Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samen in Actie, met
jou, voor échte
betrokkenheid

Samen werken we hard voor jouw
vertrouwen
De politiek moet jouw vertrouwen verdienen. Zeker in een tijd waarin veel moeilijke
beslissingen worden genomen over jouw omgeving, wonen, het klimaat en ons sociaal
welzijn. Daarin moeten we zo concreet mogelijk zijn.
Betrokken burgers aan de basis
Wij geloven dat betrokken burgers de basis zijn om alle andere uitdagingen aan te pakken.
In de gemeente Steenbergen heeft de politiek het de afgelopen jaren laten afweten. Steeds
weer hoorden we dat burgers betrokken moesten worden, maar het gebeurde bijzonder
weinig. Dit zagen we vooral bij ruimtelijke projecten.
Grote voorbeelden zijn de windturbines in Dinteloord en de zonneparken in het Oudland, of
überhaupt extra kassen in Steenbergen en Dinteloord. Maar ook als de gemeente in jouw
buurt wil gaan bouwen of vergroenen, kan dat niet langer zonder jouw stem.
Vele uitdagingen, concrete actieplannen
De afgelopen jaren hebben onze oprichters samengewerkt met allerlei burgers om voor
verbetering te zorgen. We deden veel ideeën op door hard te werken en goed te luisteren.
Die hebben we omgezet in concrete actieplannen over armoede en eenzaamheid, over
laaggeletterdheid. Maar ook over een leefbare aarde, over betaalbare woningen, en extra
aandacht voor onze jongeren en ouderen.
We willen de kiezer concreet laten zien wat we hebben gedaan en wat we precies van plan
zijn, zodat we daarop beoordeeld kunnen worden. Per hoofdstuk lees je eerst over onze
visie, vervolgens lees je onze concrete actieplannen, en daarna benoemen we onze
successen van de afgelopen jaren.
Kun jij je vinden in ons programma en ben je enthousiast over onze aanpak? Of heb je
misschien zelfs nieuwe ideeën? Aarzel niet: bel of mail ons gerust.
Laten we Samen in Actie komen.
Nadir Baali, lijsttrekker
+31 6 54640953

Joop Stoeldraijer, voorzitter
+31 6 19592181
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1. Samen in Actie voor jouw omgeving en
belangen
Onze visie
Wanneer er grote of kleine veranderingen gaan plaatsvinden in jouw omgeving, is het aan
de gemeente om jou daarover te informeren en naar je te luisteren. Vanaf het begin.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?
Burgers werden slecht betrokken bij veel ruimtelijke projecten. Denk aan de windmolens
in de Karolinapolder, de kassen in het Westland, de zonneparken in het Oudland, de
bushalte in Dinteloord, wateroverlast bij de Olmentuin, het Hotel A4, het Levensbos, Fort
Henricus, en project Hartje Steenbergen in de Berenstraat. Dat moet veel en veel beter.

Onze concrete actieplannen
1.
2.

3.
4.
5.

Als er bij jou of in jouw omgeving zorgen leven, horen we dat maar al te graag en
gaat Progressief Samen voor je aan de slag. Zoals onze mensen dat al jaren doen.
De gemeente moet bij alle ruimtelijke projecten de regierol pakken, zodat er geheel
aan het begin van ingrijpende plannen uitgebreid overleg wordt gevoerd met
bewoners. De uiterste deadline is tenminste zes maanden voor de
vergunningaanvraag.
Progressief Samen wil een kennis- en bijstandsbudget invoeren, zodat inwoners en
actiegroepen kans maken tegenover (grote) projectontwikkelaars.
We willen dat iedere inwoner zich bij grote ruimtelijke projecten kan aanmelden
voor een heldere gemeentelijke nieuwsbrief per project. De gemeente
communiceert ook in duidelijke taal via de media.
Progressief Samen wil een jaarlijkse projectkrant (op papier en digitaal), zodat alle
inwoners weten welke projecten er op de planning staan.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?
Onze oprichters kwamen samen met burgergroepen in actie:
● Het Oudland bleef behouden als natuurgebied (Werkgroep Behoud het Oudland).
● Het Westland kreeg niet nog meer kassen (Actiegroep Kassen Genoeg in het
Westland).
● We dwongen eindelijk concrete plannen af voor voor gemeentelijke rondwegen
(Werkgroep N257).
● Toen het door gestuntel van coalitie en college onmogelijk bleek om de windmolens
in de Karolinapolder tegen te houden, dienden we met succes een amendement in
voor serieuze woningwaardecompensatie. (We zeggen erbij: een schrale troost.)
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2. Samen in Actie tegen armoede en
eenzaamheid
Onze visie
Samen zijn we alert op armoede en eenzaamheid. We halen de problemen uit de
taboesfeer en maken de oplossingen veel laagdrempeliger en bekender. Daarnaast breiden
we gemeentelijke hulp uit. Dit alles onder het motto: voorkomen is beter dan genezen.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?
Hulpregelingen voor mensen in armoede of met een zorgbehoefte zijn onbekend en
werden onderbenut. De verbinding tussen inwoners en gemeente is compleet vervaagd.

Onze concrete actieplannen
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Progressief Samen gaat voor een ‘Steenbergenpas’ waarmee inwoners met een
smalle beurs hun keuzevrijheid terugkrijgen. Wij pleiten voor een Doe Mee-webshop
zoals in Emmen. Als je recht hebt op regelingen vanuit de gemeente, krijg je een vrij
te besteden budget voor deze overzichtelijke webshop. Denk aan een familiebezoek,
een dagje dierentuin, muziekles, sportspullen, lidmaatschapsgeld en nog veel meer.
Eenzaamheid is een groot probleem, bijvoorbeeld voor ouderen, mindervaliden en
jongeren. Meer dan 40% van de bevolking herkent dit gevoel persoonlijk. Progressief
Samen wil dat de gemeente mensen gaat helpen. Bijvoorbeeld: laten we iedereen
met een parkeerkaart voor mindervaliden een brief sturen met een aanbod tot hulp
en een gesprek. Als mensen even hun verhaal kunnen doen, is dat soms al genoeg.
We willen armoederegelingen beschikbaar maken voor mensen tot 130% van het
sociaal minimum. Momenteel is dat 120% of soms zelfs maar 100%.
We willen dat ouders met schuldhulpverlening en/of een inkomen tot 130% van het
sociaal minimum in de week voor Sinterklaas een Sinterklaasbon krijgen van €100.
Voor huurders in de sociale sector die moeite hebben om de woonlasten te betalen,
wil Progressief Samen een tijdelijke woonlastencompensatie invoeren. Zo komen
inwoners niet opeens in de problemen door bijvoorbeeld stijgende gasprijzen,
veranderende wetgeving, een slechte arbeidsmarkt, of andere onverwachte zaken.
De gemeente moet laagdrempeliger en minstens dubbel zo vaak communiceren
om mensen uit armoede te krijgen.
We gaan voor ten minste een halvering van het aantal Voedselbank-bezoekers in
2026 en zorgen er in ieder geval voor dat mensen het zich kunnen veroorloven om
met vervoer überhaupt bij de Voedselbank te komen.
Progressief Samen spreekt zich uit voor minimumloon van 14 euro en wil dat de
gemeente alleen samenwerkt met partners die minstens dat uurloon betalen.
Progressief Samen wil het bereik en de betaalbaarheid van de deeltaxi vergroten.
We willen een zwarte lijst van bewindvoerders opstellen. Voor schuldhulpverlening
mag de gemeente alleen doorverwijzen naar bewezen bewindvoerders.
We behouden de lokale collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag
inkomen en willen onderzoeken of de gemeente hun eigen risico kan afkopen.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?

● We ontwikkelden het Gemeentelijke Hulpboekje, waarin in begrijpelijke taal staat
beschreven welke hulp de gemeente kan bieden en hoe je die hulp kunt krijgen.

● We hebben gratis coronaproducten (maskers, handgel, antigentesten) beschikbaar
●
●

gesteld gekregen voor mensen met een smalle beurs.
We hebben het college verplicht tot een plan voor de bestrijding van eenzaamheid.
We hebben het onderwerp energiearmoede op de agenda gezet.
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3. Samen in Actie voor een leefbare aarde en
een betaalbare rekening
Onze visie
Samen strijden we tegen klimaatverandering en gaan we voor een groene leefomgeving.
Deze uitdaging kunnen we alleen aan als we draagvlak creëren door mensen te betrekken
bij hun omgeving. Om de energietransitie betaalbaar en zelfs winstgevend te maken, zet
Progressief Samen flink in op subsidies en leningen voor onze inwoners.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?

● Participatie werd gezien als bedreiging. De gemeente heeft inwoners onvoldoende

●
●
●

of niet betrokken bij het verduurzamen of vergroenen van onze omgeving. Denk aan
de actiegroepen rondom de windmolens Karolinapolder, de zonneparken in het
Oudland, en de kassen in het Westland. Wij werkten er nauw mee samen.
Onze doelstellingen en mogelijkheden rondom verduurzaming zijn vaag. Hoeveel
zonnepanelen liggen er op de daken en waar willen we heen? Welke doelen moeten
we volgen, die van onszelf, de regio, de provincie of het Rijk?
De gemeente communiceerde onvoldoende met inwoners om hen mee te nemen
in de grote uitdaging van verduurzaming. Het moet laagdrempeliger en vaker.
Er was geen beleid om samen te werken met agrariërs rondom verduurzaming.

Onze concrete actieplannen
Algemeen
1. Progressief Samen gaat voor een klimaatneutrale gemeente in 2040.
2. We willen een gemeentelijk dashboard voor duurzaamheid lanceren, zodat
iedereen kan zien waar we staan en waar we naartoe willen. Zie
https://dashboardklimaatbeleid.nl/
3. We zorgen ervoor dat de gemeente beter bereikbaar wordt voor al jouw vragen,
zorgen en ideeën. Bij vragen of nieuwsgierigheid over duurzaamheid, moet een
inwoner binnen een week antwoord krijgen over hoe de gemeente jou kan helpen.
4. De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven met een concreet: in 2026 zijn
alle gemeentelijke panden en voertuigen verduurzaamd.
5. Serieuze wateroverlast zoals in Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen-Zuid
kunnen we alleen tegengaan door flink in het verouderde rioolstelsel te investeren:
daar is Progressief Samen dus voorstander van.
6. We willen 10 nieuwe bomen planten voor iedere gekapte boom en zetten ons in
voor de aanleg van tiny forests (dichtbegroeide bossen zo groot als een tennisbaan).
Tegen hitte en wateroverlast, vóór een mooi leefgebied en het welzijn van insecten
en daarmee onszelf. Onveilige bomen (Heensedijk) vervangen we als het echt niet
anders kan.
7. Er ligt een lijvig document met allerlei ‘recreatieve kansen’. Aan het begin van de
raadsperiode kiezen we de meest kansrijke, innovatieve, en groene initiatieven en
leggen daar de focus op. Zo verbinden we de kernen met elkaar op groene wijze.
Draagvlak creëren en behouden
8. Progressief Samen is tegen het plaatsen van meer windturbines: de gemeente
heeft er genoeg (vooral in Dinteloord) en ze zijn onnodig om onze klimaatambities te
behalen. Het Rijk is er actief mee aan de slag in de Noordzee, aan ons de taak om
eindelijk goede plannen te maken voor andere manieren van energieopwekking.

-7Bel of mail gerust! +31 6 54640953 (lijsttrekker Nadir) of bestuur@progressiefsamen.com

9. We stemmen pas in met zonneparken als daar draagvlak voor kan worden
gevonden en als ze worden aangelegd met aandacht voor de natuur: dus niet in
gebieden als het Oudland.
Stimuleren en subsidiëren
10. Progressief Samen wil in 2030 zonnepanelen op alle geschikte daken. We
verlengen de actie Zon-op-Dak voor zowel burgers als bedrijven. Daarmee vestigen
we de aandacht op zonnepanelen: een rendabele en schone manier van
elektriciteitsopwekking.
11. Progressief Samen wil groene daken voor inwoners subsidiëren. Dit kan ook in
combinatie met zonnepanelen. Deze groene daken zorgen voor meer biodiversiteit
en minder belasting van het riool bij heftige regenbuien, omdat ze het water vast
houden en gedoseerd doorlaten.
12. Buurtbewoners zullen subsidie voor verduurzaming moeten krijgen wanneer zij
samen met een initiatief komen voor hun omgeving (zoals bij het omvormen van
schuurdaken naar groene daken).
13. Progressief Samen gaat voor een gemeente die actief met onze agrariërs gaat
overleggen wat zij kunnen betekenen voor de ontwikkeling van groen (slootranden,
wegbermen, dijken) binnen onze gemeentegrenzen. We breiden het nieuwe
initiatief ‘Landbouw en openbaar groen’ uit met subsidies.
14. Boslandbouw is een mooie kans: boeren combineren hun traditionele landbouw of
veeteelt met (vruchten)bomen. Goed voor de boer, voor de bodem, voor de
omgeving en goed voor de aarde. We willen met landbouwers in overleg om dit te
stimuleren.
15. Progressief Samen is tegen uitbreiding van intensieve veehouderij, terwijl we
bestaande veehouders helpen om afschalen of verduurzamen. We stimuleren
biologische landbouw.
16. Als alternatief voor verwarming met aardgas stimuleren we de verdere isolatie van
woningen. We willen dat de gemeente per wijk onderzoek doet naar de
haalbaarheid en betaalbaarheid van lokale warmtenetten, hybride warmtepompen
en groengas. Als energiebronnen kijken we vooral naar aquathermie, geothermie
en de de productie van groengas.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?

● We hielden samen met actiegroepen de uitbreiding van kassen in het Westland en
●
●

de zonneparken in het Oudland tegen. We stemden in met alternatieve
zonneparken.
Er komt een zonneveld voor agrariërs, waarmee we versnippering van
zonneparkjes tegengaan en onze agrariërs mooie mogelijkheden bieden.
Er komt een Actieplan Zon-op-Dak en Isolatie, om bewoners met subsidie, leningen
en communicatie richting verduurzaming te bewegen.
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4. Samen in Actie voor meer woningen
Onze visie
Iedere inwoner verdient een passende, duurzame en betaalbare woning. Nestverlaters die
voor het eerst het ouderlijk huis verlaten, verdienen veel meer woningen. Progressief
Samen zet zich net zo hard in voor ouderen om langer in hun kern te kunnen blijven wonen.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?
De gemeente Steenbergen heeft onvoldoende betaalbare huizen voor jonge mensen
gerealiseerd en oudere mensen konden niet in hun woningen blijven wonen.

Onze concrete actieplannen
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

25% van alle nieuw op te leveren woningen komt beschikbaar voor nestverlaters.
Onze door de raad aangenomen plannen hierover dienen te worden uitgevoerd.
We willen dat er in overleg met inwoners per kern een plan komt voor groene, ruim
opgezette wijken. We kijken naar economische ambitie en nieuwe infrastructuur.
We willen in de hele gemeente veel meer energie steken in creatieve woonvormen:
denk aan klein (modulair) wonen, vrije woonwijken en CPO-bouwen. Bij CPO regel je
met een groep en met gemeentelijke hulp zelf de bouw van een wijkje: lage kosten
en een woning op maat. Zo redden we bijvoorbeeld de leefbaarheid in De Heen.
Leegstaande gebouwen willen we ombouwen naar woonplekken. Bijkomend
voordeel is dat in het buitengebied illegale (drugs)activiteiten tegengaat.
We willen sneller bouwvergunningen verlenen door de buurt nauw te betrekken bij
nieuwbouwontwikkelingen en daarmee langlopende procedures te voorkomen.
We willen dat nieuwe woningen en projecten op duurzame en groene wijze worden
gerealiseerd. Dat betekent zoveel mogelijk zonnepanelen en groene daken, groene
erfafscheidingen, groene tuinen en wijken en wc’s die geen drinkwater verspillen.
Voor het eerst een woning huren is een grote financiële uitdaging: Progressief
Samen zet in op financiële check-gesprekken om nieuwe huurders te helpen.
We willen een burgerberaad opzetten om bestaande woningen te verduurzamen.
We willen houtbouw stimuleren: stevig, veilig, sneller en CO2-vriendelijker bouwen.
Arbeidsmigranten zijn welkom in onze kernen wanneer zij langdurig in Nederland
verblijven. Huisjesmelkers die arbeidsmigranten in grote groepen in woonwijken
plaatsen, bannen wij uit. Zowel de arbeidsmigrant als de buurt verdient beter. Voor
kortdurend verblijf op het terrein van de boer is kwalitatieve huisvesting een eis.
We gaan zorgvuldig om met karakteristieke woningen op historische plekken.
Slopen voor moderne nieuwbouw zoals in Steenbergen-centrum moet niet kunnen.
We gaan met Stadlander in gesprek om karakteristieke huurwoningen te behouden.
We zijn voorstander van een zelfbewoningsplicht voor alle huizen. Woningen zijn
geen investeringsobject, maar een plek om je thuis te voelen.
In Kruisland wil Progressief Samen de komende raadsperiode tenminste 30
woningen realiseren, het liefst in combinatie met een bos of park.
In samenwerking met de dorpsraad onderzoeken we een woonproject voor 14 jonge
potentiële kopers aan de Julianastraat (Nieuw -Vossemeer).

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?
We namen het initiatief tot en schreven mee aan het meest ambitieuze woonbeleid dat de
raad ooit heeft vastgesteld. 25% van alle woningen wordt vanaf nu gereserveerd voor
nestverlaters. Er komen innovatieve woonvormen, we trekken jonge mensen uit de regio
aan en verbeteren doorstroming.
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5. Samen in Actie voor een kansrijke
toekomst van onze jeugd
Onze visie
Samen met de jeugd maken we plannen voor de toekomst: hún toekomst. Er wordt te veel
over hen gepraat en te weinig met hen. Onze actieplannen voeren we dan ook te allen tijde
uit dankzij input van jonge mensen zelf.

Onze concrete actieplannen
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Progressief Samen gaat voor een uitgebreide jongerenenquête, zodat zichtbaar
wordt wat er leeft bij jongeren binnen onze gemeente. De jongerenwerkers in onze
gemeente krijgen hierbij een leidende rol.
Jongeren met problematische schulden verdienen extra ondersteuning. Net
zelfstandig, en dan in een maatschappij belanden met onvoorspelbare gasprijzen,
hoge huurprijzen, een studieschuld, en onaantrekkelijke lonen. En dat alles
middenin een pandemie. Daarom wil Progressief Samen dat de gemeente alle
schulden van deze extra kwetsbare groep afkoopt en zo de jongere maar één
schuldeiser heeft: de gemeente. De gemeente zorgt voor een lage rente en een
coach, en zo kan de jongere zich weer op de toekomst richten. Bestaande
initiatieven bleken succesvol: op naar een eerlijke kans voor deze generatie.
Progressief Samen wil een jongerenpanel opzetten: een soort jongerenraad, maar
door de wisselende samenstelling en de continue ondersteuning kansrijker.
Progressief Samen wil dat de jeugd jaarlijks een kinderburgemeester verkiest die
laat zien dat jonge mensen meetellen. Deze kinderburgemeester is zichtbaar en
wordt goed ondersteund.
Het project om Steenbergse leerlingen mee te laten denken over het
gemeentebestuur willen we regionaal uitbouwen. Speaking Minds kan hierin een
mooie partner zijn.
We willen samenwerken met scholen om via jongerenwerkers voorlichting te geven
over omgaan met financiën en social media en over drugs, lachgas, alcohol en roken.
Progressief Samen zet in op voorzieningen voor alle jeugd in elke kern, van
jeugdhonk tot skatebaan tot natuurspeeltuin.
Het nieuwe speelbeleid wordt uitgevoerd.
Progressief Samen wil dat de gemeente samen met de ondernemers een
stageplatform opzet voor de Steenbergse jeugd.
Wij stimuleren het verenigen van de drie Dinteloordse basisscholen in één gebouw.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?

●
●
●
●
●
●

Na ons voorstel wordt woningbouw vanaf 2022 veel meer op jongeren toegespitst!
Op ons voorstel komt er nieuw speelbeleid in 2022: meer en betere speeltuinen!
We kregen meer geld beschikbaar gesteld voor het jeugdhonk in Steenbergen.
We waren mede-bedenker van een jeugdparticipatietraject op middelbare scholen.
We maakten ons hard voor het behouden van de Voorleesexpress.
We werkten samen om in 2022 natuurspeeltuinen in Stadspark en Dinteloord te
krijgen.
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6. Samen in Actie voor onze ouderen
Onze visie
Progressief Samen wil een gemeente creëren waarin de oudere middenin de samenleving
staat. De oudere hoort erbij, wordt gezien en doet ertoe. Ouderen hebben letterlijk de
toekomst in onze gemeente. Het aantal ouderen in onze gemeente groeit hard. Volgens
bevolkingsprognoses groeit het aantal ouderen tussen de 65 en 74 jaar in de periode
2021-2040 met 25%, het aantal 75-plussers met 86%. Daarom vindt Progressief Samen dat
de gemeente moet samenwerken met alle partners in alle kernen, de professionals, de
vrijwilligers, en ook de ouderen zelf. We stellen samen een complete visie op ouderen vast.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?
●
●
●

Oudere mensen moesten noodgedwongen hun kern/omgeving verlaten vanwege
een gebrek aan geschikte woningen aldaar.
Er was te weinig aandacht voor de problematiek van eenzaamheid.
Alleenstaande ouderen kregen te weinig hulp vanuit de gemeente.

Onze concrete actieplannen
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Progressief Samen wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, maar alleen
als zij dat willen. We voeren in overleg met GOOS (Gemeentelijk Ouderen Overleg
Steenbergen) de Verzilverlening in, zodat oudere mensen hun woning
levensloopbestendig kunnen maken. Daarnaast moeten ouderen de keuze hebben
kleiner te gaan wonen, zelfstandig of in een zorgvoorziening.
We willen een plan schrijven en realiseren om in iedere kern zorgwoningen en waar
het kan kleinschalige zorgvoorzieningen. Zo hoeven ouderen niet op hun oude dag
hun vertrouwde omgeving te verlaten. Hiertoe stellen we na kort onderzoek een
concreet doel, in navolging van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg.
We gaan per kern onderzoeken welke woningen, voorzieningen, en
ontmoetingsplekken er zijn. Ook kijken we naar de ruimtelijke inrichting van de kern.
Dat vergelijken we met de wensen van ouderen, om daarna een actieplan uit te
voeren. We starten met een pilot.
Steeds meer mensen (niet alleen ouderen!) krijgen te maken met dementie. We
willen onze inzet als dementievriendelijke gemeente intensiveren.
We gaan ons best doen om Fijn Thuis-gesprekken op te zetten. Die bieden we aan
in een brief aan 75+’ers. In deze gesprekken kunnen we signalen oppikken, actie
ondernemen, en perspectief bieden. Het gesprek kan gaan over hoe om te gaan met
grote veranderingen in het (dagelijkse) leven, hoe men thuis kan blijven wonen,
welke organisatie kan helpen, en het invullen van vrije tijd. Vraagwijzer kan dit
project samen met allerlei organisaties uitvoeren.
Samen met rolstoel- en rollatorgebruikers willen we in kaart brengen waar de
gemeente toegankelijker moet worden.
Als aanvulling op de Plusbus gaan we AutoMaatje onderzoeken. Daarbij stellen
vrijwilligers op vraag en tegen een beperkte kilometervergoeding (30 cent) hun
eigen auto beschikbaar. Het grote voordeel is dat dit ook buiten de
gemeentegrenzen kan.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?
●
●

We hebben bereikt dat er in 2022 per kern een visie komt over wonen én
voorzieningen.
We hebben het college verplicht tot een plan om eenzaamheid aan te pakken.
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7. Samen in Actie voor een verbonden en
gezonde gemeenschap
Onze visie
Ontzettend veel inwoners zetten zich in voor het welzijn en het vermaak van de
mede-inwoner. Neem ons rijke verenigingsleven als voorbeeld: sport, cultuur en welzijn zijn
breed vertegenwoordigd. Aan de gemeente de schone taak om deze vrijwilligers te
ondersteunen, en daarbovenop zelf voor meer verbondenheid en gezondheid te zorgen. Dat
kan met raad, met daad en met geld. Twee uitgangspunten staan voor Progressief Samen
buiten kijf: we bezuinigen niet op sport en cultuur (zoals bibliotheken, wijkcentra,
zwembaden en culturele voorzieningen) en we helpen mensen die geen geld hebben voor
sport en cultuur om toch mee te kunnen doen.

Onze concrete actieplannen
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

We willen onze verenigingen ondersteunen om vrijwilligers te werven door tips
mee te geven en vooral door meer over werving te communiceren in de
gemeentelijke media.
We stimuleren beweging actief door nieuw en ambitieus speelbeleid in 2022:
mooiere speel- en beweegtuinen voor jong en oud. Tegelijkertijd creëren we hiermee
mooie ontmoetingsplekken.
Mantelzorgers hebben het ontzettend zwaar. We zouden graag faciliteren en
stimuleren dat er een flexteam van vrijwilligers komt om mantelzorgers één of
meer dagen op adem te kunnen laten komen.
We beginnen nog in 2022 met het vernieuwen en uitbreiden van onze fiets- en
wandelpaden om de kernen met elkaar, met de (groene) omgeving en met andere
gemeenten (vooral Bergen op Zoom) te verbinden. Denk aan een fietspad bij het
Volkerak en een betere verbinding tussen Nieuw-Vossemeer en Bergen op Zoom.
Drugscriminaliteit en dumping van drugsafval moeten hard worden aangepakt.
Progressief Samen ondersteunt onze burgemeester in de ambitie voor meer
handhaving, meer BOA’s, en een wijk- of gebiedsgerichte aanpak.
We gaan de toegankelijkheid van onze gemeente voor mindervaliden kritisch
onderzoeken. Het resultaat? Toegankelijke winkels, begaanbare fiets- en
wandelpaden, voldoende sportfaciliteiten en bredere trottoirs.
We spannen ons in voor een praktijkondersteuner bij de huisartsenpost en voor
meer samenwerking tussen de huisartsen.
Progressief Samen zal altijd opkomen voor mensen in nood: verzoeken tot opvang
van vluchtelingen honoreren we. Dat is mede mogelijk door ons ambitieuze
woonbeleid. Daarbij zorgen we voor goede spreiding en een aantal vluchtelingen dat
past bij onze gemeente.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?

● We haalden het vernieuwen en uitbreiden van onze fiets- en wandelpaden met 6
●
●
●
●

jaar naar voren (2022).
We startten het gesprek over LHBTQI+ opnieuw op. Er kwamen een werkgroep en
vervolgens prachtige regenboogbankjes.
We hebben het college verplicht tot een plan om eenzaamheid aan te pakken.
Op ons voorstel komt er nieuw speelbeleid in 2022: meer en betere speeltuinen!
Op ons voorstel komen er natuurspeeltuinen in het stadspark en in Dinteloord.
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8. Samen in Actie voor een ondersteunende
en daadkrachtige gemeente
Onze visie
Progressief Samen wil de kloof tussen de ambtenaar en de burger weghalen. Het
gemeentehuis is geen ivoren toren, maar een ontmoetingsplaats waar burgers door
ambtenaren worden gehoord.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?
Er kwam bijna een stadspark van 5 miljoen, totdat de gemeenteraad ingreep. Helaas was
onze ene zetel niet genoeg voor het tegenhouden van nietszeggende kadernota’s en vage
of incomplete plannen zoals Fort Henricus of de Olmentuin.

Onze concrete actieplannen
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Progressief Samen wil geen prestigeprojecten meer van wethouders. Dus geen
miljoenen kostende stadsparken of geld verslindende forten. De gemeente is er in
de eerste plaats voor het (sociale) welzijn van de inwoner.
Progressief Samen wil ieder kwartaal een raadsmededeling met daarin de
problemen en burgerinitiatieven waar inwoners, de stadsraad, dorpsraden en
leefbaarheidsgroepen hulp bij nodig hebben. Alleen zo kan de gemeenteraad
controleren of onze inwoners bij hun enthousiasme worden geholpen of
tegengewerkt. Leefbaarheid De Heen stelde laatst: “Over de afgelopen 5 jaar staan
nog steeds dezelfde punten op de agenda.” De gemeente moet dus dringend aan de
slag met het verbeteren van haar daadkracht.
Progressief Samen werkt niet mee aan vage beleidsvisies en ideeën. Wij staan voor
concrete plannen met meetbaar effect, een heldere planning, en een financiële
onderbouwing. Een visie over hoe je de komende decennia je ruimte indeelt, kan
zeker nuttig zijn (denk aan de consequenties van een rondweg, of meer agrofood).
Onze ambtenaren moeten zo veel en zo vroeg mogelijk actief naar inwoners toe om
met hen samen te werken. Het gemeentehuis uit en de straat op, en via de digitale
snelweg. Onlangs schreef een ambtenaar bijvoorbeeld op sociale media: ”Als je in
financiële problemen verkeert, dan zijn er allerlei manieren om je te helpen. Stuur
een mailtje en ik ga je helpen.” Dit is een prachtig voorbeeld van een dienstbare
ambtenaar.
We gaan voor actieve en begrijpelijke communicatie vanuit de gemeente. Dat
betekent dat alle gemeentelijke communicatie voldoet aan taalniveau B1. We
hebben het dan over de website, de krant, brieven en ook ambtelijke stukken.
Tijdens raadsvergaderingen geven we het goede voorbeeld. Dus niet: “Aan de
voorkant komen we er in Q2 op terug.”
Bij de invoering van de Omgevingswet staat één ding voorop: goede
burgerparticipatie volgens meetbare en strenge doelstellingen (zie ook hoofdstuk 1).
De succesvol gebleken buurtpreventie willen we uitbreiden: denk aan het centrum
van Steenbergen en kernen zonder teams.
We zijn tegen een herindeling van gemeenten. De gemeente Steenbergen blijft
bestaan in huidige vorm, want niemand in onze gemeente wordt beter van een
herindeling. Samenwerken, waar nuttig en noodzakelijk, is prima.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?
We hebben met succesvolle moties gepleit voor lastenverlaging: vooral de rioolheffing is nu
eerlijker verdeeld voor inwoners. Ook stelden we samen met collega’s een nieuw plan vast
voor het stadspark dat 8 keer minder kost dan het plan van de wethouder.
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9. Samen in Actie voor een eerlijke en
groene economie
Onze visie
Samen met inwoners en bedrijven gaat Progressief Samen voor een Steenbergen waar plek
is voor duurzame, circulaire economische ontwikkeling. Ofwel: hergebruik van grondstoffen,
afvalstoffen, en energie. Daarbij is pure economische groei niet noodzakelijk, want volgens
het laatste economische rapport van de gemeente zijn er niet meer arbeidsgeschikten. We
moeten dus vooral streven naar de juiste opleidingen. Aangezien Steenbergen een
agrarische gemeente is, heeft “groen” boeren prioriteit. Verder liggen recreatie en toerisme
in het verlengde van elkaar: goede recreatieve mogelijkheden voor onze burger zijn ook
voor de toerist toegankelijk.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?

● Achterstallig onderhoud aan het buitengebied en in winkelgebieden. Denk aan
slechte fietsverbindingen tussen kernen en scheve stoepen in de winkelgebieden.

● In Hartje Steenbergen worden oude gevels gesloopt en komt er een groot kantoor.
● Na veel duw- en trekwerk is het ons uiteindelijk niet gelukt om de reclamebelasting
eerlijker te maken. Bij een tweede stemming haalde ook ons idee voor
covid-compensatie voor ondernemers het niet.

Onze concrete actieplannen
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Progressief Samen wil dat de gemeente meer met bedrijven gaat samenwerken om
onze leerlingen en studenten stageplekken en leerwerkbanen aan te bieden. We
gaan actief naar bedrijven toe om hen te stimuleren en bij te staan. Stageplekken
aanbieden voor jonge mensen wordt een voorwaarde om als bedrijf voor de
gemeente te mogen werken. De gemeente stelt zelf ook werkplekken beschikbaar.
Toerisme neemt toe door ondernemers hun gang te laten gaan. We overleggen
met kernen en reageren snel, zonder miljoenen te verspillen. Geef bijvoorbeeld
ondernemers de kans in de Heen uit te breiden, en om een natuurcamping met
horeca te beginnen bij Fort Henricus (gerund door mensen met een beperking).
We gaan ons uiterste best doen om een campus voor leerlingen te realiseren op het
innovatieve deel van het AFC Nieuw-Prinsenland. Innovatie en denkers naar de
gemeente halen en onze eigen studenten bedienen: prachtig!
We zijn tegen uitbreiding van kassen in de gemeente: ze leveren niets op voor onze
inwoners, maar verslinden energie en verpesten de open polders. In het Westland
hielden we uitbreiding al tegen, nu de rest van de gemeente nog.
De centra van onze kernen moeten opgeknapt worden om aantrekkelijk te blijven.
Vooral historische gebouwen willen we behouden. Winkelstraten moeten goed
gevuld en prettig zijn, inclusief voor iedereen toegankelijke openbare toiletten.
Leegstand dient voorkomen te worden door een actief beleid vanuit de gemeente
voor startups en pop-up stores.
De reclamebelasting moet worden gehalveerd. De gemeente dient mee te betalen
aan een sfeervol en net centrum en verdubbelt de inleg van ondernemers.
We zijn tegen technologische innovaties zoals gratis wifi in de binnenstad en
reclameborden met geïntegreerde camera's, wanneer deze technologieën
privacygevoelige informatie verzamelen van burgers.
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10. Samen in Actie tegen laaggeletterdheid
en vóór leesplezier
Onze visie
De bestrijding van laaggeletterdheid verdient een hoge prioriteit binnen onze gemeente.
Het aantal laaggeletterden ligt in Steenbergen boven het landelijk gemiddelde en moet
drastisch omlaag. Uiit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven een stuk korter leven, met een slechtere gezondheid. Door niet volledig mee te
kunnen doen, ligt eenzaamheid op de loer. Kortom: lezen geeft niet alleen veel plezier, het is
vooral ontzettend nuttig. Progressief Samen hoopt dat alle relevante partijen zich bij onze
ideeën aansluiten. Dan maken we samen een mooi plan met meetbare doelen en harde
cijfers.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?
We stelden meerdere keren schriftelijke vragen aan het College over haar aanpak van
laaggeletterdheid. Uit de antwoorden is gebleken dat er geen enkel concreet resultaat is
geboekt. Er zijn wél meer coördinatoren aangesteld en er zijn meer overleggen. Dat mag
niet de bedoeling zijn. Alleen de resultaten tellen.

Onze concrete actieplannen
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Lezen moet leuk zijn. Progressief Samen wil het saaie schoolvak ‘begrijpend lezen’
afschaffen. Geen enkel onderzoek wijst uit dat het werkt en kinderen krijgen ook
nog eens een hekel aan lezen. Samen met alle scholen willen we een programma
opstellen dat wél werkt voor een beter tekstbegrip. Door vooral veel te lezen,
vergroten we de woordenschat van kinderen en breiden we hun kennis van de
wereld uit. Daarbij stellen we hoge doelen voor technisch lezen.
Wij willen de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid doorbreken, dus moet hulp
beginnen in de babytijd. We helpen laaggeletterde ouders met intensieve
programma’s in elke kern in Steenbergen. Daarom willen wij een uitbreiding van de
Voorleesexpress voor gezinnen die een steuntje kunnen gebruiken.
We willen docenten scholen in leeseffectiviteit. Goed leesonderwijs staat of valt met
de kwaliteit van de docent. Met deskundige leraren kun je elk kind goed leren lezen.
Progressief Samen wil bereiken dat in elke wijk of dorpskern goed opgeleide
professionals gratis lessen verzorgen voor iedere volwassene die het nodig heeft.
We gaan in gesprek met inwoners en experts om het tij van ontlezing te keren. We
willen samen zoeken naar creatieve ideeën om leesplezier weer gewoon te maken.
Alle communicatie vanuit het gemeentehuis moet uitblinken in helder taalgebruik
(B1-taalniveau). Want als je alles ingewikkeld maakt als overheid, is iederéén op een
gegeven moment laaggeletterd. Grote groepen worden buitengesloten in een
technologische samenleving die steeds ingewikkelder wordt. Dit vergroot de kloof in
onze samenleving. Laaggeletterdheid betekent kansenongelijkheid en daar moeten
we van af. Laten we beginnen bij onze eigen gemeente Steenbergen

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?
Het College wilde de Voorleesexpress op heffen. Daar hebben we met succes een stokje
voor gestoken.
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11. Samen in Actie voor een bereikbare en
verkeersveilige gemeente
Onze visie
Geen woorden maar daden. Alle aangedragen knelpunten in de afgelopen raadsperiode
werden doorverwezen naar het GVVP, het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan. Maar er
is nu genoeg gepraat. De bewoners die hun zorgen hebben geuit over de
verkeersveiligheid, willen worden gehoord en verdienen snel zicht op een oplossing.

Wat ging er mis in de afgelopen periode?
Al vijf jaar lang vragen de bewoners van de Burgemeester van Loonweg om een rondweg.
Het drukke en soms ook zware verkeer op deze weg veroorzaakt namelijk erg veel overlast.
Helaas is er in al die jaren vooral veel gepraat. In Dinteloord staat een rondweg alweer
decennia op de planning. Hoog tijd voor actie.

Onze concrete actieplannen
1.
2.

3.

4.
5.

In 2022 besluiten we definitief over rondwegen in Dinteloord en Steenbergen:
Progressief Samen is voor.
We beginnen nog in 2022 met het vernieuwen en uitbreiden van onze fiets- en
wandelpaden om de kernen met elkaar, met de (groene) omgeving en met andere
gemeenten (vooral Bergen op Zoom) te verbinden. Denk aan een fietspad bij het
Volkerak en een betere verbinding tussen Nieuw-Vossemeer en Bergen op Zoom.
Progressief Samen wil dat de gemeente proactiever gaat handelen om de steeds
verdere afname van openbaar vervoer in onze regio tegen te gaan. Dat betekent
betere contacten met andere gemeentebesturen, en een steviger front tegenover
winstzoekende vervoersbedrijven. Een concrete zorg is een bereikbaar ziekenhuis.
We willen boeren er vaker aan herinneren om met enigszins schone banden de weg
op te gaan. Wat modder op de weg in zaai- en oogsttijd is begrijpelijk, maar met
zoveel modder als nu worden de wegen spekglad en levensgevaarlijk.
Er zijn veel specifieke verkeerswensen- en zorgen vanuit kernen. Progressief
Samen gaat op zoek naar de oplossing: zie daarvoor het volgende hoofdstuk.

Wat hebben we bereikt met één van de 19 zetels?

● We dwongen eindelijk concrete plannen af voor voor gemeentelijke rondwegen in
●

Dinteloord en Steenbergen.
We haalden het vernieuwen en uitbreiden van onze fiets- en wandelpaden met 6
jaar naar voren (2022).
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12. Samen in Actie voor de wensen van onze
kernen
Onze visie
In al onze kernen hebben inwoners zich gebundeld om hun kern een stukje mooier te
maken. Denk aan de stadsraad, de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen. Aan de gemeente
de taak om suggesties en klachten uit de kernen serieus te nemen. Zoals we eerder
schreven: de raad moet hierover ieder kwartaal een update gaan ontvangen, zodat het
College niet anders kan dan vaart maken. Het duurt nu allemaal veel te lang, aldus vele
inwonersgroepen. Hieronder benoemen we per kern, op advies van deze groepen, alvast
een aantal punten die Progressief Samen aan wil pakken*.

Onze concrete actieplannen
De Heen
1. We willen creatief en regelvrij bouwen stimuleren, zodat de leefbaarheid gered kan
worden. Ideaal zou zijn om vroegere voorzieningen als de school terug te krijgen.
2. In 2022 moet er een zendmast komen in De Heen voor optimale digitale
bereikbaarheid.
3. We willen onveilige bomen op de Heensedijk en andere dijken vervangen.
4. We maken ons hard voor de ondernemers van het vakantiepark en van de
natuurcamping.
5. Er is behoefte aan meer voorzieningen voor wandelaars in De Heen, bijvoorbeeld
een uitbreiding van het ommetje richting Benedensas. Progressief Samen ziet net
als de dorpsraad graag dat de gemeente bemiddelt met de eigenaren.
6. We gaan voor meer parkeergelegenheid bij de haven in De Heen en pakken de
verkeersonveiligheid op de Dorpsweg aan.
Dinteloord
7. Progressief Samen spant zich in voor een rondweg bij Dinteloord.
8. Wij stimuleren het verenigen van de drie Dinteloordse basisscholen in één
gebouw.
9. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van het AFC Nieuw-Prinsenland. Een innovatieve
campus voor leerlingen op het bestaande terrein stimuleren wij des te meer.
10. We zetten ons in voor een fietspad rondom het Volkerak.
Kruisland
11. In Kruisland willen we de komende raadsperiode tenminste 30 woningen realiseren,
het liefst in combinatie met een bos of park. Zo kunnen jonge en oude mensen in
hun geboortedorp blijven wonen.
12. Progressief Samen wil onderzoeken naar een eventuele rondweg en naar
omleidingen voor zwaar verkeer naar voren halen, want 2024 is te laat. Een veilige
kruising Molenstraat/Engelseweg (oorspronkelijk gepland voor 2021) heeft prioriteit.
13. We werken samen met de dorpsraad om meer wandel- en fietsroutes te realiseren.
Hiervoor willen we budget en verdere medewerking beschikbaar stellen.
Nieuw-Vossemeer
14. Aan de locatie Julianastraat (Nieuw -Vossemeer) stonden voorheen
seniorenwoningen, nu staat er niets meer. In samenwerking met de dorpsraad
onderzoeken we of er een woonproject kan worden gerealiseerd voor 14 jonge
potentiële kopers.
15. We zetten ons in voor een betere fietsverbinding tussen Nieuw-Vossemeer en
Bergen op Zoom.
* Diverse punten benoemden we eerder in dit document. Ze staan hier voor de volledigheid.
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Steenbergen
16. Progressief Samen spant zich in voor een rondweg bij Steenbergen.
17. Allerlei “kleine zaken” zijn eenvoudig te realiseren, maar bleven tot nu toe liggen.
Dat gaan we oplossen. Denk aan: Het plaatsen of opknappen van (pauze)bankjes
bijvoorbeeld aan de haven en bij de brievenbussen in Noord, een openbaar en
toegankelijk toilet, een gemeentepagina die op papier blijft verschijnen en meer
aandacht vanuit de winkeliers voor ouderen en dementie.
Welberg
18. Het plaatsen van een afvalbak bij de hondenspeelplaats is door de gemeente als
“onmogelijk” verklaard. Dat gaan we oplossen.
19. En zo zijn er nog meer “kleine zaken” die makkelijk kunnen worden opgelost. We
noemen: de upgrade van de speeltoestellen, de parkeergelegenheid bij de Vaert is
een probleem en het hek langs het water is aan vervanging toe, waarbij een betere
aansluiting op de brug voor de hand ligt, de oversteek naar die brug is niet geschikt
voor mensen met een rollator, ook het bestraten van tuinen om er vervolgens auto’s
te parkeren is de dorpsraad een doorn in het oog.
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