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Wonen. 

 

Onze visie. 

De VVD beschouwt de woningnood als het belangrijkste speerpunt voor de komende 

raadsperiode! 

 

De woningnood in de gemeente Steenbergen is hoog, terwijl de doorstroming binnen de 

woningmarkt stagneert. De VVD wil bereiken dat er in al onze kernen woonruimte bijkomt, 

naar gelang de behoefte. Iedereen die nu binnen onze gemeente woont moet hier kunnen 

blijven wonen. Ook moet er woonruimte komen voor mensen die in onze gemeente willen 

komen wonen. We moeten voor alle leeftijdsgroepen voorzien in voldoende woonruimte. 

Om aan die vraag te voldoen is de VVD groot voorstander van innovatieve, klimaatrobuuste  

bouwvormen. 

 

 

Wat gaan we doen? 

1. Wij nemen initiatief voor een actieprogramma dat leidt tot vergroting van de 

woonmogelijkheden. 

2. Wij bouwen naar vraag en behoefte, rekening houdend met alle levensfasen.  

3. Het beschikbaar komen van starterswoningen is noodzakelijk. Naast bouwen moeten 

daarvoor ook de doorstroommogelijkheden voor ouderen worden vergroot. 

4. De mogelijkheden van flexibele woonvormen zoals bijvoorbeeld tiny houses worden 

verkend. 

5. Wij streven naar verruiming van de regelgeving m.b.t. vrijkomende agrarische 

bedrijfslocaties. Hierdoor leveren we een bijdrage aan het oplossen van de 

woningnood. 

  



Dienstverlening. 

 

Onze visie. 

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen is de belangrijkste taak van de 

gemeente. De VVD vindt dat de vraag van de inwoner daarbij centraal staat. Deze moet snel 

behandeld worden waarbij geen overbodige vragen worden gesteld en gegevens veilig zijn. 

De VVD vindt dat de dienstverlening zo efficiënt mogelijk uitgevoerd moet worden. De 

gemeente is hierbij zo proactief mogelijk.      

 

 

Wat gaan we doen? 

1. Het ambtelijk apparaat wordt een zuiver dienstverlenende organisatie. Dit moet 

binnen 18 maanden worden bereikt. Dat vraagt om een ingrijpende cultuuromslag. 

2. Er komt een takendiscussie, gericht op het uitvoeren van onze wettelijke taken en de 

politieke opgaven. Samen vormen deze het takenpakket van de gemeente. 

3. Het vergunningensysteem is “out of control”. Krachtig ingrijpen is noodzakelijk. 

Bijvoorbeeld door middel van de invoering van flitsvergunningen (waardoor spontane 

initiatieven makkelijker mogelijk worden) en meerjaren-vergunningen voor 

regelmatig terugkerende evenementen. 

4. Inwoners moeten “standaard” en in het vroegste stadium bij de planvorming worden 

betrokken door gemeente én initiatiefnemer.  

5. Digitale dienstverlening heeft de voorkeur maar voor ouderen blijven de vertrouwde 

ingangen beschikbaar. 

6. Informatie, ook financiële, moet begrijpelijk zijn en toegankelijk voor alle inwoners. 

Het gebruik van zogenaamde infographics wordt standaard. 

7. Wij sturen op het inrichten van adequate ICT-systemen die voor een succesvolle 

invoering van de Omgevingswet noodzakelijk zijn. 

  



Economie. 

 

Onze visie. 

De gemeente Steenbergen heeft een sterke economie. Dat is de basis voor verdere 

ontwikkeling en een gezonde groei in de toekomst. De belangrijkste sector is de 

agribusiness- en foodsector, waarin wij op het gebied van biobased tot de koplopers 

behoren. Wij ondersteunen onze ondernemers en onze werknemers, waarbij het 

verstrekken van voldoende ruimte zowel fysiek maar ook in regelgeving van groot belang is. 

Een goede balans tussen economie, ecologie en duurzaamheid is hierbij noodzakelijk. 

Hiervoor zetten we in op goed onderwijs, voldoende onderzoek en een dienstbare overheid, 

waarbij regelmatig overleg plaatsvindt met de brancheorganisaties. Daarnaast maken wij 

gebruik van verbindingen op regionaal en provinciaal gebied. De VVD ziet voor de verdere 

ontwikkeling van bestaande bedrijven en voor toekomstige bedrijven grote kansen binnen 

de gemeente Steenbergen, mede door de unieke ligging aan de A4 tussen Rotterdam en 

Antwerpen. 

 

Wat gaan we doen? 

1. Met ondernemers wordt een model ontwikkeld waarbij reclamebelasting door 

hen zelf kan worden besteed. De ondernemers krijgen daardoor de regie in 

handen, op basis van vertrouwen. 

2. Recreatie is geen hoofdthema maar één van de voorzieningen die onze gemeente 

biedt. Daarbij moeten ondernemers worden gestimuleerd bij het creëren van 

recreatieve mogelijkheden. 

3. Wij willen een minder streng vestigingsbeleid, waardoor ondernemers worden 

gestimuleerd. 

4. In het AFC bevorderen we bij voorkeur innovatieve bedrijven en 

bedrijfsontwikkeling. 

5. De gemeente wordt kartrekker bij het bestrijden van de leegstand. In de periferie 

van het winkelcentrum wordt woonbestemming van leegstaande winkels 

toegestaan. 

6. Omdat bedrijven daar behoefte aan hebben zetten wij in op uitbreiding van de 

bestaande bedrijventerreinen. Gezien de te verwachten economische opleving 

moet het aantal bedrijfslocaties worden uitgebreid. 

7. Onze agrarische gemeente heeft arbeidsmigranten nodig. Wij volgen het 

bestaande beleid en creëren een aangenaam leefklimaat met extra aandacht 

voor de woonomstandigheden. 

  



Financiën. 

 
Onze visie. 
Onze financiën zijn belangrijk in alle geledingen van onze samenleving. 
De VVD gaat voor een goede financiële positie van de gemeente, in combinatie met zo laag 
mogelijke lasten voor onze inwoners. Dit betekent dat wij als “een goed huisvader“moeten  
omgaan met het geld van de gemeente, op basis van een degelijke begroting. 
Een begroting die duidelijkheid geeft aan onze inwoners, waarbij inzicht wordt gegeven in de 
plannen van de gemeente en de financiële consequenties van die plannen. De feitelijke 
realisatie daarvan wordt weergegeven in een goed leesbaar jaarverslag dat duidelijkheid  
verschaft aan onze inwoners. 
Samengevat: lage lasten voor onze inwoners, verstandig omgaan met het geld van de 
gemeente en inzicht geven in de financiën. 
 
 

Wat gaan we doen? 

1. Terug naar “Begroting op orde”. 

2. Wij investeren in alléén die zaken die aantoonbaar nut hebben voor de inwoners. 

Geen symboliek. 

3. De snoeppot “Initiatieven uit de samenleving” wordt afgeschaft. 

4. Duidelijkheid en strikte hantering van het onderscheid in dagelijkse inkomsten en 

uitgaven en incidentele inkomsten en uitgaven. 

5. Volledige transparantie en openheid, vooral naar onze inwoners toe. 

6. Optimale informatievoorziening over het financiële reilen en zeilen van onze 

gemeente. 

  



Duurzaamheid. 
 

Onze visie. 

Ons dagelijks leven wordt sterk beïnvloed door de gevolgen van de klimaatontwikkeling en 

milieuproblematiek. Wij zullen de problemen onder ogen moeten zien en oplossen. 

Wij willen bij de klimaatadaptatie als gemeente niet leidend zijn maar wij volgen de 

richtlijnen van de nationale overheid. Dit, in goede afstemming en samenwerking met 

Waterschap Brabantse Delta en andere relevante bestuursorganen, zowel lokaal als 

regionaal. 

De VVD ziet kernenergie als een oplossing op de lange termijn. Maar op de kortere termijn 

zet de VVD in in op zonnepanelen op daken, waterbassins als overloopgebied bij ernstige 

regenval, en retentieverplichting bij grote bouwprojecten. 

 

Wat gaan we doen? 

1. Zonnepanelen bij voorkeur op het dak. 

2. Wij sluiten zonneweiden en windmolens niet uit maar eisen bescherming en behoud 

van ons open landschap. 

3. Collectiviteiten zoeken voor het aanleggen van zonnepanelen. Particuliere 

initiatieven daartoe worden door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. 

4. Op alle gemeentelijke gebouwen worden zonnepanelen geplaatst indien mogelijk 

5. De VVD neemt het initiatief voor een actieprogramma en een investeringsvoorstel 

ten behoeve van terugdringing van wateroverlast. 

 

  



Veiligheid en openbare orde. 

 

Onze visie. 

Als inwoner van de gemeente Steenbergen wil je je veilig voelen. Veiligheid is een 

gezamenlijke inspanning. Het is belangrijk dat verdachte of onveilige situaties direct worden 

gemeld. Door de gemeente moet dan snel en correct worden gehandeld. Preventieve inzet is 

belangrijk om ondermijning te bestrijden en criminele activiteiten tegen te gaan. Het  

uitvoeren en handhaven van een streng drugsbeleid heeft prioriteit. 

 

Wat gaan we doen? 

1. Goed onderhoud van de openbare ruimte zodat de veiligheid wordt verbeterd. 

2. Nauwe samenwerking tussen politie, Boa’s en buurtpreventie-teams. 

3. De zichtbaarheid van wijkagenten en Boa’s wordt verbeterd. 

4. Handhaving en controle in het buitengebied worden geïntensiveerd. 

 

 

  



Openbare ruimte. 
 

Onze visie. 

Of mensen zich prettig voelen in de stad of het dorp waarin ze wonen wordt vooral bepaald 

door de staat van de openbare ruimte. 

Is het netjes? 

Ziet het er aantrekkelijk uit? 

Is het veilig? 

De VVD wil verbetering op al deze aspecten. 

 

Wat gaan we doen? 

1. Veilige oversteekplaatsen bij drukbezochte plaatsen, zoals bijvoorbeeld scholen, 

sportparken, zwembaden en recreatieplekken. 

2. Goede (straat)verlichting. 

3. Geen nieuwe drempels en obstakels in de buitengebieden waar veel 

landbouwverkeer is. 

4. De implementatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan) GVVP wordt 

voortvarend gerealiseerd, waarbij de voltooiing van de rondwegen rond Steenbergen 

en Dinteloord prioriteit hebben. 

5. Het onderhoud van de openbare ruimte moet bijdragen aan de visuele 

aantrekkelijkheid en de verkeersveiligheid. 

 

  



Sociaal domein. 

 

Onze visie. 

Het uitgangspunt van de VVD is zorg voor iedereen. 

Wij moeten voorkomen dat mensen op zorg aangewezen zijn. Als er zorg nodig is 

verwachten wij dat eerst familie, vrienden of buren kunnen bijspringen, maar dat kan niet 

altijd. 

Dan moet er professionele hulp zijn.  

 

Wat gaan we doen? 

1. Wij zetten in op zorg voor iedereen. 

2. Wij geven zoveel mogelijk aandacht aan preventie. 

3. Wij hanteren begrijpelijke regels. Daarom gaan wij die zo opschrijven dat iedereen ze 

begrijpt. 

4. Voor de jeugdzorg hanteren wij regionale samenwerking als beste oplossing. 

5. Initiatieven van inwoners, zoals kleinschalige zorg moet een kans krijgen. 

6. De steun aan mantelzorgers blijft bestaan. 

 

  



Vitale kernen 

 
Onze visie. 

De kernen en de stad vormen het kloppend hart van de gemeente Steenbergen. 

Ook de stadsraad en de dorpsraden behartigen de belangen van de inwoners. Alle 

informatie en kennis die in de kernen aanwezig is kan de gemeente goed gebruiken bij 

projecten in desbetreffende kern of stad.  

 

Wat gaan we doen? 

1. De VVD wil dat de inwoners, de stadsraad en de dorpsraden bij projecten worden 

betrokken. 

 

  



Kunst en cultuur 
 

Onze visie. 

Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. 

Dat heeft een positief effect op de economie.  Cultuur en kunst in Steenbergen is van 

iedereen. Denk aan de toneelverenigingen, carnavalsverenigingen, of de muziekverenigingen 

en koren die onze gemeente rijk is. Maar ook de knutselclub voor onze kinderen.  

Dit alles geeft ruimte om te creëren. De VVD zet daarom in op behoud van onze 

verenigingen en clubs. Voor de VVD zijn erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en 

cultuurbeleving van essentieel belang.  

 

Wat gaan we doen? 

1. Wij stimuleren het behoud van ons culturele erfgoed. 

2. Het gemeentehuis, gemeentelijke gebouwen die daarvoor geschikt zijn stellen wij 

beschikbaar voor exposities. 

 

  



Sport 
 

Onze visie. 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor de gezondheid en helpt bij het leggen van 

sociale contacten. Wij vinden het dus belangrijk dat iedereen kan sporten. 

Sport levert een bijdrage aan het aanleren van normen en waarden, het incasseren, het 

doorzetten en het samenwerken. Ook voor mensen met een beperking moet het mogelijk 

zijn om te sporten. De VVD juicht een samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en 

buitenschoolse opvang toe. Wij vinden het belangrijk dat openbare zwembaden, trimbanen 

e.d. behouden blijven. 

Voor dit alles vormt het gesloten sportakkoord een belangrijk fundament. 

 

Wat gaan we doen? 

1. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om 

de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan onder andere  

met hulp van sportcoaches. 

2. De bestaande afspraken over het onderhoud van de sportaccommodaties blijven 

gehandhaafd. 

3. Alle kinderen moeten kunnen sporten. De gemeente speelt hierin een actieve rol. 

4. De gemeente moet de sportverenigingen ondersteunen bij de uitvoering van het 

sportakkoord. 


