: Vervoer is belangrijk om naar je werk, opleiding, vrienden, 
vereniging of familie te gaan. Ook als we thuiswerken zijn er in onze gemeente drukke 
verkeerspunten. Bij gemeentelijke investeringen in verkeer en wegen staan bereikbaarheid 
van onze kernen en duurzaamheid voorop. Dat doen we door de snelheid van alle wegen in 
een kern te verlagen naar 30 km/u. Tevens wil D66 dat onze gemeente gastvrij blijft, dus 
nergens betaald parkeren.  
Samen met de inwoners willen we buurtplannen maken voor betere en veiliger gebruik van 
wegen en stoepen en bereikbaarheid. Meer eenrichtingswegen hebben onze voorkeur. 
Onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede bereikbaarheid: het 
vergroot letterlijk en figuurlijk de wereld van mensen die wel wat extra hulp kunnen 
gebruiken om mee te blijven doen in de samenleving. Eenvoudig met het openbaar vervoer 
naar de inburgeringscursus, de bibliotheek of het vrijwilligerswerk. Maar het belangrijkst 
voor D66 is: alle inwoners van de gemeente Steenbergen hebben net als elke Nederlander 
recht op rijdend openbaar vervoer.  
 
Rondweg 
D66 wil rondom 3 kernen een rondweg: Kruisland, Dinteloord en Steenbergen. Buiten de 
betere bereikbaarheid moeten groot vracht- en landbouwverkeer over de rondweg om de 
kernen te ontzien. In Steenbergen is een onderzoek naar de beste mogelijke rondweg.  
D66 meent dat de rondweg in Steenbergen er al deels ligt (Rondweg Oost) en moet worden 
doorgetrokken vanaf Westlandse Langeweg richting de snelweg. Hiermee hebben de wijk 
Zuid, Burgemeester van Loonstraat en Franseweg geen last van het verkeer: de enige 
duurzame oplossing. 
Voor de rondweg Dinteloord zijn al meerdere studies geweest. Het is tijd dat binnen 4 jaar 
de eerste schop in de grond van de nieuwe rondweg komt.  
In Kruisland zijn steeds meer inwoners die een rondweg willen om de markt te ontzien van 
het drukke verkeer. D66 wil uiterlijk in 2030 een rondweg om Kruisland heen.  
 
Van benzinestation naar elektrisch snellaadstation 
In een aantal steden komen brandstofauto’s na 2030 niet meer voor. Zover is het nog niet in 
onze gemeente. Maar de brandstofauto’s in onze gemeente nemen af, en het aantal 
elektrische auto’s neemt snel toe. D66 wil graag elektrisch rijden stimuleren. De gemeente 
moet beginnen met een beter beleid omtrent elektrische laadpalen en snellaadstations. Ook 
het vraagstuk waar in de straat een laadstation komt, laat niet meer op zich wachten. D66 
vindt dat laadpalen bij inwoners voor de deur op normale verkeersplekken voorrang hebben 
(maar geen voorrang op invalide parkeerplekken). Daarop dienen politie en boa’s beter te 
handhaven. Gemeente Steenbergen kijkt verder dan alleen elektrisch rijden wat tegen de 
grenzen van de huidige infrastructuur loopt. Ook moet worden gekeken naar faciliteiten 
voor auto’s op waterstof, bijvoorbeeld bij het nieuwe hotel langs de A4.  
Voorrang moet worden gegeven aan laadpalen! Wij vinden dat veel meer en veel sneller 
laadpalen in onze gemeente moeten komen: op alle openbare parkeerterreinen, 
sportvelden, sporthallen en marktpleinen. Er is geen enkele uitzondering (behalve invalide 
parkeerplekken) om van een parkeervak een parkeervak met elektrische oplaadpaal te 
maken. We maken elektrisch rijden de norm. Bij nieuwe parkeervakken en 
nieuwbouwprojecten moet een groot aantal ingericht worden voor elektrische auto’s. 
Daarbij wordt gezorgd voor toekomstbestendige toepassingen zoals slimladen, stationaire 
batterijen en zonnepanelen en combinaties hiervan. Bij slimladen introduceren we variabele 
laadtarieven. 
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Snelfietspaden 
Op dit moment zijn er plannen om een snelfietspad aan te leggen tussen Roosendaal en 
Bergen op Zoom en tussen Moerdijk en Breda. D66 wil aansluiting zoeken bij Bergen op 
Zoom, Roosendaal en Moerdijk. Hierdoor kunnen vele inwoners op een snelle manier naar 
het werk toe en zich in hun vrije tijd verplaatsen met de fiets. Daarbij willen we goede 
verbindingen tussen onze eigen kernen en hun centra.  
 
(snelweg)Fietsers en voetgangers ruim baan 
Fietsen en lopen zijn gezond. D66 vindt dat onze gemeente voorrang moeten geven aan 
(elektrisch) fietsen en lopen. In onze gemeente zijn nog geen fietsstraten: straten waarbij 
gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtwagen, etc.) te gast is. Op deze 30 km/u weg mogen 
fietsers naast elkaar rijden en mogen andere weggebruikers de fietsen niet inhalen. Alle 
fietspaden in het buitengebied moeten worden verbreed en op de wegen waar nog geen 
fietspad ligt moeten aan weerszijde fietspaden komen. In de kernen wordt ruimte gecreëerd 
voor bijzonder formaten fietsen (transportfiets, bakfiets) en voor diefstalbestendige 
stallingsmogelijkheden van elektrische fietsen. D66 wil dat bij herinrichting van wegen de 
voorrang wordt gegeven aan de meest kwetsbare weggebruikers door middel van de 
aanleg van bredere fietspaden langs de doorgaande wegen. Naast elke weg in onze 
gemeente waar 60 km/u of harder mag, moet een veilig fietspad die niet in verbinding staat 
met de autoweg (uitzondering van de snelweg). 
 
Met openbaar vervoer kom je ergens 
Elke inwoner moet vrij zijn om te gaan en staan waar hij of zij wil. D66 vindt dat dit recht de 
afgelopen jaren in onze gemeente verslechterd is. Wij vinden dat alle centra van onze 
kernen bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer. De gemeente moet hierin beter 
haar best doen bij de vervoerders. Tevens moeten de vertrek- en aankomsttijden van 
bussen en treinen op elkaar aansluiten en de frequenties voldoende zijn voor zowel het 
woon/werkverkeer als voor het vervoer naar het strand, andere steden en gemeente. Meer 
gebruik van (schoon)openbaar vervoer leidt tot een betere luchtkwaliteit. 
De huidige buslijnen en bushaltes dienen alle behouden te blijven en uit te breiden: geen 
enkele buslijn mag meer verdwijnen. D66 zal zich blijven inzetten om de 
openbaarvervoersbedrijven te wijzen op hun taak: het openbaar vervoer op peil houden en 
verbeteren, om de gemeente Steenbergen en haar kernen met openbaar vervoer 
bereikbaar te houden. Het beleid ten aanzien van openbaar vervoer dient zich te richten op 
alle doelgroepen. Er moet een nieuwe directe lijn komen tussen Steenbergen en 
Roosendaal. Met name door de verplaatsing van het ziekenhuis naar Roosendaal en voor 
studenten, forenzen en ziekenhuisbezoekers is dit belangrijk.  
 
Nieuwe snelheid in de kernen 
Een veel gehoorde klacht is de snelheidsovertredingen in onze kernen. Dit moet drastisch 
naar beneden: één snelheidsovertreding in onze kernen, is er één te veel. Als 
verkeersremmende maatregelen ziet D66 meer in zogenaamde druppels op de weg en 
mobiele flitsapparatuur. Daarbij moet bij nieuwe – en straten die worden gerenoveerd, 
rekening worden gehouden met maatregelen om de snelheid te beperken: de inrichting 
wordt daarop aangepast. Dit heeft ook een positief effect op geluidsoverlast van motoren. 
Zowel op geluidsoverlast als op snelheid moet beter en meer worden gehandhaafd.  
 
  



57 

Sluipverkeer 
Er zijn in onze gemeente enkele wegen die onbedoeld worden gebruikt als weg voor 
sluipverkeer. De Molenweg in Dinteloord is bijvoorbeeld zo’n weg. D66 kiest voor drastische 
maatregelen en weert sluipverkeer dat niet thuis hoort in het gebied: bijvoorbeeld met 
slagbomen.  
 
Schoolroutes  
Veel kinderen rijden ’s ochtends en ’s middags naar school (en huis) toe. Dit moet veilig 
kunnen in onze gemeente. D66 wil dat de routes in kaart worden gebracht en aangepast 
dat op deze straten gemotoriseerd verkeer te gast is op deze wegen. Tevens wil D66 dat 
deze wegen aangeven dat het een schoolroute is. Bij de ingang van alle scholen wordt een 
parkeerverbod ingesteld (waarop zal worden gecontroleerd en gehandhaafd). Bij ’t R@velijn 
wordt een Zoen en Zoefstrook gerealiseerd. 
 
Geen betaald parkeren maar meer blauwe zones 
Onze gemeente kenmerkt zich o.m. door geen betaald parkeren. D66 wil dat behouden 
maar wil wel op meer plekken blauwe zones, onder meer op het Raadshuisplein in 
Dinteloord en Strieniusplein in Steenbergen. In overleg met dorpsraden, stadsraad en 
leefbaarheidsgroeperingen wordt overleg gevoerd waar nog meer blauwe zones kunnen 
worden gerealiseerd.  
 
Groene geluidswallen  
In 2015 heeft onze gemeente een stuk snelweg erbij gekregen. D66 wil nu de natuur de 
boventoon laten voeren en wil groene geluidswallen aan de kant van de snelweg waar de 
kernen zich bevinden. Tevens willen we de huidige geluidswallen, aquaducten en viaducten 
vergroenen: groene planten over de objecten zodat alle passanten kunnen zien dat onze 
gemeente een groene gemeente is. 
 
Duurzame verkeersborden  
D66 ziet veel voordelen in zogenaamde houten verkeersborden: alle verkeersborden van 
aluminium voor exemplaren van bamboe (= volledig klimaatneutraal). Borden van bamboe 
zijn steviger dan aluminium borden. D66 ziet het als mooie manier om onze inwoners te 
tonen dat duurzaamheid belangrijk is. O ja, de borden zijn ook nog volledig recyclebaar.  
 
Zebrapaden 
In onze gemeente zijn een aantal zebrapaden. D66 wil ter bevordering van de diversiteit en 
acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (lhbt'ers) 
regenboogzebrapaden. Om juridische redenen wil D66 zebrapaden waarvan de strepen wit 
zijn, met daaromheen de regenboogkleuren. Tevens worden alle zebrapaden verlicht met 
ledverlichting in de grond. Deze gaan aan op het moment dat een voetganger op het 
zebrapad staat. 
 
Buurtbus 
De buurtbus is een acht-persoonsbusje dat volgens een dienstregeling door een vrijwilliger 
wordt bereden. Wij willen subsidie geven voor buurtbussen die gebruik maken van 
verduurzaming: rijden zonder COo2 uitstoot of via groene energie. 
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1 plusbus per kern 
Naast de waardering van de vrijwilligers van de buurtbus gaat grote waardering uit naar de 
plusbus. De plusbus biedt vervoer aan voor ouderen of mensen met een (tijdelijke) 
beperking in onze gemeente. Zij zijn een zeer belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in 
onze samenleving en het sociale netwerk van ouderen. Wij willen dat het vervoer tussen 
onze kernen wordt geoptimaliseerd en schenken één plusbus aan de stichting!  
 
Parkeren in de wijk 
In het nieuwe parkeerbeleid willen wij inzetten op meer fietsplekken. Er moet nog wel 
voldoende parkeergelegenheid zijn voor zowel auto´s als fietsen in of bij onze 
winkelstraten. Als een nieuw grootwinkelbedrijf wordt gevestigd, dan worden 
parkeervoorzieningen bij voorkeur ondergronds gerealiseerd. 
Wij willen onze wijken zo verkeersluw inrichten, omdat auto’s die er niet horen te rijden er 
ook niet moeten komen. Wij willen parkeerzones aan de randen van nieuwe buurten en 
wijken, zodat mensen sneller de fiets pakken of lopen. Het vermindert tegelijkertijd de 
hoeveelheid auto’s in de buurt, wat weer gunstig is voor de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid.  
 
Van bezit naar gebruik  
Veel auto’s staan vaak stil en dat is zonde. Daarom vinden wij dat per kern één of twee 
deelautoparkeerplaatsen moeten komen. Wij ondersteunen daarmee de overgang van Bezit 
naar Gebruik: als iemand een (elektrische) auto niet gebruikt, kan een ander die gebruiken. 
Veel dingen kun je met elkaar delen. Dat voorkomt verspilling. Carpoolen is een goed 
voorbeeld. Het past in de overgang naar een duurzame samenleving, het is goed voor onze 
welvaart en het verhoogt ons welzijn. Mogelijkheden die er al zijn zullen we onder de 
aandacht brengen. Voor nieuwe ideeën willen we als gemeente open staan en verkennen 
hoe we die kunnen ondersteunen. 
 
Nieuwe straten, parkeerplaatsen en stoepen 
Wij vinden dat alle nieuwe – en straten die worden gerenoveerd groen moeten worden 
ingericht. Wij denken dan aan vervangen, herstellen of herindelen van straten met stoepen 
ter bevordering van voetgangers en fietsers. Het verwijderen van oude bomen en het 
plaatsen van nieuwe bomen met meer groeiruimte. In onze gemeente komen alleen nog 
maar wildreflectoren (hectometerpaaltjes met een afschriksysteem voor groot en klein wild 
nabij een weg). 
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Goed bestuur en een duurzaam gemeentehuis 
 
D66 wil voor onze gemeente een goed en democratisch bestuur in een duurzaam 
gemeentehuis dat open is voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het 
gemeentehuis is het hart van de democratie van onze gemeente. De gemeente met haar 
ambtenaren zoekt verbinding met stichtingen, culturele instellingen en verenigingen. 
Tevens zoekt de gemeente structureel contact met dorpsraden, stadsraad en 
leefbaarheidsgroeperingen.  
D66 wil dat NA de verkiezingen het nieuwe college een bestuursfilosofie schrijft en naleeft. 
Daarin staat zeker de open, betrokken, duurzame en optimistische houding van het nieuw 
te vormen college. De ambtenaren, collegeleden en raadsleden moeten investeren in 
samenwerking: ruimte laten voor nieuwe inzichten en wensen van de inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarnaast moet ze verder kijken dan vier jaar 
en in alle opzichten een duurzaam gemeente Steenbergen nastreven: een gemeente 
Steenbergen waar ook in 2050 nog goed kan worden gewoond, gewerkt en geleefd. 
Het gemeentehuis zelf gaat ook veranderen: volledig energieneutraal, energie opleveren en 
weg met ambtelijke abracadabra: onze gemeente gaat voor begrijpelijke taal! Er moet 
helderheid komen over het oerwoud aan leningen en subsidies op het gebied van 
duurzaamheid. Dit moet simpeler.  
D66 wil dat het bestuur werkt volgens het motto: ‘afspraak is afspraak’.  
 
Herindeling = nee! 
D66 zal niet meewerken aan een herindeling met andere gemeenten.  
 
Klare taal 
Onze ambtenaren doen veel werk en communiceren daarover naar inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. D66 wil dat alle taal van ambtenaren in 
leesbare en begrijpelijke stukken zijn met klare taal. De gemeente Steenbergen wordt 
hiermee een transparante overheid. Transparantie betekent voor D66 onder meer dat de 
gemeente meer gegevens digitaal toegankelijk maakt, toegankelijke informatie over 
bestedingen, prioriteiten en uiteindelijke keuzes, bij voorkeur in goed leesbare publicaties, 
die alle huishoudens bereiken. Alle geschreven als gesproken taal vindt in B1 taal plaats. De 
ambtelijke organisatie spreekt positief maar duidelijk. 
 
Duurzaam gemeentehuis 
Ons gemeentehuis is niet het voorbeeld van duurzaamheid. Dat willen wij veranderen. Wij 
willen dat de service klantgerichter is, bijvoorbeeld door het realiseren van ruimere 
openingstijden. Een vergunning, paspoort of rijbewijs moet tegen betaling ook met de post 
kunnen worden bezorgd. Het digitale loket moet de komende periode verder worden 
ontwikkeld en verbeterd. 
Het gebouw waar het hart van de gemeentelijke democratie is gehuisvest, is geen bron van 
duurzaamheid. D66 wil dat de tegels voor het gemeentehuis eruit gaan en grasmatten 
worden neergelegd. Daarbij worden de verticale muren bekleed met gras en komt er een 
tuindak. De opgebouwde reserves investeren in duurzame maatregelen van het 
gemeentehuis.  
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Leeg gemeentehuis 
Door de coronacrisis werken veel ambtenaren permanent thuis. Hierdoor zijn 
kantoorruimtes leeg in het gemeentehuis. Tegelijkertijd huurt en heeft de gemeente 
eigendom waar onze maatschappelijke partners in zitten. Dat is vreemd, en stellen voor om 
het gemeentehuis volledig in te richten met maatschappelijke partners, zoals bijv. 
bibliotheek of Vraagwijzer.  
 
Jonge talenten  
Interne talenten en ervaringen gebruiken als het kan, externe inhuren als het (tijdelijk) moet, 
vinden wij. Alle gemeentes zijn bezig met dezelfde problemen. Medewerkers van Afdelingen 
financiën, personeelszaken, communicatie zijn schaars. Wij willen een opleidingsgemeente 
worden, waarbij goede en jonge ambtenaren 5 jaar (liefst langer!) bij ons werken. D66 
maakt zich zorgen om de vitaliteit van ons gemeentehuis: 1/3 van de ambtelijke organisatie 
is 60 jaar of ouder: D66 wil dat meer jonge ambtenaren in het gemeentehuis werken.  
 
Jonge BABS 
Op elke leeftijd mag je een BABS zijn 
 
Duurzaam inkopen met lokale ondernemers 
Om echt duurzaam te zijn moet de ambtelijke organisatie papierloos werken. Daarbij moet 
de inkoop gericht zijn op lokale maar duurzame goederen. Lokale ondernemers worden bij 
het inkoopproces betrokken.  
 
Openingstijden  
Een gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Ze moet goed bereikbaar zijn door 
ruime openingstijden te hanteren, maar ook door gebruik te maken van de digitale 
mogelijkheden. Een inwoner hoort met zo min mogelijk moeite terecht te komen bij de 
persoon die hem kan helpen. De ambtelijke organisatie heeft zich ontwikkeld tot een 
compactere en efficiëntere organisatie.  
 
Het belang van één loket 
Om te voorkomen dat mensen "tussen wal en schip raken" vindt D66 dat binnen de 
gemeente één goed functionerend loket komt, waar inwoners met al hun vragen terecht 
kunnen. Datzelfde geldt overigens ook voor een ondernemers- en een duurzaamheidsloket. 
Dergelijke loketten moeten efficiënt en effectief werken, zonder lange procedures en 
ingewikkelde regels.  
 
Gunning van opdrachten 
De gemeente maakt de omslag naar een circulaire economie. In een circulaire economie 
wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd. Dit in 
tegenstelling tot het huidige systeem waarin nog te veel afval onnodig in de 
verbrandingsovens eindigt. De gemeente gunt haar opdrachten bij voorkeur aan de meest 
circulaire inschrijving.  
 
Jongeren in het gemeentehuis 
D66 wil dat er meer jeugd in het gemeentehuis komt om mee te praten over het beleid. Dit 
kan tijdens beeldvormende vergaderingen maar ook door een jongerenraad. Jongere 
kinderen willen we tevens betrekken door een kindervragenuurtje.  
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Onze inwoners, verenigingen en bedrijven en onze gemeente 
De laatste jaren hebben we geleerd dat de inwoners het gevoel hebben onvoldoende te 
worden betrokken bij de politiek en besluitvorming. Deze kloof moeten we verkleinen. Dit 
betekent niet dat we slechts gaan voor gevestigde belangen en voorkeuren. De voorlichting 
en samenspraak over gemaakte keuzes, ontwikkelingen en projecten aan de inwoners 
hebben grote aandacht. Inwoners, groeperingen en organisaties zijn betrokken bij projecten 
en beleid: zij hebben kennis en kunde. Zij merken duidelijk wat van hun inbreng is 
terechtgekomen, zij zijn onderdeel van de besluitvorming.  
 
Democratie 
D66 staat voor bestuurlijke vernieuwing. We zetten ons in om de lokale democratie te 
versterken en de afstand tussen inwoners, bestuur en politiek te verkleinen. Dat doen we 
niet alleen rondom verkiezingen, maar doorlopend. Vooral bij concrete vraagstukken kunnen 
burgers, bestuur en politiek elkaar versterken. Ook willen we experimenteren met andere 
manieren van samenwerking in en buiten de gemeenteraad. Niet samenwerken om het 
samenwerken, maar samenwerken waar een gemeenschappelijk belang ligt, bijvoorbeeld in 
samenwerkingsverbanden. Waar initiatieven en ideeën van bewoners op voldoende 
ondersteuning kunnen rekenen, worden de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd. De 
besluitvorming en controlerende rol zijn transparant en begrijpelijk. D66 vindt dat inwoners 
agendapunten kunnen aandragen voor de gemeenteraad (50 medestanders vinden, 
indienen mag al vanaf 12e jaar).  
 
Onze ambtenaren 
D66 vindt dat wij veel goede ambtenaren hebben in onze gemeente. Zij zijn kundig, hebben 
veel kennis en werken hard. D66 wil mede daarom dat inwoners meedenken over de 
functieprofielen van ambtenaren. De ingezette koers van professionalisering van het 
ambtelijk apparaat is een lijn die D66 in de komende jaren wil voortzetten om de inwoners 
nog beter te bedienen. Hierbij past prima het principe van nieuw beleid voor oud beleid. 
Afschaffen van bestaand beleid kan een besparing opleveren in kosten en noodzakelijk 
ambtelijk apparaat en/of nieuwe ruimte bieden voor initiatieven die meer voldoen aan de 
behoefte van inwoners. 
De communicatie tussen raadsleden en ambtenaren loopt nog weleens stroef. Uit de 
plannen van de ambtenaren blijkt nergens de input die raadsleden hebben meegegeven. 
Tevens horen wij dezelfde kritische geluiden bij onze inwoners. De komende jaren moet de 
ambtelijke organisatie haar voelsprieten laten groeien om echt te weten wat er in de 
samenleving speelt.  
D66 wil onafhankelijke toetsing bij bezwaren. In geval van conflict tussen gemeente en 
inwoners moet mediation de standaard zijn. Juridische procedures moeten uitzonderingen 
worden en niet nutteloos worden toegepast. D66 benadrukt dat het altijd moet gaan om 
maatwerk op basis van gelijke rechten en plichten.  
Onze ambtelijke organisatie is niet heel groot, omdat we geen grote gemeente zijn. Daarom 
vinden wij dat je moet aansluiten bij wat elders al succesvol is gerealiseerd: best practices 
overnemen, leren van anderen. 
 
Investeren digitale kennis en kunde ambtenaren 
Voor een goede dienstverlening richting inwoners, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven, is het van belang dat ambtenaren beschikken over voldoende kennis rond 
digitale wetgeving en kunde binnen het digitale domein. De gemeente moet zorgdragen 
voor het op peil brengen en houden van deze kennis en kunde door het aanbieden van de 
juiste voorlichting en cursussen. 
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Financiën  
Onze gemeente staat er goed voor maar D66 is wel kritisch: de afgelopen jaren is veel geld 
naar onnodige projecten gegaan. D66 vraagt zich af of we geen hypotheek nemen op de 
toekomst met de voorgenomen projecten. Wij vinden dat we geen hoge reserves, maar 
zeker geen tekorten mogen hebben. Daarom heeft D66 een motie ingediend (en 
aangenomen) dat het eigen vermogen niet lager mag zijn dan 2 miljoen. Hiermee kunnen 
altijd nog onvoorziene omstandigheden worden opgevangen. Goed financieel beleid 
kenmerkt zich door een strakke begrotingsdiscipline en zorgvuldige omgang met de 
besteding van publieke middelen. D66 vindt een transparante en reële gemeentebegroting 
met acceptabele risico’s de basis voor gezond financieel beleid. De relatief hoge 
gemeentelijke belastingen zijn de financiële onderleggers van het publieke 
voorzieningenniveau. De kwaliteit van onze gemeente en haar voorzieningen staan voor 
D66 voorop. Effectieve besteding van belastinggelden is hierbij topprioriteit. Daarom willen 
wij mogelijkheden onderzoeken om het tarief voor de afvalstoffenheffing te vervangen door 
een meer gedifferentieerd tarief.  
 
Leges en heffingen 
Wij zijn nadrukkelijk wel voor kostendekkende leges en heffingen, omdat de inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven weten waarvoor zij betalen. De hoogte van 
gemeentelijke leges voor bijvoorbeeld een bouwvergunning of trouwen, moeten in 
verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze diensten zijn niet gratis, 
maar de gemeente hoeft ook niet te verdienen op deze diensten. De gemeentelijke 
dienstverlening moet kostendekkend worden georganiseerd.   
 
Duurzaamheid 
D66 heeft zich in de afgelopen periode veel ingezet voor duurzaamheid. Zo koopt de 
gemeente geen fout hout meer en heeft elk beleidsvoorstel een duurzaamheidshoofdstuk. 
De volgende stap voor ons is dat in het raadsakkoord een paragraaf duurzaamheid staat. 
Tevens moet duurzaamheid een apart beleid worden in onze gemeente. D66 vindt dat de 
gemeentelijke organisatie verder kan verduurzamen door zelf stroom op te gaan wekken op 
gemeentelijke gebouwen. Ook op interne besparingen, zoals de afgelopen jaren op 
verlichting, kan nog een slag in worden gemaakt. Efficiënt gebruik van gemeentelijke 
gebouwen staat voorop. Waar mogelijk dringt de gemeente het aantal vierkante meters 
terug door verkoop of verhuur. Daarbij wordt er een groene golf ambtenaar benoemd voor 
eenvoudige hulp omtrent duurzaamheidskwesties en hebben alle gebouwen van de 
gemeente minimaal dubbel glas of HR++ glas. 
 
Referendum 
D66 was, is en blijft voorstander van directe invloed van de inwoner en is daarom 
voorstander van een referendum.  
 
Gemeente app 
De gemeente app werkt niet goed: de komende periode moet hieraan aandacht worden 
besteed. Er moet beter gereageerd worden op meldingen van de burgers: de termijn van 
contact maken binnen 5 dagen moet worden geregeld, en liefst dat het probleem binnen 5 
werkdagen is opgelost.  
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Bontvrije gemeente 
De gemeente Steenbergen wordt een bontvrije gemeente. Wij roepen (mode)winkels op om 
geen kleding en accessoires van en met bont van pelsdieren meer te verkopen. Daarnaast 
vraagt de gemeente winkelketens die geen pelsdierbont verkopen om zich op dit punt 
duidelijk uit te spreken, zodat het winkelend publiek hiervan op de hoogte is. 
Subsidieaanvragen worden getoetst op het gebruik en/of verkoop van bont. Bont wordt 
opgenomen als weigeringsgrond en negatief/belemmerend beoordelingscriterium. 
 
1 Europa 
Onze gemeente ligt in Europa. D66 wil dat de aandacht in onze gemeente meer gevestigd 
wordt op Europa. Dag van Europa (9 mei) en internationale betrekking moeten worden 
onderzocht en/of uitgevoerd.  
 
Samenwerken in Brabantse Wal regio 
De samenwerking op de Brabantse Wal verloopt goed maar op sommige punten moeizaam, 
mede door de financiële problemen in Bergen op Zoom. Onze gemeente mag daarvan nooit 
de dupe zijn. D66 vindt dat er duidelijke voorwaarden moet worden gesteld en dat elke 
gemeente (ongeacht de grootte of de inbreng) 1 stem heeft. Wel moet er door het college 
oog gehouden worden voor onze kernkarakters oftewel onze verenigingen, de 
gemeenschap, het groen en de eigen winkelgebieden.  
 
Declaraties 
D66 wil dat alle declaraties en (neven) functies van o.a. raadsleden, burgemeester en 
wethouders op de gemeentelijke website geopenbaard worden.  
 
Digitaal open 
Digitalisering dient een belangrijk doel, maar is geen doel op zich. Ook in onze gemeente is 
sprake van steeds meer digitalisering. De digitale dienstverlening van onze gemeente speelt 
een ontzettend belangrijke rol en dit zal naar verwachting de komende jaren alleen maar 
verder toenemen. Voor D66 is het belangrijk dat deze digitalisering een doel dient ten 
aanzien van de inwoners en bedrijven en nooit de kloof tussen inwoners en bedrijven en 
gemeente mag vergroten. Het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is digitaal 
waar het kan, fysiek voor wie dat wil. 
Het is daarom belangrijk dat onze gemeente voldoet aan de vastgestelde standaarden op 
het gebied van beveiliging en toegankelijkheid. Op dit moment loopt onze gemeente achter 
op het landelijk gemiddelde niveau van beveiliging en toegankelijkheid. D66 vindt dat in 
onze gemeente verbeteringen moeten komen, zodat we onze diensten op een veilige en 
betrouwbare manier kunnen blijven aanbieden.  
 
Website 
De bereikbaarheid van de website is slecht. Veel inwoners, ondernemers en mensen van 
maatschappelijk organisaties kunnen informatie niet snel of gedeeltelijk vinden, maar soms 
helemaal niet. Dit moet anders en er moet een groot onderzoek komen om de website een 
publieksvriendelijk te laten zijn. 
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xInvestering in digitale infrastructuur 
We investeren in een robuuste digitale infrastructuur. Ook in de gemeente is goede toegang 
tot het internet een basisbehoefte. We zorgen er daarom voor dat elke inwoner of 
organisatie toegang heeft tot betaalbaar vast en mobiel internet van voldoende kwaliteit en 
snelheid, in het centrum van onze kernen. Dat betekent een snelle uitrol van 5G en 
glasvezel. En we ondersteunen de komst van klimaatneutrale datacenters. Zo kunnen 
mensen en bedrijven rekenen op een snelle en stabiele verbinding. 
 
Digitale toegankelijkheid 
Contact met de gemeente verloopt steeds vaker digitaal en voor veel mensen is dat nog 
steeds moeilijk en onduidelijk, denk daarbij ondermeer aan mensen met beperkte 
computervaardigheid, mensen met een beperking of laaggeletterden. Het is daarom 
belangrijk dat onze website voldoet aan de eisen zoals die worden gesteld in het tijdelijk 
Besluit Digitale Toegankelijkheid. 
 
Digitale geletterdheid 
Digitale vaardigheden worden belangrijker: steeds vaker wordt gevraagd iets via internet te 
regelen, en bij veel banen moet je kunnen omgaan met computers. 
Wanneer je moeite hebt met deze vaardigheden kun je lastiger meekomen. Bij het aanbod 
van taalcursussen in bibliotheken en taalhuizen is er daarom ook aandacht voor het 
verbeteren van digitale vaardigheden. 
 
Cyber security 
D66 vindt dat onze gemeente zorgvuldig moet omgaan met persoonsgegevens. Wij 
hechten aan bescherming van privacy. Datalekken willen wij voorkomen. Dat betekent 
zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Misbruik spoort de gemeente actief op en bij fraude 
wordt ingegrepen. Het is de taak van de gemeente om de privacy van inwoners te 
beschermen. 
 
Digitale veiligheid vereist een constante aandacht van onze gemeente. Afgelopen jaren zijn 
meerdere gemeentes slachtoffer geworden van hacks, ransomware en datalekken. Hierbij 
moet de focus niet alleen op techniek gelegd worden, maar ook op de (digitale) 
weerbaarheid van ambtenaren en burgers 
 
Digitaal/technisch-ethische commissie 
Het is een algemene trend dat met steeds meer nieuwe technologie over burgers steeds 
meer digitale informatie in allerlei databases wordt verzameld. Deze technieken stellen ons 
steeds vaker voor ethische dilemma’s over de inzet hiervan. Ook de gemeente krijgt 
hiermee steeds meer te maken. D66 wil graag dat wij in de gemeente een onafhankelijke 
ethische commissie instellen en die als klankbord betrekken bij de besluitvorming over 
ethische vraagstukken bij de inzet van nieuwe technologie of het innovatief gebruiken van 
data. 
 
Burgerpanels 
Burgerpanels bieden kans op nieuwe inzichten en informatie voor de ambtenaren en de 
gemeenteraad. De ambtenaren en gemeenteraad kunnen daardoor beter zicht krijgen op 
wat problemen zijn. Burgerpanels kunnen echter geen vervanging zijn van de 
gemeenteraad. Een valkuil bij de inzet van burgerfora is het risico dat over het algemeen 
vooral hoger opgeleiden meedoen. Wij gaan deelnemers daarom selecteren door middel 
van loting en door plekken te reserveren voor bepaalde minderheidsgroepen en jongeren.  
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Nieuwe burgemeester 
Indien er een nieuwe burgemeester komt, dan wil D66 een direct gekozen burgemeester, 
als dit wettelijk kan.  
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Wie zwijgt, stemt toe 
Wie opstaat, bouwt mee 

Stop het populisme 
Steun het positivisme, 

Nu is het moment. 
STEM D66 


