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1. Inleiding.

Wij zijn gewoon
Wij zijn lokaal
Wij zijn Gewoon Lokaal!
Moeilijker dan dat willen wij het niet maken.
Op 29 augustus 2013 ontstond Gewoon Lokaal! na een fusie tussen twee partijen die nog tot de
verkiezingen van 2014 in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn: GB/Dé Lokale Partij en Door!
De eerste al sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht in de Steenbergse politiek, de tweede een
nieuwkomer sinds de verkiezingen van 2010. Door de fusie werd Gewoon Lokaal! de grootste
politieke partij van dat moment en zodoende de nummer 1 op de kieslijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Maar dat was niet de voornaamste reden om tot fusie over te gaan. De afgelopen vier jaar in de
gemeenteraad, troffen we elkaar keer op keer op dezelfde lijn. En ook qua instelling vonden we
elkaar: politiek bedrijven op inhoud met het Steenbergs belang bovenin het vaandel. Met oog voor
de mensen die hier wonen, maar ook met respect voor de wereld om ons heen.
En als we als lokale partijen ergens in geloven, dan is het wel in de kracht die de kernen van
Steenbergen afzonderlijk en in gezamenlijkheid bezitten. Niet voor niets hebben wij een sterke
vertegenwoordiging in alle kernen die deze gemeente rijk is.
Samen verder gaan was eigenlijk de enige logische stap en dat gaan we nu gewoon doen. Het is niet
voor niets dat we de verkiezingen in zullen gaan met de slogan
“Gewoon Lokaal! Gewoon Doen!”
En, als het even kan, doen we dat met al die mensen die samen de Steenbergse gemeenschap
vormen. Want we zullen met elkaar moeten zorgen voor een gemeente die betrokken, sociaal en
duurzaam is. Kortom, die klinkt als een klok.
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Ons doel
In dit verkiezingsprogramma leest u onze wensen, dromen en idealen voor dit moment. Het staat
echter niet in steen gebeiteld, want niets in deze wereld staat vast. De waarheid van vandaag kan
morgen achterhaald zijn. De inbreng van één individu kan het inzicht van een gemeenschap worden.
Wij beschouwen ons verkiezingsprogramma niet als een eindproduct; maar als iets dat kan groeien
en rijpen met de jaren. We durven zelfs te zeggen dat we het besturen van deze gemeente tekort
zouden doen wanneer we geen ruimte zouden bieden aan nieuwe ideeën.
Wel hebben we als Gewoon Lokaal! een vertrekpunt gekozen waaraan wij het beleid, de plannen en
de luchtballonnen de komende jaren zullen toetsen. Dit vertrekpunt is het doel zoals dat in onze
statuten is vastgelegd:
Het bedrijven van onafhankelijke lokale politiek in een zelfbewuste en zelfstandige
plattelandsgemeente bestaande uit een zestal vitale kernen en een groots landschap. De
partij bevordert een betrokken en sociale gemeenschap en streeft naar duurzaamheid in
energie, in economie en in natuur, ook omwille van de generaties die na ons komen.

Onze kernwaarden
Ons vertrekpunt, ons doel, ligt aan de basis van een aantal kernwaarden die wij verwoord hebben:
Gewoon Lokaal! staat voor een partij die haar naam eer aan doet. Die de lokale belangen
behartigt van iedereen.
Gewoon Lokaal! staat voor een sociaal rijk leven. Met verenigingen en gemeenschapshuizen, met
de bibliotheek en de peuterspeelzalen, met zwembaden en een verzorgde openbare ruimte.
Gewoon Lokaal! staat voor samen. Voor echte participatie van iedere burger. Geen luxe maar
noodzaak in een tijd waarin we de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
maken.
Gewoon Lokaal! staat voor duurzaamheid, voor natuur en milieu. De stappen die wij vandaag
nemen, hebben hun effect op de wereld van morgen. Het is de hoogste tijd dat wij de
verantwoordelijkheid die daarbij hoort, heel serieus gaan nemen.
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2. Gewoon Speerpunten!
Gewoon Lokaal! gelooft dat er in een tijd van bezuinigingen nog steeds heel veel mogelijk is. Dat
minder geld soms zelfs nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van duurzaamheid en participatie.
Nu we als gemeente minder middelen te besteden hebben, moeten we beter nadenken over de
manier waarop we ze besteden.
Met deze overtuiging in het achterhoofd heeft Gewoon Lokaal! een lijstje van 10 speerpunten voor
de periode 2014-2018 gemaakt, Gewoon Lokaal! wil:
actief inzetten op een sterke zorgeconomie.
Nederland vergrijst en Steenbergen doet dat nog net even meer dan gemiddeld. De
zorgeconomie is goed voor 10% van de Steenbergse werkgelegenheid en dat moet als het aan
Gewoon Lokaal! ligt zo blijven. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot
TanteLouise/Vivensis laten echter zien dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Voor de
werkgelegenheid en voor onze ouderen moeten wij hard werken aan het behoud en de
ontwikkeling van onze zorgeconomie.
inzetten op behoud en versterking van de samenhang in onze gemeenschap.
En dat in de breedste zin van het woord. Dus van de burrieborrel tot de gemeenschapshuizen en
van de buurtvereniging tot de sportclub.
een sterk kernenbeleid.
Een krachtig kernenbeleid dat ook specifiek gericht is op alle zes kernen maakt dat de gemeente
Steenbergen meer is dan de som der delen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de focus
op iedere kern ligt. De Heen, Welberg, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Steenbergen: ze
zijn allemaal even belangrijk. Het is de hoogste tijd dat alle Dorpsontwikkelingsplannen
uitgevoerd worden. Voor Gewoon Lokaal! zijn leefbaarheid De Heen, de dorpsraden van
Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en Welberg en de stadsraad van Steenbergen
belangrijke partners.
woningbouw stimuleren.
Bijvoorbeeld kleinschalige complexen met zorgwoningen, het zogenaamde kangoeroe-wonen ,
collectief opdrachtgeverschap, gronduitgifte in erfpacht, levensloopbestendig wonen, vrije
kavels en aantrekkelijke grondprijzen.
een natuurbeleidsplan ontwikkelen.
De natuur in Steenbergen is te vaak het slachtoffer van belangen. Soms een financieel belang,
soms krijgt een persoonlijk belang voorrang op plant en dier. Want natuur kan nu eenmaal niet
praten…, of stemmen. Dit gaat uiteindelijk ten koste van onze flora en fauna en van de
leefbaarheid in Steenbergen en dat is doodzonde. Met een natuurbeleidsplan creëren we
duidelijke kaders waarbinnen precies duidelijk is wat niet en wat nog wel kan.
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duurzaamheid bevorderen.
Er bestaan vele regelingen en innovatieve ontwikkelingen op dit gebied; helaas laten we die in
Steenbergen nog veel te vaak onbenut. Daar gaan we verandering in brengen.
de nota cultureel erfgoed uitvoeren.
Ons cultureel erfgoed gaat verder dan gebouwen. Ook waardevolle groenstructuren
archeologische en aardkundige kenmerken en ons immaterieel verleden (dialecten, gebruiken)
verdienen het om bewaard en versterkt te worden. Hierop aansluitend bekijken we de
mogelijkheden om ons materieel en immaterieel erfgoed bijeen te brengen in een museum.
blijvend inzetten op toerisme en recreatie.
Wij omarmen het recreatieproject Waterpoort dat de afgelopen jaren handen en voeten heeft
gekregen. Het biedt een sterke visie die gericht is op regionale samenwerking en bijdraagt aan
het versterken van de Brabantse Wal.
een goede inpassing van de A4.
In de komende bestuursperiode wordt de A4 (eindelijk) opgeleverd. Maar daarmee kan het boek
nog niet gesloten worden. We beginnen aan een nieuw A4tje waarop we met elkaar gaan
bedenken hoe we deze weg het beste in kunnen passen om er voor Steenbergen het meeste
voordeel uit te halen. En dan denken we aan werkgelegenheid maar ook aan natuurontwikkeling.
Of, nog beter, een combinatie van beiden.
investeren in de toekomst.
En niet alleen een investering met tijd en energie, maar ook financieel. Steenbergen is als het op
de financiën aankomt een gezonde gemeente – gezonder dan welke buurgemeente ook - en dat
moeten we zo houden. Maar dat wil niet zeggen dat we als Dagobert Duck op de centen moeten
zitten. Wanneer investeren kan bijdragen aan een betere toekomst, dan moeten we dat niet uit
de weg gaan.
Gewoon Lokaal! wil de komende jaren dan ook graag stevig investeren in een goed gemeentelijk
bedrijvenloket en effectief innovatie- & acquisitieproces. Op deze wijze kunnen we de trend van
dalende werkgelegenheid ombuigen naar meer banen binnen Steenbergen.
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3. Gewoon Steenbergen!
Stadsraad
Gewoon Lokaal! is erg gelukkig met de oprichting van de Stadsraad Steenbergen. Eindelijk een
platform waar we als politiek terecht kunnen met voorgenomen beleid. En een plaats waar geluiden,
initiatieven en kritieken vanuit de Steenbergse samenleving bij elkaar komen. Als Gewoon Lokaal!
zoeken we graag nauw contact met de stadsraad.
Hart van de stad
Er is de afgelopen 4 jaar veel gedaan. Processen die jaren hebben geduurd zijn de afgelopen
bestuursperiode afgerond en daar zijn wij blij mee. Het meest in het oog springende voorbeeld is
natuurlijk StadHaven dat een positieve impuls aan de hele binnenstad gaf. Tijd om vooruit te kijken
naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.
Eén van de mogelijkheden die we samen met de horeca willen onderzoeken, is die van een
seizoensgebonden activiteit op de Markt. Zeker nu het plein het hele jaar door afgesloten is voor
gemotoriseerd verkeer biedt dit kansen om van het centrum van de stad een echt kloppend hart te
maken.
Gummaruskerk
Hoewel hij niet direct op de nominatie staat voor sluiting, verkeert de Gummaruskerk in zwaar weer.
Het parochiebestuur vraagt ons daarom mee te denken over mogelijkheden om meer
inkomstenbronnen aan te boren. Gewoon Lokaal! gaat die uitdaging graag aan, want dat het gebouw
bewaard en toegankelijk moet blijven staat voor ons buiten kijf.
Stadsmuseum
Eén van de bekendste Steenbergse carnavalsliedjes houdt ons voor dat Strienestad moet leren om zo
trots als een pauw te zijn. Ook volgens Gewoon Lokaal! ontbreekt het daar momenteel aan. Maar om
trots te zijn op wie je bent en wat je doet, moet het tastbaar zijn, en toonbaar worden gemaakt.
Moet je het kunnen leren om het te kunnen uitdragen. Volgens Gewoon Lokaal! ontbreekt het
Steenbergen aan een stadsmuseum waar we onze geschiedenis, onze afkomst en onze cultuur samen
kunnen brengen. Waar we kunnen ‘pronken met onze veren’.
Gewoon Doen!?
Om maar even een proefballonnetje op te laten: waarom de twee bovenstaande voornemens niet
combineren? Uiteindelijk is de Gummaruskerk van zichzelf al een van onze meest beeldbepalende
gebouwen met een zeer interessante historie. De huisvesting van een stadsmuseum in het
kerkgebouw zou een win-win situatie op kunnen leveren.

7

Stadspark
We vertellen niets nieuws wanneer we zeggen dat het Steenbergse stadspark nooit echt uit de verf is
gekomen. Een combinatie van groen en water waar eigenlijk niets in of mee gebeurt. En de
‘activiteiten’ die er nu plaatsvinden roepen eerder gevoelens van onveiligheid dan van lekker
genieten op. De groene long stond al op de nominatie om met de ontwikkeling van Couveringe Park
onder handen genomen te worden. Helaas stak de recessie in de bouw daar een stokje voor. Toch
biedt het park volgens Gewoon Lokaal! ook in haar huidige vorm heel veel mogelijkheden. Je moet ze
alleen willen zien. Wij willen de inwoners van Steenbergen uitnodigen om na te denken om van de
groene vlek een levendige ‘activiteitentuin’ te maken.
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4. Gewoon Dinteloord!

Faciliteiten en aanpassingen van de havenkom
De dorpsraad Dinteloord heeft gevraagd om aanpassingen en faciliteiten rondom de havenkom.
Vanuit de bevolking zijn hiervoor goede suggesties gedaan waar wij als partij positief tegenover staan
en waar wij graag onze medewerking aan willen verlenen.
Handhaving voorzieningenniveau
Ook voor de kern Dinteloord is de handhaving van het huidige voorzieningenniveau belangrijk voor
de leefbaarheid. Bibliotheek, zwembad, dorpshuis, sportvelden en sporthal hebben allemaal grote
culturele, sportieve en vooral sociale betekenis. Het zijn de plaatsen waar jong en oud samenkomen.
Het zijn feitelijk de plaatsen waar de lokale gemeenschap vorm krijgt. Voor Gewoon Lokaal! is het
dan ook belangrijk om deze voorzieningen in stand te houden.
Rustpunt in beweging
Er is een burgerinitiatief gekomen om de openbare begraafplaats aan het Zuideinde een nieuwe
bestemming te geven. Het zogenaamde Rustpunt in beweging. Een plan vol goede ideeën waar wij
als politieke partij positief tegenover staan.
Handhaving bus in het centrum
Wij vinden het belangrijk om de bushalte in het centrum te handhaven. Voor veel ouderen is een
halte aan de rand van het dorp geen goede optie en verkeerstechnisch zal er weinig of geen voordeel
zijn voor de vervoeder.
Invulling kerkgebouw
Helaas heeft het bestuur van de Rooms-katholieke kerk de beslissing genomen het gebouw aan de
Westvoorstraat met ingang van 2015 te sluiten. Wij hopen dat dit gezichtsbepalend gebouw een
goede herbestemming zal krijgen. Wij willen daar zeker over meedenken en vinden dat de gemeente
waar mogelijk moet faciliteren.
Verbetering openbaar groen
Als partij hebben wij groen hoog in het vaandel staan. Mooie groene kernen verbeteren de
leefbaarheid. Een punt dat volgens Gewoon Lokaal! aandacht verdient van gemeentebestuurders.
Wij willen niet alleen het gemeentebestuur stimuleren dit op de agenda te zetten, maar vragen ook
onze burgers vriendelijk hieraan een bijdrage te leveren indien fysiek mogelijk. Wij hebben in het
verleden al initiatieven genomen zoals de “Straat van de maand” en de sponsoring van rotondes. Wij
maken ons er ook sterk voor om in de toekomst deze ideeën in Dinteloord te realiseren.
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Woningbouw
Hoewel er lichte tekenen van verbetering zijn, zit de woningbouw momenteel nog in een crisis. Toch
moet onze blik gericht blijven op de uitbreiding van het aantal woningen in de kern. Veel jongeren en
ouderen vragen om een eigen plek. Aan dat verzoek moeten we voldoen door bijvoorbeeld de
grondprijs eens goed tegen het licht te houden.
Verkeerssituatie Raadshuisplein
Op het Raadhuisplein wordt het drukker en drukker. Goed voor de winkeliers maar voor bewoners
een bron van ergernis. Via verkeersmaatregelen moeten hiervoor oplossingen gerealiseerd worden.
Natuurlijk wel in goed overleg met de winkeliersvereniging.
Plaatsen windmolens
Het standpunt van onze partij aangaande het plaatsen van windmolens is beschreven in het
hoofdstuk: Gewoon Groen! Voor Dinteloord maken wij ons sterk om ten westen van onze kern geen
windmolens te plaatsen. Vanuit de bevolking is al meerdere malen duidelijk aangegeven dat er grote
weerstand bestaat tegen plaatsing in dit gebied.
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5.Gewoon Kruisland!
Wonen met Zorg
Nu dorpshuis De Siemburg geheel is getransformeerd tot een splinternieuwe multifunctionele
accommodatie is het van belang een nieuwe invulling te geven aan de strategische locatie midden in
het dorp, waarin ’t Pluspunt is en de Ouderensoos waren gehuisvest. Naar voorbeeld van NieuwVossemeer, zou het ook in Kruisland een unieke gelegenheid bieden om hierin een
woonzorgcentrum te huisvesten, met één- of tweepersoons appartementen, zodat ouderen niet
gedwongen worden het dorp of de gemeente te verlaten. De maatschappelijke functie die het pand
altijd heeft gehad, mag niet verloren gaan. De karakteristieke uitstraling van de panden, maakt het
streven naar hergebruik van de bestaande bebouwing wenselijk, mits technisch mogelijk.
Toekomst voor jongeren
Dankzij de starterswoningen in het ‘Engels Dorp’ kunnen jongeren op een aantrekkelijke manier in
hun eigen dorp blijven wonen. Indien er meer vraag komt naar dit soort projecten zullen we zeker
meewerken aan de realisatie daarvan.
De jeugdzorg wordt een belangrijke taak van de gemeente. Dit wordt intergemeentelijk (met 9
gemeenten) geregeld. De voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven; het liefst in het dorp zelf.
Echter, indien dit niet mogelijk is moet er naast Steenbergen ook een keuze komen om naar OudGastel of Roosendaal te kunnen gaan.
Met een bruisend verenigingsleven en een horeca die met activiteiten daarop inspeelt, is het voor
jongeren nog aantrekkelijker geworden om in Kruisland te blijven wonen. Als gemeente moeten wij
er door middel van het faciliteren van dit soort evenementen voor zorgen dat ze blijven bestaan.
Bereikbaar groen
Het grondgebied van Kruisland strekt zich ver uit vanuit de kern. Om dit beter bereikbaar te maken
moeten meer ommetjes gerealiseerd worden, die relatief weinig kosten. Het zuidoosten van
Kruisland is al met een (toeristisch) ommetje ontsloten.
Gewoon Doen!
Met ontwikkelingen in de Cruijslandse Kreken (noordwesten) ontstaan mogelijkheden om nieuwe
ommetjes te realiseren, waarbij het gebied recreatief op de kaart gezet kan worden met nieuwe
kleinschalige initiatieven. Daarnaast is er nog steeds de wens voor het realiseren van een
dorpspark/bos.
Al ruim twintig jaar is er vraag naar een dorpsbos of dorpspark in Kruisland, al dan niet met een
visvijverpartij. Telkens weer is dit vooruitgeschoven. Wij denken dat samen met de bewoners er een
invulling kan worden gegeven met bijvoorbeeld “bomen-sponsoring” door bewoners en bedrijven.
Hierdoor ontstaat ook een sociale controle en een zorgplicht voor hun bomen in dit bos of park.
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6. Gewoon Nieuw-Vossemeer!
Stimuleren van economische dragers
Nieuw-Vossemeer is een levendige kern met een actieve dorpsraad, verenigingsleven, kleinschalige
bedrijventerrein, middenstand en horecagelegenheden. Gewoon Lokaal! wil de vitaliteit van NieuwVossemeer voor de toekomst waarborgen en verder uitbouwen.
Gewoon Lokaal! heeft, middels o.a. moties, jarenlang gestreden voor kleinschalige
bedrijventerreinen in alle kernen van Steenbergen. Het kleinschalige bedrijventerrein in NieuwVossemeer is een groot succes en geeft ruimte aan zzp’ers, startende ondernemingen en dergelijke.
In de optiek van Gewoon Lokaal! dient dit succes opgevolgd te worden door het daadwerkelijk
ontwikkelen van Recreatie & Toerisme. Het gebied rondom Sunclass is reeds gemarkeerd als
“Recreatieve Mainport” van de gemeente Steenbergen. Het geeft Nieuw-Vossemeer voor de
toekomst ruimte en economische mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en om zodoende als
economische mededrager te fungeren voor een vitale dorpskern.
Supermarkt
Hoewel de burgers van Nieuw-Vossemeer nu nog beschikken over een eigen supermarkt staat de
middenstand sterk onder druk. Voor zowel nu als in de toekomst dient sterk nagedacht te worden
hoe de gemeente de middenstand kan stimuleren en verder kan versterken. Methodes zoals een
coöperatieve supermarkt zijn voor Gewoon Lokaal! daarin een denkrichting.
Jeugd
Jeugd & jongeren geven een krachtige vitaliteit aan een kerngemeenschap. Echter, een kleine
minderheid van hangjongeren in Nieuw-Vossemeer draagt hieraan helaas niet bij. Zij geven burgers
in hun directe woonomgeving een sterk gevoel van onveiligheid en zij veroorzaken bijna dagelijks
schade door vandalisme. Samen met politie, jeugdwerker, verslavingszorg etc. moet een kordate en
consequente aanpak ingezet worden. Bezuinigen hierop is voor Gewoon Lokaal! geen optie.
Mobiliteit
De gemeenschap vergrijst en door het wegvallen van middenstand & zorgcentra uit de kernen
worden deze noodzakelijke faciliteiten voor deze groep burgers moeilijker bereikbaar. Als gemeente
dienen we ons te blijven inzetten voor flexibel en betaalbare vormen van openbaar vervoer (bv.
buurt- en belbus). Onder andere door deze mobiliteit kunnen senioren in hun eigen leefomgeving
blijven wonen. Daarnaast is voor de jeugd bovenstaande mobiliteit van essentieel belang voor het
bereiken van hun scholen, stage- en afstudeerplaatsen.
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7. Gewoon Welberg!
Dorpskern
Mede dankzij inzet van Door! en GB/Dé Lokale Partij heeft Welberg de beschikking gekregen over het
oude voetbalveld van Sc Welberg als speelveld voor de jeugd. Daarmee is aan een grote wens van
het kerkdorp tegemoet gekomen, maar het kan nog beter. Gewoon Lokaal! vindt het hoog tijd dat in
samenwerking met de bewoners en verenigingen van het kerkdorp een goede invulling wordt
gegeven aan de dorpskern van Welberg. Hoewel we als Gewoon Lokaal! van mening zijn dat het
oude dorpsontwikkelingsplan, dat met inspraak van de inwoners tot stand is gekomen, een prima
uitgangspunt biedt, moeten we wel rekening houden met recente ontwikkelingen.
Corneliuskerk
Dat geldt in het bijzonder voor de kerk van Welberg. In december werd bekend dat de
Corneliusparochie eind 2014 beëindigd wordt en dat het gebedshuis haar functie verliest. En
daarmee staat een beeldbepalend gebouw leeg. Een gebouw dat onlosmakelijk deel uitmaakt van
het kwartet: school, voormalig klooster en voormalige pastorie. Behoud van de kerk als gebouw
staat naar de mening van Gewoon Lokaal! buiten kijf. Wij willen ons er in de komende periode hard
voor maken dat dit gebouw een goede nieuwe bestemming krijgt, waarbij we zeker moeten bezien of
het een rol kan spelen in de ontwikkeling van het dorpshart.

Gewoon Doen!
De ontwikkeling van een nieuwe dorpskern voor Welberg biedt mogelijkheden om duurzame
projecten in de praktijk uit te voeren. Ideeën als het aanleggen van een uitdagende én ecologisch
verantwoorde speelvoorziening juichen wij toe en willen wij waar mogelijk ondersteunen. Maar wij
zien zeker ook kansen voor nieuwe plannen zoals de aanleg van duurzame energievoorzieningen op
en rond de openbare gebouwen, diverse manieren van waterregulatie en het ontwikkelen van een
nieuwe kijk op groenvoorziening. De dorpskern van Welberg zou als het ware proeftuin voor de
gehele gemeente Steenbergen kunnen worden. Een proeftuin met een educatieve functie. Zowel
voor de jeugd van de basisscholen als voor projecten in het kader van de duurzame
burgerparticipatie.
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N259
Met het gereedkomen van de A4, verliest de N259 tussen Welberg en Steenbergen een deel van haar
functie. De provincie zal deze weg overdragen aan de gemeente. Gewoon Lokaal! wil ervoor zorgen
dat hier goede afspraken over komen zodat de gemeente niet opgezadeld wordt met een zware
kostenpost vanwege achterstallig onderhoud. We zijn ons er van bewust dat een andere inrichting
van de weg belangrijke gevolgen kan hebben voor de ligging en de toegankelijkheid van het dorp.
Daarin schuilen gevaren, maar er liggen ook kansen voor bijvoorbeeld veilige fietsverbindingen en
aantrekkelijke wandelroutes tussen Welberg en de kern Steenbergen. Over de wijze waarop de weg
ingepast wordt in het overgangsgebied tussen Welberg en Steenbergen moeten de Welbergenaren
een stem krijgen. Voorop staat voor Gewoon Lokaal! dat de N259, met of zonder viaduct, het
overgangsgebied is en blijft tussen de kern Steenbergen en het kerkdorp Welberg.
Zilveren Welbergenaren
Ook Welberg ontkomt niet aan de vergrijzing of, beter gezegd, de verzilvering. Van de toekomstige
generaties zilveren Welbergenaren zal een deel graag in het dorp willen blijven wonen. Gewoon
Lokaal! zal zich inzetten voor behoud en waar mogelijk vergroting van het areaal seniorenwoning in
de kern.
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8. Gewoon De Heen!
Dorp met visie
Wanneer er één kern is die de komende bestuursperiode onze volle aandacht verdient, dan is het De
Heen wel. Het kerkdorp ligt momenteel zwaar onder vuur door de leegloop en de vergrijzing. De
school, de voetbalvereniging, het gemeenschapshuis, de kerk: allemaal worden ze bedreigd, allemaal
verdienen ze onze bescherming. Gelukkig wonen er op het dorp ook veel betrokken en enthousiaste
mensen die evenals Gewoon Lokaal! nog steeds toekomst in het dorp zien. Zij werken samen met het
college van B&W aan een visiedocument dat met steun van de gemeenteraad zal moeten leiden tot
een levensvatbaar en leefbaar De Heen. De steun van Gewoon Lokaal! hebben ze in ieder geval.
Gewoon Doen!
Als kleinste kern mag De Heen er trots op zijn dat zij de hele gemeente Steenbergen op toeristisch
en recreatief gebied op de kaart heeft gezet. Eigenlijk herbergt het dorp iedere ambitie die wij op dit
gebied hebben. Van het oudheidkundige Benedensas tot het natuurgebied van De Heense Gorzen
en van actieve sporten tot culinaire hoogstandjes. Dat is vooral te danken aan ondernemers die in
mogelijkheden denken en het belang van samenwerken onderkennen. Als Gewoon Lokaal! hebben
wij het plan om dit soort mensen, die zich buitengewoon inzetten voor de leefbaarheid en
ontwikkeling van Steenbergen te benoemen tot Ambassadeur van Steenbergen. Een eretitel die
niet alleen een symbool van dankbaarheid omhelst maar hen hopelijk ook stimuleert om toch maar
vooral door te gaan.
Oversteek Zeelandweg-oost
Een veilige manier om de Zeelandweg-oost over te steken vanuit of naar het dorp, is er op dit
moment niet. Met name voor de ouders van schoolgaande kinderen een voortdurend pijnpunt. Zeker
nu de Fatimaschool haar deuren op De Heen sluit en dagelijks jonge kinderen en hun ouders de
oversteek zullen moeten maken op weg naar school of huis. Maar voor de recreant op de fiets of te
voet is het eveneens een onaantrekkelijk obstakel. We zullen een goede en duurzame oplossing voor
dit probleem moeten zoeken.
De bereikbaarheid van De Heen per openbaar vervoer verdient geen schoonheidsprijs. Hoewel
bestuurlijk Steenbergen daar niets over te zeggen heeft, kunnen we dit wel blijvend onder de
aandacht brengen van de vervoersorganisatie en actief suggesties aandragen voor betere
oplossingen.
Dorp in het groen
in De Heen bestaat de wens om het dorp een groene lijst te geven. Door middel van begroeiing aan
de voor- en zijkanten zou niet alleen een fraaier aangezicht van het dorp ontstaan, maar kan er ook
een wandelpad gecreëerd worden dat weer aansluit op het grotere ommetje door de polder. Een
relatief simpel idee met grote pluspunten voor leefbaarheid, flora & fauna en voor toerisme &
recreatie . Absoluut de moeite waard!
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9.1 Gewoon Werk!
Zorg voor werk
In de afgelopen periode heeft met name GB/Dé Lokale Partij door moties veel aandacht besteed aan
realisatie van bedrijventerreinen in alle kernen. Nu het AFC Nieuw Prinsenland is gerealiseerd en de
beschikbaarheid van de A4 en Reinierpolder 3 er snel aankomen, is een sterke bedrijvenacquisitie
van de gemeente Steenbergen van essentieel belang. In tegenstelling tot het huidige beleid, wil
Gewoon Lokaal! de komende jaren bouwen aan een sterk gemeentelijk acquisitieteam dat samen
met Rewin ook daadwerkelijk voor concrete investeringen en opgaande werkgelegenheid gaat
zorgen!
Promotie
Mede hiertoe heeft Gewoon Lokaal! een actief Promotiebeleid Steenbergen voorgesteld. Bedrijven
moeten de gemeente Steenbergen weten te vinden waarop volgend een krachtig gemeentelijk
acquisitieteam deze bedrijven daadwerkelijk laat investeren in Steenbergen.
Bedrijvenloket
De huidige Steenbergse bedrijven dienen te kunnen beschikken over een proactief bedrijvenloket
waar ze terecht kunnen met hun vragen, ideeën en initiatieven en waar effectief met de gemeente
samengewerkt wordt aan concrete oplossingen. Het door Gewoon Lokaal! ingezette en aangenomen
“innovatiebeleid” kan in onze optiek tevens binnen dit loket perfect tot concrete uitvoer gebracht
worden. Immers innovaties dragen in belangrijke mate bij aan een succesvolle continuïteit en
gezonde winstgevendheid van de Steenbergse bedrijven.
Gewoon Lokaal! wil de komende jaren dan ook graag stevig investeren in een goed gemeentelijk
bedrijvenloket en effectief innovatie- & acquisitieproces. Op deze wijze kunnen we de trend van
dalende werkgelegenheid ombuigen naar meer banen binnen Steenbergen.

9.2 Gewoon Wonen!
Gewoon Lokaal! streeft naar een evenwichtige bevolkingsopbouw in alle kernen van de gemeente
Steenbergen. Verschil in leeftijd en achtergrond geeft immers een variëteit van denk- en levensstijl
en een diversiteit van meningen dat leidt tot een creatieve samenleving en een bruisende
leefbaarheid.
Stimuleer
Gewoon Lokaal! staat dan ook voor het zorg dragen van variatie in woningbouw. Voor zowel
particulieren zelfbouwers, starters, huurders als voor senioren dienen er goede mogelijkheden te
zijn. Goede & betaalbare (huur)woningen. Om dit te bereiken, staat Gewoon Lokaal! voor het
stimuleren van innovatieve, energiezuinige duurzame bouwmethoden, vrije (particuliere) kavels,
betaalbare grondprijzen & financieringsconstructies zoals erfpacht en starterswoningen.
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Woonvisie
Voor een gezonde en evenwichtige woningbouw is een update van de woonvisie Gemeente
Steenbergen dan ook hoogstnoodzakelijk. Zo spoedig mogelijk dienen we samen met de
woningbouwcoöperaties te komen tot concrete innovatieve en creatieve woonafspraken voor elke
kern van de Gemeente Steenbergen.

9.3 Gewoon Ouder!
Overbrug de kloof
We vertellen niets nieuws wanneer we zeggen dat de gemeente Steenbergen in een behoorlijk
tempo verzilvert. Dat betekent uitdagingen maar ook kansen. Het grootste gedeelte van onze
senioren kan een belangrijke bijdrage leveren aan de participatiesamenleving waar we allemaal deel
van uitmaken. Daarom moeten burgers van alle generaties bij hun gemeente of buurt betrokken
worden. Het zal ervoor zorgen dat de kloof tussen jong en oud overbrugd wordt.
De uitdaging ligt erin om te zorgen voor een toekomstbestendig woningbestand, voldoende
(zorg)voorzieningen en een toegankelijke leefomgeving. Hierover moeten we voortdurend in gesprek
blijven met onder meer woningcorporaties, de openbaar vervoerders en zorgaanbieders. En moeten
we als bestuurders kritisch naar ons eigen beleid blijven kijken.
Spin in het web
De belangen van de Steenbergse ouderen worden op uitstekende wijze behartigd door GOOS, een
samenwerkingsverband van de diverse ouderenbonden. Een solide partner waar Gewoon Lokaal! de
komende vier jaar dankbaar gebruik van zal maken. Het is echter van belang dat niet alleen ‘de
gemeente’ weet waar zij haar ouderen kan vinden, maar vooral dat de ouderen de gemeente weten
te vinden. De uitdaging ligt in het vasthouden van de bestaande voorzieningen en de goede relatie
met de vertegenwoordigers. Een gemeente moet werken als een spin door de diverse draden tussen
zorg- en welzijnsvoorzieningen te verbinden om zodoende een stevig web te creëren.
De zorgeconomie in Steenbergen is goed voor 10% van de lokale werkgelegenheid en dat moet als
het aan Gewoon Lokaal! ligt zo blijven. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot
TanteLouise/Vivensis laten echter zien dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Voor de werkgelegenheid
en voor onze ouderen moeten wij hard werken aan het behoud en de ontwikkeling van onze
zorgeconomie. Er zijn op provinciaal niveau al diverse ontwikkelingen in gang gezet waar wij als
gemeente bij aan zouden kunnen sluiten. Willen we onszelf niet tekort doen, dan moeten we dat
zeker onderzoeken.
Mantelzorg
In 2012 werd op voordracht van de fractie Door! nog een amendement aangenomen waarbij het
onderwerp Mantelzorg een speerpunt van beleid is geworden. Besloten is dat de wijze waarop
Mantelzorg in de gemeente Steenbergen vorm krijgt, prioriteit moet zijn en dat dit ook goed te
meten en te controleren moet zijn. Gewoon Lokaal! blijft het beleid en de uitvoering van Mantelzorg
op de voet volgen.
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Stille armoede
Keer op keer hebben de fracties van GB/Dé Lokale Partij en Door! er in de afgelopen periode op
gewezen dat de stapeling van kosten een risico is dat niet onderschat mag worden. We hebben
ervoor gepleit dat daarmee terdege rekening gehouden moet worden bij de totstandkoming van het
beleid. Het leed is al snel niet meer te overzien wanneer je bijvoorbeeld een hogere eigen bijdrage
voor WMO-voorzieningen combineert met steeds duurder wordende voorzieningen vanwege
privatisering en bezuiniging. We moeten voorkomen dat ouderen door stille armoede in een
isolement raken. We zullen hier als Gewoon Lokaal! alert op zijn en vooral ook handelen naar
signalen die bij ons binnenkomen.

9.4 Gewoon Jong!
Vroeger was niet alles beter, het was alleen anders. Opgroeien was vroeger wellicht minder
gecompliceerd. De keuzes en de kansen die het kind anno nu heeft, zijn enorm toegenomen. En dat
is goed. We moeten er samen voor zorgen dat ieder kind dezelfde kansen blijft houden. Dat we de
internationale rechten van het kind ook voor onze kinderen scherp in het vizier houden.
Kind van de rekening
We krijgen de komende jaren veel werk aan de transitie van de Jeugdzorg die ons is opgelegd door
de rijksoverheid. De gemeente Steenbergen werkt daar in regionaal verband al lang, hard en goed
aan. Als Gewoon Lokaal! zullen we deze ontwikkeling haarscherp in de gaten houden. Want hoewel
er veel te verbeteren valt op het terrein van de jeugdzorg, is het voor het Rijk toch vooral een
kwestie van geld. Eigen kracht in combinatie met jeugdzorg kán leiden tot betere situaties, maar
zeker bij de moeilijke gevallen met minder eigen kracht en een zwak sociaal netwerk tot een enorme
verslechtering. Het kind betaalt de rekening en dat moeten we voorkomen.
Uit onderzoek van de kinderombudsman bleek vorig jaar dat 1 op de 9 kinderen in Nederland in stille
armoede leeft. Kinderen die niet mee kunnen op schoolreis, niet kunnen trakteren in de klas, geen lid
kunnen worden van een vereniging. Gewoon Lokaal! zal er alles aan doen om dit cijfer naar beneden
te krijgen. Onder meer door bestaande regelingen beter onder de aandacht te brengen. Maar ook
door, net als we dat in de afgelopen vier jaar gedaan hebben, te voorkomen dat er door een
stapeling van bezuinigingen gezinnen en kinderen in het nauw komen.
Behoud en versterk
Sociale voorzieningen, netwerken en structuren worden als gevolg van de transities en de
bezuinigingen alleen maar belangrijker. Als Gewoon Lokaal! zullen we er alles aan doen om deze ook
voor ons jeugd te behouden en zelfs te versterken. Nieuwe initiatieven zoals het natuurlijke speelbos
in Nieuw-Vossemeer en het speelveld/de ijsbaan in Welberg juichen wij van harte toe.
Peuterspeelzaalwerk
Als lokale partijen hebben we de afgelopen periode ons uiterste best gedaan om het
peuterspeelzaalwerk kwalitatief sterk te houden. En mede dankzij onze inzet zijn de bezuinigingen
niet zo dramatisch doorgevoerd als van tevoren bedacht. Peuterspeelzaalwerk is belangrijk. Vanwege
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de voorbereiding op het onderwijs, vanwege de vroegtijdige signalering van problemen en vanwege
de sociale structuur die er geboden wordt. Gewoon Lokaal! zal zich hiervoor blijvend inzetten.
Leuk zijn
En dan moet ‘kind-zijn’ ook nog ‘gewoon leuk-zijn’. Dus met voldoende speelgelegenheden en voor
ieder kind de mogelijkheid om dichtbij aan sport- en cultuurvereniging of andere sociale
voorzieningen deel te nemen. Verenigingen zijn onmisbaar voor de gezondheid en het geluk van een
kind. Wij vinden dat we samen met alle volwassenen de taak hebben om het hedendaagse kind te
leren met respect om te gaan met de wereld om hem heen. Het oorspronkelijk Afrikaanse gezegd ‘It
takes a village to raise a child’ is Gewoon Lokaal! daarbij recht uit het hart gegrepen.
Laten we vooral de kinderen meer betrekken bij de flora en fauna in onze gemeente. Daar worden
ze alleen maar beter van, zo toont onderzoek aan. Bij kinderen in wijken met veel groen komt
zwaarlijvigheid 23% minder vaak voor. Dat besef kan de gezondheidszorg veel geld gaan schelen!
Wist u trouwens dat regelmatig spelen in een groene buitenomgeving voor betere schoolprestaties
zorgt? Om nog maar niet te spreken van de betere motoriek en grotere weerbaarheid. We willen
daarom een buitenleven dat uitdaagt en stimuleert. Waar kinderen aan deel kunnen nemen en van
kunnen leren.
Drugs en vandalisme
Niet met alle jeugd gaat het goed. Drugsgebruik, vandalisme, crimineel gedrag onder jongeren; als
Gewoon Lokaal! staan we open voor de signalen hierover. Groot geloof hebben wij in het
jongerenwerk dat tijdig kan sturen. Steun moet er blijven voor preventieve programma’s en educatie
op scholen. En daarnaast is er de controlerende en handhavende taak. Daar hebben we de politie
voor en die zal die taak naar behoren uit moeten voeren.

9.5 Gewoon Leefbaar!
Als het gebruik van één woord kenmerkend is voor de tijd waarin we nu leven, dan is het wel het
woord leefbaarheid. Leefbaarheid is geen vanzelfsprekendheid maar in een tijd waarin steeds meer
verwacht wordt van iedere inwoner wel heel belangrijk. Het is een containerbegrip, leefbaarheid
raakt vele onderwerpen. Dit hele verkiezingsprogramma is doorspekt met gedachten over de
leefbare samenleving, ideeën voor een nog socialere gemeenschap, proefballonnetjes over hoe we
het samen nog beter kunnen maken. Toch hebben we nog wel een paar gedachten over hoe we het
de komende jaren aan moeten pakken.
Bibliotheek
De bibliotheek is en blijft een belangrijke voorziening. Onlangs heeft een commissie het landelijk
perspectief van bibliotheken onderzocht. Deze commissie stelt onder meer dat de bieb de enige
instelling is die garandeert dat iedereen toegang heeft tot informatie en bronnen. Juist omdat de
bieb laagdrempelige en niet-commercieel is, biedt zij een sociaal-culturele meerwaarde. Zij draagt bij
aan gemeenschapsvorming en samenhang. Kortom, ook voor de toekomst heeft juist de bieb ons
allemaal veel te bieden. Behouden dus!
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Rust en stabiliteit
Met de oplevering van de A4 in het verschiet, wordt het de hoogste tijd dat we na gaan denken over
hoe we positieve impulsen van deze weg het beste kunnen benutten. Daarom moeten we ons nu al
richten op mensen in de Randstad die op zoek zijn naar rust en stabiliteit voor hun gezin.
Zwembaden
De gemeente Steenbergen heeft twee gemeentelijke zwembaden en dat willen we graag zo houden.
De baden zijn van uitstekende kwaliteit en dan bedoelen we niet alleen het water. In een land dat
voor een heel groot gedeelte uit water bestaat, is het van belang dat kinderen op jonge leeftijd goed
leren zwemmen. Maar het zwembad biedt ook gezinnen een omgeving die in iedere betekenis van
het woord veilig is. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is er een uitgebreid
activiteitenaanbod. Nog steeds zijn we er voorstander van dat er een verdergaande samenwerking
tussen De Knotwilg en De Meermin tot stand komt en we zullen dat ook zeker stimuleren.
Eigen groen is mooier
Het wordt nu écht tijd dat de gemeente stevig inhoud geeft aan beheer van het openbaar groen met
medewerking van inwoners. Straat- en buurtbewoners worden op vrijwillige basis verantwoordelijk
voor het groen- en klein onderhoud van hun directe leefomgeving zoals plantsoenen. De gemeente
faciliteert met budget, gereedschap, hulp en adviezen. Maar ook de hoveniers in onze gemeente
kunnen hier mogelijk een bijdrage leveren. Samen zorg dragen voor een prettige leefomgeving!
Het mes snijdt daardoor aan twee kanten: enerzijds wordt geld bespaard door effectievere inzet van
ambtenaren en anderzijds ontstaat er tussen burgers meer sociale contacten en verbondenheid. In
de optiek van Gewoon Lokaal! moeten de hierdoor gerealiseerde besparingen terugvloeien naar de
openbare werken & groenvoorzieningen in desbetreffende straat, buurt of kern. Kortom meer voor
minder en een betere buurt!
Buitensport accommodatiesport.
Wij zijn geen voorstander van privatisering van de buitensportaccommodaties. Wel willen we in
gesprek met de verenigingen om te kijken of we tot een vermindering van de kosten voor de
gemeenten kunnen komen. Dit kan door meer werk te verrichten door de verenigingen en dus
minder werk voor de gemeente. Overleg en overeenstemming zijn hier de sleutelwoorden.
Visie op leefbaarheid
De bevolkingskrimp heeft zeker gevolgen voor onze kleine kernen. De bedrijvigheid trekt weg en
maatschappelijke voorzieningen staan onder druk. Hoe kunnen we de voorzieningen die we nog
hebben versterken en in stand houden? Op die vraag wil Gewoon Lokaal! samen met de kleine
kernen een antwoord zoeken.
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9.6 Gewoon Groen!
Volgens de zojuist gepubliceerde Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI 2014) scoort Steenbergen
zwaar onvoldoende op het aspect Milieu en Natuur (in tegenstelling tot de aspecten “Mens en
Maatschappij” en “Economie”). Een gemeente die zich nota bene profileert met de slogan
‘Steenbergen aan Zee’, scoort voor de duurzaamheid van het oppervlaktewater maar net boven de 0grens!
De onvoldoende milieu-inspanningen zijn een voortdurende bron van ergernis voor de partijen die
nu samen Gewoon Lokaal! vormen. Een ambitieus Groenplan zonder een cent budget en het
ondertekenen van milieuakkoorden zonder er vervolgens een sikkepit mee te doen. Dat kan en dat
moet anders naar de mening van Gewoon Lokaal! En dat gaan we dan ook Gewoon Doen!
Keiharde euro’s
Niet vanuit verplichting, maar vanuit overtuiging. Omdat we een verantwoordelijkheid hebben voor
de generaties na ons. Maar ook omdat een duurzame aanpak op korte termijn al winst oplevert. En
met winst bedoelen we dan ordinaire, keiharde euro’s.
Bijvoorbeeld omdat het veel gemakkelijk is om van een duurzaam product af te komen aan het eind
van zijn levensduur. Het gaat bij het tuinafval of wordt gerecycled. Dat scheelt in de kosten. Of
bijvoorbeeld omdat een duurzame aanpak op meer dan één manier bij kan dragen aan het overschot
aan water op het ene moment en het tekort op het andere moment. Of omdat de aanleg van
zonnepanelen op openbare gebouwen of zelfs groene daken een groot verschil laat zien in de
energierekening. Daar is helemaal niks wazigs aan; dat is gewoon een kwestie van 1+ 1.
Wind
Om een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie wil Gewoon Lokaal! dat
Steenbergen hierin echt stappen gaat zetten. Hoewel al een forse meerderheid (60%) van de
Steenbergenaren voor de uitbreiding van duurzame energie en het aantal windmolens is, wil
Gewoon Lokaal! investeren in een nog breder draagvlak. Er bestaan verschillende mogelijkheden om
duurzame energie op te wekken. Gewoon Lokaal! wil onderzoeken op welke locatie windturbines
kunnen worden toegestaan. We sluiten ons aan bij eerder gemaakte afspraken om de polders
rondom de kern Dinteloord te ontzien, maar zien bijvoorbeeld wel mogelijkheden naast de nieuwe
A4. Zeker is dat deze ontwikkeling ook de gemeentekas moet kunnen spekken. Zeker is trouwens ook
dat Steenbergen zich - overigens op initiatief van Gewoon Lokaal! - inmiddels actief verzet tegen de
komst van de spuuglelijke installaties voor de winning van schaliegas.
Zon
Behalve veel wind, kent onze gemeente ook relatief veel zonne-uren. Gewoon Lokaal! wil op
behoorlijke schaal gebruik maken van de nieuwste mogelijkheden (Energieakkoord) die het rijk biedt
om zonne-energie te benutten. Als gemeente zelf maar ook ten behoeve van haar bewoners en
instellingen. Goed voor de portemonnee.
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Gewoon Doen!
We willen nagaan of bijvoorbeeld sportverenigingen een verdienmodel kunnen ontwikkelen door
hun (al dan niet platte) daken beschikbaar te stellen aan bewoners (in de zogenaamde
postcoderoos) die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen.
Aantrekkelijk groen
Gewoon Lokaal! vraagt zich af waarom het gemeentelijk groen strak en ordentelijk en vooral flets en
saai moet zijn. Gewoon Lokaal!. Een andere aanpak van het openbaar groen, en samenwerking met
hoveniersbedrijven , kan leiden tot uitdagender en veel aantrekkelijker groen. Groen dat qua
onderhoud veel minder arbeidsintensief is en dus goedkoper. Want ze bestaan gewoon hoor:
zelfregulerende beplanting en bodembedekkers die het minder gewenste groen net zo goed buiten
de deur kunnen houden als gras dat kan. Misschien iets duurder in aanschaf maar vele malen
goedkoper in onderhoud. We hebben binnen onze gemeentegrenzen experts op dit gebied. Laten we
daar gebruik van maken. Hierdoor kunnen we ook nog eens versneld afscheid nemen van de gifspuit,
een hulpmiddel waar onze gemeente nogal kwistig mee om schijnt te gaan (bron: CLM 2013
Duurzaam terreinbeheer).
Veilig en sociaal
Ook inwoners kunnen meer dan nu betrokken worden bij het onderhoud van het openbaar groen.
Voor Gewoon Lokaal! is dat niet louter vanwege kostenbesparing. Wie betrokken is bij het
groenonderhoud rondom de eigen woning, zal er ook veel meer waardering en zorgvuldigheid voor
op kunnen brengen. Wist u dat in groene wijken tot 42% minder criminaliteit voorkomt? En dat
groen niet alleen het veiligheidsgevoel stimuleert, maar ook de sociale contacten en daarmee het
buurtgevoel. Kijkt u eens naar uw eigen straat: hoeveel tijd zou het kosten om het plantsoentje
samen met de buren bij te houden? Zou u dat überhaupt erg of misschien gewoon gezellig vinden?
Zeker wanneer dat plantsoentje - gefaciliteerd door de gemeente - een fraaiere invulling krijgt dan
die anderhalve prikkelstruik die er nu in staat.

Verbeterde landschappelijke inpassing van de A4; Gewoon Doen!
Of we het nu leuk vinden of niet: de A4 komt er. De meeste Steenbergenaren verwachten volgens
de Steenbergse Courant-enquête vooral veel overlast van de A4 na de opening in maart 2015. Over
de wijze waarop we deze weg aan gaan kleden, zullen we het de komende raadsperiode vaak
hebben. Voor Gewoon Lokaal! staat als een paal boven water dat tussen
snelweg/bedrijventerreinen en stad veel groen moet komen te liggen. Beplanting haalt CO2 uit de
lucht en legt fijnstof vast, terwijl ook de geluids- en lichtoverlast ermee kan worden voorkomen.
Voorname redenen ten gunste van de volksgezondheid . Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor
bedrijvigheid langs de weg, maar ook deze bedrijven zullen bereid moeten zijn om hun
verantwoordelijk te nemen bij de aanleg van een groene buffer tussen A4 en de woongebieden. en
waterbergend vermogen ten behoeve van de inwoners van onze gemeente.

22

Gewoon Lokaal! wil zich op zeer korte termijn richting RWS sterk maken voor de toepassing van stil
asfalt op en bij de A4, met name nieuw, zogeheten ultrastil asfalt. Meer algemeen: naar het idee van
Gewoon Lokaal! schort het te vaak aan voldoende inzet vanuit de gemeente wanneer het gaat om
externe belangenbehartiging naar partners als RWS (inpassing A4), Veolia (goede busverbindingen)
en ´andere voorbeelden´. Wij willen daar verandering in. De gemeente moet zich volgens Gewoon
Lokaal! sterker het lot aantrekken van omwonenden van de A4, waaronder de Stoofdijk (nabij
Zeelandweg-oost). Hiertoe heeft onze partij al in oktober 2013 opgeroepen d.m.v. een motie. Helaas
kregen we hiervoor geen steun van de coalitiepartijen. Dit dossier moet volgens ons direct na de
verkiezingen worden opgepakt.
Gewoon Lokaal! bepleit de ontwikkeling van een Natuurbeleidsplan waarin een aantal lopende en
nieuwe projecten in samenhang wordt beschreven en verder in gang gezet. Gewoon Lokaal! omarmt
de plannen van Waterpoort, en pleit daarbij voor een sterke visie op regionale samenwerking die
bijdraagt aan het succes van de Brabantse Wal. Het is daarbij ook goed om de aanwezige
natuurrijkdom en de biodiversiteit te kennen, te bevorderen en te promoten. Natuur en cultuur
bieden mogelijkheden voor allerlei vormen van recreatie in de gezonde buitenlucht. Steenbergen
kent vele wateren en vele terreinen (bossen, paden, slikken) met legio mogelijkheden voor fietsen,
wandelen, roeien, varen, paardrijden, en hengelen.
Dierenwelzijn
Gewoon Lokaal! heeft niet alleen een zwak voor dieren in het wild, maar ook voor huisdieren en vee
op de boerderij. Wij hebben veel aandacht voor dierenwelzijn, en zijn tegen de uitbreiding van
megastallen. Overigens beperken wij daarmee ook de gezondheidsrisico’s voor de mensen die in de
buurt van veeteeltbedrijven wonen: resistent geworden bacteriën vormen een reëel risico voor
mensen met een minder goede gezondheid (zoals in verpleeg- en verzorgingstehuizen).
Daarbij moeten we secuur en voorzichtig omgaan met de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke
plannen. Zo beschouwen wij de beide glastuinbouwgebieden AFC Nieuw Prinsenland en Westland als
afgeronde gebieden. Dat houdt overigens in dat er nog veel uitbreidingsmogelijkheden zijn in met
name het AFC Nieuw Prinsenland en bij de Suikerunie.

9.7 Gewoon Genieten!
Genieten in Steenbergen
In elke kern zijn voorzieningen gericht op de beoefening van hobby’s, en op deelname aan cultuur,
religie en sport. Gewoon Lokaal! wil deze maatschappelijke voorzieningen graag behouden, net zoals
de gebouwen en ander overblijfselen van weleer met cultuurhistorische betekenis. Steenbergen
doet actief mee aan een aantal algemene hoogtijdagen zoals Carnaval, Koningsdag en Sinterklaas,
maar ook aan echte lokale initiatieven. Denk aan de Kleine Tour, de dorpsfeesten, het
kindervakantiewerk in Dinteloord en ga zo maar door. Voor de innerlijke mens kunnen zowel
bewoners als bezoekers in elke kern terecht bij een flink aantal gezellige eet- en drinkgelegenheden.
Ook in het zo omvangrijke verbindingsgebied tussen en rond de zes kernen is het goed toeven. Het
landschap, de kreken, de openheid, het groen, de dijken, de rivieren en het voormalige buitenwater.
Het een is nog fraaier dan het ander.
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Fietsen en wandelen voor jong en oud
Nederland is een land van fietsers en in onze gemeente is dat niet anders. Ook voor de jongeren en
ouderen voor wie de jaarlijkse Koos Moerenhout Classic net een tandje te veel is, geldt dat fietsen
supergezond is. Fietsen is bij ons zo ingeburgerd dat je er vaak niet bij stil staat. Het is niet alleen
gezond en een probaat middel tegen obesitas, maar ook handig en voor iedereen betaalbaar. Het
brengt je in de buitenlucht en waar je wil zijn en het voert je ook door het mooie landschap van onze
gemeente. Het is dan ook belangrijk om de fietspaden en het fietsroutenetwerk in onze gemeente
goed te onderhouden en te promoten bij de (dag-) recreant. Voor ouderen die al dan niet in
clubverband dagtourtjes maken, voor de fietsforens en zeker ook voor de jongere scholieren die naar
wat verder gelegen scholen fietsen moeten veilige en fietsvriendelijke routes worden gegarandeerd.
Ook wanneer sprake is van nieuwe fietsverbindingen over de A4 (bv brug bij Klutsdorp) of van te
verwachten toename van verkeersdrukte nabij De Heen. De aanleg van heggen naast de fietspaden
vergroent de omgeving nog meer, veraangenaamt het fietsen bij tegenwind en maakt het ook nog
wat veiliger.
Groene zoom
In verschillende kernen bestaat de wens om een groene zoom om de kern aan te leggen, met
wisselend hoge en lage begroeiing en bebossing. Daar omheen en daar door (De) heen kunnen dan
wandelpaden worden aangelegd, en kan ook aansluiting worden gezocht bij de zogenaamde
ommetjes. Dit type verfraaiingen en verbeteringen vergroot ook nog eens de aantrekkelijkheid om in
de diverse kernen te komen wonen.
Trots
Binnen de vrijetijdseconomie biedt met name de Steenbergse buitenruimte en natuur in al haar
facetten nog veel kansen voor recreatie en toerisme. De branding van onze contreien als fraai
onderdeel van de Brabantse Wal en als landschap van allure zal menig recreatieve ondernemer als
muziek in de oren klinken. Er valt voor onze inwoners maar ook voor de bezoeker uit binnen- en
buitenland meer dan genoeg te genieten van natuur en cultuur. Overigens zijn veel Steenbergenaren
al lang overtuigd van deze potenties. Volgens de enquête uit 2013 van de Steenbergse Courant ziet
liefst 85% van onze burgers best veel kansen voor recreatie en toerisme. Wanneer bij
Steenbergenaren soms sprake lijkt van een laagje sikkeneurigheid en burgerlijke ongehoorzaamheid,
is het altijd goed te weten dat - voor wie goed kijkt – daaronder meestal ook gewoon een gevoel van
trots terug is te vinden. Gewenst neveneffect van de toeristische kansen is natuurlijk dat dit in de
nabije toekomst ook extra lokale werkgelegenheid gaat opleveren.

9.8 Gewoon Veilig!
Gewoon Lokaal! zet zich in voor een gemeente die voor alle bewoners, passanten, bezoekers en
ondernemers afdoende veiligheid biedt. Dat geldt in eerste instantie voor veiligheid thuis – dus in de
eigen woning - maar natuurlijk ook op straat, op het werk, op school, en bij het winkelen en het
uitgaan. Steenbergen kampt bij vlagen met een aan soft en hard drugs gerelateerde criminaliteit. De
politie moet hierin kordaat en hard optreden. Wellicht dat op bovenlokaal niveau moet worden
gezocht naar een vorm van regulering van teelt en handel soft drugs, teneinde zo te komen tot
decriminalisering.
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Het gebruik en het dealen van drugs in de nabijheid van scholen en spel- en sportvoorzieningen voor
de jeugd (bv nabij voetbalvelden) moet met grote nadruk worden bestreden.
Buurtpreventie
In verschillende kernen namen de dorpsraden onlangs het initiatief tot het oprichten van een
buurtpreventieteam. Enkele tientallen vrijwilligers signaleren inbraakgevoelige situaties en onraad.
Maar zij geven ook verbetervoorstellen door aan de gemeente op het vlak van (verkeers-) veiligheid,
zoals bij een kapotte lantaarnpaal. De vrijwilligers zijn op hun rondes een aanspreekpunt voor
bewoners en hebben zodoende ook een sociale functie. De gemeente ondersteunt de teams op
materieel, financieel en communicatief terrein.
Samen met politie en gemeente draagt het buurtpreventieteam bij aan de veiligheid en leefbaarheid
van het dorp. Mét de dorpsraden vindt Gewoon Lokaal! het dan ook van groot belang dat de
gemeente meewerkt aan deze vorm van preventie, door de buurtpreventieteams te faciliteren en
door op een vlotte manier de voorgestelde verbeteringen door te voeren.
Ondanks de reële overlast, de onveiligheid en de werkelijk gepleegde misdaden lijkt volgens de
statistieken de algehele veiligheid toch op behoorlijk hoog niveau te liggen. Zo behaalt Steenbergen
in de eerder genoemde GDI (2014) een ruime voldoende score op Veiligheid (cijfer 7,2). En dat lijkt
zich ook te vertalen in het gevoel van (on-) veiligheid. Begin 2013 tekende de Steenbergse Courant
op dat 90% van de door de krant geënquêteerde Steenbergenaren zich in de woonplaats Veilig of
Doorgaans veilig voelt. 8% voelt zich Soms niet veilig, en 2% Niet of meestal niet. Steenbergen is een
relatief rustige, volgens sommigen enigszins bedaarde gemeente met niet eens zulke hoge misdaad
cijfers. Eerlijk gezegd denken wij zelfs dat Steenbergen een zekere aantrekkingskracht uitoefent op
bewoners van andere, minder veilige steden die willen verhuizen.
Voorgaande wat relativerende opmerking over veiligheid moet geenszins worden opgevat als een
toegeven aan tekortkomingen op veiligheidsgebied in onze gemeente. Gewoon Lokaal! wil
investeren in preventie, en waar nodig moet met harde hand worden opgetreden.
Veilig Verkeer Steenbergen
Ook de verkeersveiligheid heeft steeds de aandacht van Gewoon Lokaal!. Van belang is daarbij om
vooral de veiligheid van zwakke verkeersdeelnemers in de gaten te houden, denk aan voetgangers en
fietsers, en aan de jeugd en ouderen. Uit de Steenbergse Courant-enquête van begin 2013 kwam
naar voren dat bijna de helft van de geënquêteerden de verkeersveiligheid in de eigen kern maar
matig of slecht vinden.

9.9 Gewoon Geld!
Idealen en ambities zijn prachtig, maar ze moeten wel betaald worden. Als gemeente hebben we
weinig mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Het Rijk heeft anderzijds wel veel mogelijkheden
om geld bij de gemeente weg te halen en de gevolgen daarvan merken we dagelijks. De gemeente
Steenbergen is een financieel gezonde gemeente: er zijn heel wat gemeenten die met groene ogen
naar onze meerjarenbegroting kijken. Dat willen we natuurlijk zo houden. Maar voor Gewoon Lokaal!
betekent dat wat anders dan onze centen in het matras naaien. We denken dat er manieren zijn om
de lasten acceptabel te houden en toch de middelen te creëren om ons voorzieningenniveau op
niveau te houden en de leefbaarheid van onze gemeente naar een hoger niveau te trekken.
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Hieronder vindt u een overzicht van de ideeën die we daarover hebben
De kosten van de burgers mogen de komende vier jaar niet stijgen. Dat wil niet zeggen dat de
OZB niet kan stijgen, maar als dat gebeurt, moeten andere kosten dalen. Met andere
woorden, het totaal aan gemeentelijke kosten moet gelijk blijven.
Voer een gedifferentieerd tarief in voor afvalstoffenheffing. De zogenaamde Diftar waarbij
iedere huishouden betaalt voor de aangeleverde hoeveelheid afval. De Steenbergse
afvalcontainers zijn er nota bene al op aangepast.
Plaatsen van windmolens langs de A4. Langs deze nieuwe verbinding tussen Rotterdam en
Antwerpen kunnen zeker goede locaties voor windmolens gevonden worden. De
energiemaatschappij die de eigenaar is van de windmolens betaalt OZB en een
leefbaarheidsbijdrage. Hierdoor worden extra inkomsten gegenereerd.
Groenafval aanbieden voor bio-vergisting bij de Suikerunie. De beschikbare energie kan
tegen marktwaarde geld opleveren.
Ter beschikking stellen van gemeentelijke daken en gronden voor de plaatsing van
zonnepanelen. Hierdoor kunnen particulieren die zelf geen plaatsingsmogelijkheden hebben
ook gebruik maken van duurzame energie en de hieraan verbonden financiële voordelen.
Migrantenbelasting invoeren. De toeristenbelasting wordt ingevoerd conform de
bezuinigingsafspraak. Extra migrantenbelasting kan hierop een lucratieve aanvulling zijn.
Een effectief acquisitiebeleid op poten zetten. Samen met Rewin moet de gemeente
Steenbergen werken aan een effectief acquisitiebeleid voor bedrijven. Nieuwe bedrijven
brengen investeringen en banen mee en generen OZB-inkomsten. Proactiviteit en
professionele dienstverlening naar (potentiële)bedrijven is de succesfactor hierin. Wellicht
moet hier op passende wijze binnen de gemeentelijke organisatie voor geïnvesteerd dienen
te worden. Maar het is een investering die al snel rendement op zal leveren.
Voer de burgerparticipatie snel in. Wanneer burgers de eigen groenstroken en plantsoenen
onderhouden, kan dit geld besparen. Een (deel) van dit geld kan bijvoorbeeld benut worden
voor de verbetering van de straat, wijk of buurt.
Een beperkte verhoging van lokale belastingen. Maar dan wel met een vooraf beschreven
doel. En dat doel moet volgens Gewoon Lokaal! zijn dat diensten en voorzieningen ten bate
van de leefbaarheid in de kernen betaalbaar en bereikbaar blijven. Een verhoging die zich
naar mening van Gewoon Lokaal! terugverdient. In een sterk collectief kunnen diensten en
voorzieningen goedkoper aangeboden worden, wat de besparing op lage lokale belasting
ruim compenseert. Niet voor niets zijn er in Nederland zoveel collectieve inkoopinitiatieven
en samenwerkingsverbanden!

Wij zijn gewoon
Wij zijn lokaal
Wij zijn Gewoon Lokaal!
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