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1. Inleiding
Wij zijn gewoon
Wij zijn lokaal
Wij zijn Gewoon Lokaal!
Gewoon Lokaal! is in 2013 ontstaan na een fusie tussen de twee partijen GB/Dé Lokale Partij en
Door!
In 2014 werden we de grootste partij in de Steenbergse gemeenteraad en we doen in 2018 weer
mee als nummer 1 op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
Gewoon Lokaal! heeft zich de afgelopen vier jaren bewezen als een stabiele. lokale partij met een
sterke vertegenwoordiging in alle kernen van onze gemeente. Iedereen heeft deze raadsperiode
afgemaakt.
We willen politiek bedrijven op basis van argumenten, feiten en onafhankelijke onderzoeken. We
doen dat voor en met de Steenbergenaren.
Wat hebben we bereikt?


Ongeveer een halvering van de hondenbelasting en het geld mag alleen nog ten goede komen
aan hond en baas;



Er komt een stadstrandje bij zwembad de Meermin;



De canon van Steenbergen: hierin komen alle belangrijke gebeurtenissen uit het verre en het
nabije verleden van Steenbergen;



Huisvesting van de carnavalbouwclubs;



Meer aandacht voor de risico’s bij kerncentrale Doel;



Meer aandacht voor overlast hondenpoep;



Initiateren van de ijsbaan op de Markt in Steenbergen;



Een breed gedragen Natuurbeleidsplan dat vanaf 2017 wordt uitgevoerd;
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Aandacht voor het onderhoud van het openbaar groen, de entrees bij alle kernen en de
rotondes.



Het Stimuleringsfonds Samenleving, bestemd voor initiatieven vanuit de samenleving gericht op
jeugdzorg en passend onderwijs, ouderen, uitkeringsgerechtigden, leefbaarheid en participatie;



Concrete uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder en innovatief beleid door moties GB/DLP &
Door! (nu Gewoon Lokaal!) in juni 2012;



Peuterspeelzaalwerk (vroege voorschoolse educatie) voor al onze jonge inwoners in de eigen
woonplaats;



Budget voor uitvoering van de twee winnende ideeën uit het jeugddebat;



Inwoners aansporen om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 te stemmen op
de partij die het beste bij hen past;



Uitstel en herbezinning op het voornemen om het Volkerak-Zoommeer te verzilten;



Bomen langs de A4 ten zuiden van de afslag Steenbergen;



Met anderen samen: reconstructie Rondweg N259 met nieuwe fietspaden (uitvoering in 2018);



Met anderen samen: geen doorkruising hoogspanningsleiding 380 kV door Dassenberg, Oudland
en Kruislandse polders.
Het is dan ook niet voor niets dat wij de verkiezingen zullen ingaan met de slogan:

‘Kies voor een goed verhaal: Kies Gewoon Lokaal!‘
Ons doel
In dit verkiezingsprogramma leest u onze wensen, dromen en idealen. Wij beschouwen ons
verkiezingsprogramma niet als een eindproduct; maar als iets dat kan groeien en rijpen met de jaren.
Wel hebben we als Gewoon Lokaal! een vertrekpunt gekozen waaraan wij het beleid, de plannen en
kleine en grote ideeën de komende jaren zullen toetsen. Dit 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
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energie, in economie en in natuur, ook omwille van de generaties die na ons komen.

Onze kernwaarden
Ons doel ligt aan de basis van een aantal kernwaarden die we verwoord hebben:
Gewoon Lokaal! staat voor een partij die haar naam eer aan doet. Die de lokale belangen behartigt
voor iedereen.
Gewoon Lokaal! staat voor een sociaal rijk leven. Met verenigingen en gemeenschapshuizen, met de
bibliotheekvoorzieningen en 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 mensen, 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.
Gewoon Lokaal! vindt het van groot belang dat onze gemeente zich in economische zin blijft
ontwikkelen. Wij staan voor innovatie en kansen op het gebied van toerisme en recreatie moeten
worden gepakt.

2. Gewoon Speerpunten!
Hieronder ziet u de punten die wij belangrijk vinden.

1. Sterke kernen

Iedere kern binnen onze gemeente is uniek. We zijn trots op het verleden van elke kern met
ieder haar eigen identiteit en historische elementen. Ook nu en in de toekomst mag en moet
hier aandacht voor zijn. Daarom staat Gewoon Lokaal! voor een goede visie op de toekomst
voor iedere kern met een duidelijk, toekomstbestendig maatregelenprogramma om deze te
verwezenlijken. Uiteraard willen we inwoners, instellingen en ondernemers betrekken bij de
plannen. Iedereen moet kunnen meedenken en meedoen.
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Gewoon Lokaal! stelt voor om voor iedere kern een coördinator of manager te benoemen die
zorgt voor een betere informatiedeling en samenwerking. Deze personen zijn het
aanspreekpunt voor verenigingen, stichtingen of maatschappelijke voorzieningen.
Zij hebben de opdracht om de leefbaarheid te versterken en te verbeteren en de afstand tot
de gemeente te verkleinen.
Verenigingen en dorpsraden hebben goede ideeën om juist de leefbaarheid in de kernen te
vergroten. Uitvoering hiervan kost geld en dit is vaak moeizaam of niet bij elkaar te krijgen.
Gewoon Lokaal! wil betere financiële steun geven voor leefbaarheidsprojecten, bv. via het
Stimuleringsfonds Samenleven.

2. Groene gemeente
Uit onderzoek blijkt dat mensen liever in een groene omgeving wonen dan in een omgeving
van stenen, glas en beton. Gewoon Lokaal! heeft met wisselend succes in de afgelopen vier
jaren aandacht gevraagd voor diversiteit in groenbeplanting, bloemendijken, bermen,
aantrekkelijke entrees, rotondes en hanging baskets in alle kernen.
Wij stellen voor dat deskundige lokale hoveniers het beheer van de rotondes gaan
overnemen in ruil voor een bescheiden vorm van reclame.
Ook willen wij bewoners ondersteunen in hun plannen voor het groener maken van hun
woon- en leefomgeving. Samen zorg dragen voor een groene wijk verbindt mensen met
elkaar en de wijk of straat komt er zo fleurig op te staan!
3. Impuls voor wonen

Wonen is een belangrijk item voor Gewoon Lokaal! Trends in de samenleving en
demografische gegevens zouden aanleiding moeten zijn voor een duidelijke en actuele visie
op wonen. Met name het aanbod voor starters en alleenstaanden verdient een impuls.
Gewoon Lokaal! wil samen met woningbouwcorporaties het fenomeen starterswoningen
een nieuw gezicht geven.
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Er komen ook steeds meer eenpersoonshuishoudens. Hierdoor moet het wonen voor
alleenstaanden meer aandacht krijgen. Er is een aantal nieuwe woonconcepten op de markt
gekomen, zoals de zogenaamde Tiny Houses en Finch-woningen. Ook binnen onze gemeente
zouden er mogelijkheden moet zijn hier ervaring mee op te doen.

4.

Uitvoeren natuurbeleidsplan
Gewoon Lokaal! heeft zich hard gemaakt voor een natuurbeleidsplan en we zijn dan ook blij
dat dit inmiddels is vastgesteld. Hiermee liggen er duidelijke kaders waarbinnen helder is wat
wel en niet kan in relatie tot onze natuur. Nu het plan er is, moeten de maatregelen ook
worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld natuurlijk bermbeheer en ecologische verbindingszones,
bloemen- en bomendijken.

5.

Lokale cultuur hoog in het vaandel

Gewoon Lokaal! blijft aandacht vragen voor ons cultureel erfgoed in de breedste zin van
het woord. Gebouwen, maar zeker ook groene, archeologische en sociale (bv dialecten
en gebruiken) kenmerken uit het verleden van iedere kern binnen onze gemeente verdienen
het om bewaard en versterkt te worden.
Wij omarmen dan ook bijvoorbeeld het project Expeditie Nassau. Een zeer waardevol project
om verbindingen te maken tussen de inwoners en het vestingverleden van Steenbergen.

6.

Blijvende inzet op economie, recreatie en toerisme

Door de veranderingen in de stad en de haven heeft Steenbergen toeristen echt wat te
bieden. Ook het project Waterpoort en de samenwerking met de gemeenten Bergen op
Zoom en Woensdrecht in de Brabantse Wal bieden aanknopingspunten om onze gemeente
beter op de kaart te zetten voor iedereen die hier van wil genieten. Promotie van het geheel
blijft dan ook van groot belang!
Kansrijke particuliere initiatieven die een goede bijdragen leveren aan recreatie en toerisme
moeten worden gestimuleerd. De gemeente is actief en faciliteert.
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7.

Duurzaamheid

Er bestaan vele regelingen en innovatieve ontwikkelingen op dit gebied. Gewoon Lokaal! zal
zich hier in blijven verdiepen en kennis benutten om van Steenbergen een nog
duurzamere gemeente te maken. We houden dit onderwerp dan ook op de agenda. Zeker
ook met het oog op de energietransitie, de afspraken van en met de Rijksoverheid en de
komst van een Klimaatwet om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame
energiebronnen, zoals zonne- en windenergie over te gaan. We houden de deadline in 2040
(Verklaring van Steenbergen) en de vereiste stappen daarnaar toe dan ook scherp in de
gaten.

8.

Participatie

Participatie is een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt, maar voor Gewoon Lokaal!
zou het al lang de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn om als gemeente samen met
alle betrokkenen beleid en plannen te maken. Heldere communicatie en transparantie
moeten bij zowel politiek als ambtenaren in de genen zitten. Samen aan de slag: voor, door
en met burgers, instellingen en bedrijven.

9.

Havens in verbinding met de centra

De binnenstad en de haven van Steenbergen hebben de afgelopen jaren een goede impuls
gekregen. Hiermee heeft de stad een eigentijds gezicht gekregen. Gewoon Lokaal! is nu op
zoek naar een mogelijkheid om de Markt en de haven op meerdere manieren met elkaar te
verbinden. Bijvoorbeeld door een logische verkeersroute te maken van de ‘droge markt’
naar de ‘natte markt ‘. Door deze twee centrale plekken in de stad met elkaar te verbinden
ontstaat er een stevig geheel dat zowel voor inwoners, ondernemers als toeristen nog meer
te bieden heeft. Wij stellen een combinatie voor van groene elementen met water. Een
goede verbinding tussen de haven en het centrum vinden wij ook voor Dinteloord belangrijk.
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Zo kan de verblijfsfunctie van deze centra nog sterker worden. Iedereen kan er dan heerlijk
wonen, werken en recreëren!
10.

Sunclass en omgeving
Het park Sunclass en haar omgeving moet haar naam als “Recreatieve Mainport “eer aan
doen. Het geeft Nieuw- Vossemeer en dus de gemeente Steenbergen legio mogelijkheden in
de zin van recreatie en economie. Deze kans moeten we met twee handen aanpakken!

3. Gewoon Steenbergen
Hart voor de StadHaven
De Steenbergse binnenstad is volop in beweging. Dankzij het project Hart voor de Stad zijn
ondernemers, bewoners, gemeente en andere belanghebbenden echt in actie gekomen voor het
centrum van Steenbergen. We hebben allemaal veel belang bij een levendig en kwalitatief
hoogstaand centrum; daarom moeten we er ook allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. Er valt
nog veel te doen. Met name de koppeling tussen stad en haven kan nog veel sterker. Als bestuurders
hebben we de taak om de ondernemers in het centrum te ondersteunen en te motiveren. Door te
faciliteren, maar ook door daadwerkelijk bij te dragen aan deze belangrijke economische en
maatschappelijke motor.
Centrumplan Vitaal Hart van de Stad
De opbrengst van het project Hart voor de Stad is gebruikt als input voor het centrumplan Vitaal Hart
van de Stad. Daarmee is het centrumplan een goed doordachte, breed gedragen visie die door
Gewoon Lokaal! wordt onderschreven.
Expeditie Nassau
Het op de kaart zetten en benutten van het rijke vestingverleden van Steenbergen is de reden dat de
Expeditie Nassau het daglicht zag. Gewoon Lokaal! heeft de reis met interesse gevolgd en is
enthousiast over de opbrengst. Bewustwording van de plaatselijke geschiedenis dragen wij hoog in
het vaandel. Maar ook het toepassen van innovatieve architectuur zien wij als een uitstekend middel
om Steenbergen aantrekkelijker te maken voor haar inwoners en bedrijven en voor de bezoeker van
buitenaf. Wat Gewoon Lokaal! betreft gaat de expeditie dan ook op volle kracht verder.
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Markt
Als Gewoon Lokaal! waren we in het verleden groot voorstander van het afsluiten van de
Steenbergse Markt. Steeds vaker horen wij echter geluiden dat het gewenste resultaat daarmee niet
bereikt is. Dus moeten we kijken of en hoe het beter kan. Als Gewoon Lokaal! blijven we
tegenstander van parkeren op de Markt. Maar wanneer openstelling -geheel of gedeeltelijk- kan
leiden tot een levendiger stadsplein, dan werken we daar graag aan mee. Uiteraard moet de Markt
bij evenementen en speciale gelegenheden gewoon dicht blijven. De afsluiting zou op die dagen zelfs
uitgebreid kunnen worden tot de Gummaruskerk.
Gummaruskerk
De toekomst van de Gummaruskerk is nog steeds onzeker. Een werkgroep buigt zich over de
gebruiksmogelijkheden die het gebouw biedt. Als Gewoon Lokaal! denken we daar graag over mee.
Zo hopen we dat dit beeldbepalende rijksmonument in de toekomst ook andere functies zal kunnen
herbergen. Wij denken hierbij aan een combinatie van sociale en maatschappelijke (zorg en welzijn)
functies. Met een museum, de bibliotheek en ook als thuisbasis voor belangrijke organisaties zoals
Heemkundekring De Steenen Kamer en de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen.
Het kerkgebouw als huiskamer van de stad! Hierop aansluitend wil Gewoon Lokaal! de pleinen aan
de Westdam en Nieuwstad mooier maken.
Olmentuin
Gewoon Lokaal! wil dat het plan Olmentuin wordt uitgevoerd zoals het in concept is aangeboden,
zonder concessies in de uitvoering te doen.
Westland
Gewoon Lokaal! is tegenstander van verdere uitbreiding van het kassengebied in het Westland.
Ontsluiting Buiten de Veste
Er wordt volop gebouwd in Buiten de Veste, Gewoon Lokaal! wil een ontsluiting via de
Dinteloordseweg realiseren. Hier is weinig nieuw asfalt voor nodig en het ontlast de Fabrieksdijk, de
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Lindenburghlaan en de Zeelandweg Oost. Wij onderschrijven de uitkomsten van het recente
verkeersonderzoek en zijn tegen een Rondweg West.
Gewoon Doen!?
Samengevat stellen wij dat Steenbergen veel potentie heeft, die de komende jaren verder vorm
moet krijgen. Het roemrijke interessante verleden mag en moet de basis zijn voor een aantrekkelijk
heden voor iedereen! Een betere samenhang tussen de Markt en de haven met het kerkgebouw als
huiskamer kan Steenbergen veel kansen bieden: cultureel, economisch/toeristisch en
maatschappelijk.

4. Gewoon Dinteloord
Haven Centrumplan uitvoering

Het is van groot belang om de haven te verbinden met het dorp en haar faciliteiten. Hiermee kan ook
de leegstand in het centrum worden teruggedrongen. Uitbreiding van het winkelbestand versterkt de
huidige voorzieningen. Om dit voor de toekomst te waarborgen, zien wij graag dat het dorpscentrum
van Dinteloord tot aan de haven de plek is om winkels te vestigen.

Om Dinteloord aantrekkelijk te maken is het van belang om de entree van het dorp uitnodigend te
laten zijn. Daarom stellen wij voor om de route ‘van Suukerpee tot centrum’ te reconstrueren en
verkeersveiliger te maken.

Tweede supermarkt in Dinteloord

Gewoon Lokaal! is een voorstander van een tweede supermarkt in Dinteloord, maar dan wel ín het
centrum om te voorkomen dat het lokale koopcentrum wordt uitgehold.
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Samenwerking

Dinteloord heeft veel buitengebied dat grenst aan de buurgemeenten. Een betere samenwerking
met Moerdijk en Halderberge is noodzakelijk voor wat betreft invulling en ontwikkeling van de
polder, het industriegebied en de jachthavens.
Gewoon Lokaal! wil uiterst voorzichtig omgaan met de uitbreiding van kassen en windmolens in de
omgeving van Dinteloord.

In stand houden voorzieningen

Dinteloord heeft een rijk verenigingsleven en veel voorzieningen. Dit is van groot belang voor de
aantrekkingskracht van het dorp voor haar (potentiële) inwoners. De voorzieningen zorgen ervoor
dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat men elkaar kent, met andere woorden dat men zich
verbonden voelt met elkaar. Juist het verenigingsleven zorgt voor sociale binding.
Gewoon Lokaal! wil dan ook dat zwembad, sporthal, sportvelden, dorpshuis, een
bibliotheekvoorziening en busstation in het centrum in de toekomst behouden blijven.

Rustpunt in beweging
Het burgerinitiatief om de openbare begraafplaats aan het Zuideinde een nieuwe bestemming te
geven zien wij als een plan vol met goede ideeën. Er moet geld beschikbaar komen om het gehele
plan uit te voeren.

5. Gewoon Kruisland
Aantrekkelijke kern
In Kruisland mag aandacht zijn voor het eigentijds en aantrekkelijk presenteren van de kern. Daarom
zijn wij voor een fraaie entree van het dorp: meer groen en beter onderhouden groen, zoals door het
plaatsen van hanging baskets en aandacht voor onderhoud van struiken en bomen.
Er zijn mooie initiatieven geweest om de kreken tussen Kruisland en Steenbergen aantrekkelijker en
toegankelijker te maken. Zoals het aanleggen van een wandel- en fietspad tussen de Baak en de
Cruijslandse kreken. Hiervoor blijft ook in de toekomst aandacht nodig.
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Ook is Gewoon Lokaal! voor een goed onderhoud van wandel- en fietspaden en het plaatsen van
voldoende voorzieningen voor afval (in het binnen- en het buitengebied).
Veilig verkeer
Verkeer in Kruisland verdient op bepaalde plekken de aandacht. Met name daar waar landbouw,
recreatief en overig verkeer elkaar treffen, zoals de Gastelseweg en ‘t Haantje. Wij zijn voor veilige
routes voor de schoolgaande jeugd en het behoud van openbaar vervoer. Tot slot willen wij betere
parkeermogelijkheden, maar ook stevigere handhaving op ongewenst parkeergedrag in het dorp.
De mens centraal
In Kruisland is een aantal voorzieningen belangrijk omdat deze mensen met elkaar verbindt. Gewoon
Lokaal! is dan sterk voorstander van het in stand houden hiervan. Denk hierbij aan: de pinautomaat,
de kermis en de jaarlijks terugkerende activiteiten.
Jongeren hebben een binding met hun dorp. Om hen de mogelijkheid te geven hier aan een
toekomst te bouwen, moet er gewerkt worden aan het aanbod van woningen, voorzieningen en
activiteiten door het verenigingsleven te ondersteunen. De openbare ruimte moet aantrekkelijk zijn
zodat de jeugd zich er thuis voelt en zich er kan vermaken. Bijvoorbeeld in een natuurspeeltuin.
Gewoon Lokaal! vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit
vergt impulsen op het gebied van wonen, welzijn en zorg: kwalitatief goede woningen, bereikbare
zorgvoorzieningen, het activiteitenaanbod vergroten en mensen hier meer bij betrekken.
Voor de hondenbezitters zouden wij samen met hen willen kijken naar goede voorzieningen zoals
een hondenspeelveld.

6. Gewoon Nieuw- Vossemeer
Nieuw-Vossemeer is een levendige kern met een actieve dorpsraad, verenigingsleven, kleinschalig
bedrijventerrein, middenstand en horecagelegenheden. Gewoon Lokaal! wil de leefbaarheid en
vitaliteit van Nieuw-Vossemeer voor de toekomst waarborgen en verder uitbouwen.
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Beleving
Gewoon Lokaal! wil meer ‘belevingsplekken’ in Nieuw- Vossemeer: plaatsen waar je de cultuur en
natuur van Nieuw- Vossemeer kunt beleven, als burger, toerist of recreant. Mooie voorbeelden
hiervan zijn het Kreekplein, het Vossenbos of het Watersnoodmonument 1953. Nieuwe plannen
zouden gemaakt kunnen worden voor de muziekkiosk, Natuurpark de Kreek en de directe omgeving
van Sunclass/Schelde Rijnkanaal.
Toerisme & recreatie
Het gebied rondom Sunclass is Recreatieve Mainport van de gemeente Steenbergen. Het geeft
Nieuw- Vossemeer voor de toekomst ruimte en economische mogelijkheden om zich verder te
ontwikkelen. Gewoon Lokaal! wil Sunclass en zijn omgeving behouden voor verdere ontwikkeling van
recreatie en toerisme.
In het dorp kunnen ook belevingen op het gebied van sport en cultuurhistorie aan elkaar verbonden
worden. Denk hierbij aan Molen Assumburg, de oude overgang van het Vosmeers pontje, de haven,
het Stellebos en een meer recreatief gebruik van de kreken. Ook een sterkere verbinding vanuit
Nieuw -Vossemeer met Waterpoort kan een grote meerwaarde zijn.
Jeugdzorg
Jeugd en jongeren geven een krachtige vitaliteit aan een dorp. Echter, een kleine minderheid onder
de hangjongeren in Nieuw- Vossemeer draagt hier helaas niet aan bij. Zij geven burgers in hun
directe woonomgeving een sterk gevoel van onveiligheid en veroorzaken schade door vandalisme.
Samen met politie, jeugdwerker, verslavingszorg etc. moet op een kordate en consequente aanpak
ingezet worden. Hierop bezuinigen is voor Gewoon Lokaal! geen optie.

7. Gewoon Welberg
Het Dorpsplan voor Welberg komt de komende jaren tot leven. Hiermee krijgt het dorp een mooi,
groen en duurzaam centrum. En vooral levendig, mede door toevoeging van een kleinschalige
woonwijk op het voormalige voetbalveld. Gewoon Lokaal! pleit voor een milieuvriendelijke wijk die,
evenals alle toekomstig in te richten woongebieden, volledig gasloos is.
14

Kapelaan Kockstraat
De inrichting van de Kapelaan Kockstraat blijft voor vele Welbergenaren teleurstellend. Met name de
verkeersafwikkeling op het pleingebied tussen de brug naar de Corneliuskerk en de Corneliusstraat is
een doorn in het oog maar is naar mening van Gewoon Lokaal! vrij gemakkelijk en snel op te lossen
kan zijn. Ter hoogte van de Pius X moet een zebrapad komen en moet bovendien een optimale
inpassing komen van de nieuwe brug over de Boomvaart.
Viaduct
Het viaduct als poort naar Steenbergen en vice versa moet via een kunstproject worden
opgewaardeerd. Gewoon Lokaal! ondersteunt de plannen die de Dorpsraad Welberg hiervoor
ontwikkelt.
Hondenspeelveld
Zoals het er naar uitziet gaat er in Welberg een hondenspeelveld komen. Nadat hondeneigenaren
deze wens naar voren brachten, gingen de Dorpsraad Welberg, de gemeente en de Sint
Annaparochie met elkaar in overleg om naar de mogelijkheden te kijken. De hondeneigenaren
hebben aangegeven de verantwoordelijkheid en een deel van de inrichting en het onderhoud voor
hun rekening te willen nemen. Een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking waarvoor
Gewoon Lokaal! veel waardering heeft en graag ondersteunt. Bijvoorbeeld door een deel van de
opbrengst van de hondenbelasting hiervoor te gebruiken.

8. Gewoon De Heen
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 Slikken en
van actieve sporten tot culinaire hoogstandjes. Dat is vooral te danken aan ondernemers die in
mogelijkheden denken en het belang van samenwerken onderkennen.
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Kortom De Heen geeft ‘beleving’. Gewoon Lokaal! is dan ook verheugd dat er een bedrag op de
begroting is opgenomen voor de opwaardering van de haven in De Heen. De visie op De Heen die
vier jaar geleden is opgezet, moet een uitvoeringsprogramma krijgen.
Beleving
Samen met de inwoners wil Gewoon Lokaal! de beleving en leefbaarheid van De Heen verder
uitbouwen. De grondige renovatie van de haven is hiervan een concreet voorbeeld. Hiernaast is er
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 de beleving, leefbaarheid, flora en fauna en voor toerisme en recreatie .
Jeugd
Gewoon Lokaal! ondersteunt het idee vanuit de jongeren om een ontmoetingsplaats te creëren.
Daarnaast is er de concrete wens om de zwemtrapjes terug te brengen bij het Benedensas, zodat het
waterplezier er veiliger wordt. Het jongerenwerk en de sportcoaches worden gemist in De Heen.
Ontmoeting
‘De Stelle’ moet behouden blijven. Zoals voor ieder dorpshuis geldt, moet ook ‘De Stelle’ een plek
zijn om elkaar te ontmoeten, voor ontspanning, evenementen en beleving.
Verkeer en vervoer
De bereikbaarheid van De Heen met het 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.
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 is dit een voortdurend pijnpunt.
Zeker nu na sluiting van de Fatimaschool dagelijks jonge kinderen en hun ouders de oversteek
moeten maken. Maar ook voor wandelaars en fietsers is het onaangenaam. Gewoon Lokaal! blijft
zoeken naar een goede en duurzame oplossing voor dit probleem.
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9. Gewoon werk!
Zorg voor werk
In de afgelopen jaren hebben wij door moties veel aandacht besteed aan de realisatie van
bedrijventerreinen in alle kernen. Nu het AFC Nieuw Prinsenland, de A4 en Reinierpolder 3 er zijn,
blijft een sterke bedrijvenacquisitie vanuit de gemeente van essentieel belang.
Gewoon Lokaal! pleit nog steeds voor een sterk gemeentelijk acquisitieteam dat samen met Rewin
ook daadwerkelijk voor concrete investeringen en meer werkgelegenheid gaat zorgen!
Wij zijn ons er van bewust dat de agro- en foodsector ons heel veel brengt. We zijn een gemeente
met veel landbouw en glastuinbouw. Niet onderschat moet worden hoeveel werkgelegenheid dat
met zich meebrengt. Onze akkerbouw is sterk, de bedrijvigheid die daaraan gerelateerd is zou
gestimuleerd kunnen worden hierheen te komen. Wij denken dan aan bijvoorbeeld ICT,
onderhoudsmonteurs etc.
Van groot belang voor deze sectoren is de komst van een dependance van de HAS naar Bergen op
Zoom.
Promotie
Mede hiertoe heeft Gewoon Lokaal! een actief Promotiebeleid Steenbergen voorgesteld. Bedrijven
moeten de gemeente Steenbergen weten te vinden, waarna het acquisitieteam met hen in gesprek
kan gaan om daadwerkelijk in onze gemeente te investeren.
Bedrijven en economie
Gewoon Lokaal! maakt zich sterk voor stevige promotie- en marketingbeleid voor het concreet
aantrekken van nieuwe bedrijven en de daarmee verbonden werkgelegenheid.
In de visie van Gewoon Lokaal! dient de gemeente Steenbergen in samenwerking met de Brabantse
Wal- gemeenten en Rewin een duidelijke focus te blijven leggen op Agrofood en Biobased en de
hieraan verbonden bedrijven en werkgelegenheid. Aantrekken van een diversiteit van bedrijven
binnen de ‘maak’- industrie. Bedrijven die naast concrete (technische) producten ook know- how en
innovatie met zich meebrengen en werk bieden aan een breed scala (van LBO tot en met universitair)
geschoolde vakmensen.
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10. Gewoon groen!
Alles wat we ‘voor de natuur’ doen, doen we feitelijk voor onszelf. De natuur kan namelijk prima
zonder ons, maar wij kunnen niet zonder haar. Daarom spreken we af de negatieve effecten van
klimaat- en zeespiegelstijging een halt toe te roepen. Als we het slim aanpakken en de goede
maatregelen nemen, kunnen we er ook onze gemeenschappelijke en onze particuliere portemonnee
mee van dienst zijn.

Energie als streekproduct

Het kan en het moet: een versnelde energietransitie in Steenbergen waarin iedereen op korte
termijn omschakelt naar energie uit met name wind, zon, aardwarmte en biomassa. Dit biedt kansen
in de zin dat ‘energie’ een streekproduct wordt: wij maken en verdienen aan onze eigen duurzame
energie!

Windenergie

Gewoon Lokaal! is voorstander van uitbreiding van het aantal windmolens, maar staat wel op het
standpunt dat de molenhoogte moet worden beperkt tot maximaal 149 meter zodat er geen irritante
rode (knipper)lichten op hoeven. Mogelijkheden zien wij bijvoorbeeld op bepaalde locaties naast de
A4, bij voorkeur in compacte clusters en niet in rijen. We vinden wel dat de omgeving moet
profiteren van de opbrengst, vandaar dat we de afgelopen periode de motie ‘Dorpsmolen’ indienden
die dit voorschrijft.
Zonne-energie

Behalve veel wind, beschikt Steenbergen ook over veel zonne-uren. Gewoon Lokaal! vindt dat de
gemeente extra inspanningen moet leveren om de Steenbergse daken van woningen en
bedrijfspanden gevuld te krijgen met zonnepanelen. Op zo’n manier dat ook echt alle
inkomensgroepen hiervan kunnen meeprofiteren. Mogelijkheden zien wij ook in de aanleg van
zogenaamde zonneweiden en in een combinatie van functies zoals plaatsing van zonnepanelen naast
de A4, waarmee bijvoorbeeld geluidsoverlast kan worden tegengegaan.
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Kernreactoren Doel

Gewoon Lokaal! zet zich met onder meer Bergen op Zoom en Roosendaal in voor sluiting van de
onveilige kerncentrale Doel. Begin 2016 is daartoe een door ons ingediende motie bij meerderheid
aangenomen. De centrale ligt net over de Belgische grens ten zuidwesten van Steenbergen. Als er
daar iets misgaat zullen de Brabantse Wal- gemeentes waarschijnlijk het eerst en het hardst worden
getroffen. Onlangs heeft het Rijk al jodiumpillen in onze gemeente verspreid, maar wij pakken veel
liever de oorzaak aan.

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding in de bebouwde kom is momenteel overal het gesprek van de dag, niet alleen in
Steenbergen. Heet water is een goed middel tegen onkruid, maar alléén wanneer er daarnaast ook
vaak genoeg wordt geveegd. Wat Gewoon Lokaal! betreft blijft goede onkruidbestrijding inderdaad
een ‘hot item’.

Gewoon Lokaal! kiest verder voor uitdagender en aantrekkelijker groen. Groen dat qua onderhoud
minder arbeidsintensief is en goedkoper. Denk daarbij aan zelfregulerende beplanting en
bodembedekkers die ongewenst groen gaan domineren. Samenwerking met wijkteams en
gebruikmaking van lokale hoveniersbedrijven kan ons verder brengen. Inwoners kunnen meer dan nu
betrokken worden bij het onderhoud van het openbaar groen.
Biodiversiteit
Alles draait om balans. Als flora en fauna steeds monotoner wordt, gaat het mis. We moeten er
bijvoorbeeld voor zorgen dat bijen en andere insecten het weer naar de zin krijgen. Dan doen we
door bloemrijke akkerranden aan te leggen. En door op bermen en slootkanten een degelijk
maaibeleid los te laten ontstaat er vanzelf een gevarieerdere flora. Maar ook door na te denken over
het groen dat wij in de buitenruimte planten en door onze inwoners bewust te maken van het belang
van biodiversiteit.
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Afval
Gewoon Lokaal! zet het ingeslagen pad van bronscheiding voort, daarin is onlangs flink geïnvesteerd
dus dat gaan we uitvoeren. Eventuele kinderziektes worden opgespoord en zo snel mogelijk
verholpen. Ook blijven we tégen het betaald aanbieden van grijs afval bij de containers. De bedoeling
is dat we ons afval nog beter gaan scheiden: papier, groenafval en plastic hoeven we dan niet weg te
brengen zoals grijs afval. Wel zal op langere termijn een nieuwe afweging moeten worden gemaakt.
In de tussentijd zijn we ook voor invoering van statiegeld en moeten verpakkingen beter recyclebaar
worden gemaakt. En als mensen hun afval zomaar ergens op straat of in het groen dumpen, moet er
strenger worden gecontroleerd en beboet. Wij zijn uiteraard voor behoud van de Steenbergse
milieustraat en uitbreiding hiervan.

11. Gewoon wonen!
Gewoon Lokaal! staat voor het zorgdragen van variatie in woningbouw. Er moet voor onze
verschillende kernen divers worden gebouwd. Op de Welberg bijvoorbeeld gaan graag gezinnen
wonen, terwijl er in Steenbergen een tekort is aan woningen voor eenpersoonshuishoudens.
Gewoon Lokaal! is voorstander om hierbij te kijken naar alternatieve, duurzame woonvormen.
Variatie
Voor zowel particuliere zelfbouwers, starters, huurders als voor senioren dienen er goede
mogelijkheden te zijn. Goede en betaalbare (huur)woningen. Om dit te bereiken, staat Gewoon
Lokaal! voor het stimuleren van innovatieve, energiezuinige duurzaam gasloze bouwmethoden, vrije
(particuliere) kavels, betaalbare grondprijzen en financieringsconstructies zoals starters- en
duurzaamheidsleningen. Projecten voor starterswoningen die permanent beschikbaar blijven voor
starters moeten een impuls krijgen. We hebben daar echter wel de hulp van woningbouwcorporaties
bij nodig.
Koop en huur
Een duurzame ontwikkeling van stad en land draait om de vraag hoe we omgaan met de bestaande
huur- en koopwoningen. Om zowel bestaande huur- als particuliere huizen voor de toekomst
aantrekkelijk te houden dienen ook deze duurzaam en levensloopbestendig aangepast te worden.
Woningbouwcorporaties zijn inmiddels bezig hun woningvoorraad hieraan aan te passen.
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Particulieren dienen hierin gestimuleerd te worden met passende subsidieregelingen zoals
duurzaamheidsleningen voor het energieneutraal of gasloos ombouwen van de woning.

12. Gewoon Leefbaar!
Door apart budget in de begroting te creëren wil Gewoon Lokaal! de dorpsraden, stadsraad en
Leefbaarheid De Heen een hoger budget toekennen. Zij kunnen dan zelf projecten oppakken die
goed zijn voor de eigen kern. Sowieso zijn wij voor het stimuleren van duurzame investeringen op het
gebied van wonen, werken en mensen.
Veilig
In het kader van leefbaarheid en veiligheid blijft ook de inzet van buurtpreventieteams en de
wijkagenten van groot belang. Hierin past ook het plaatsen van verlichting of het drastischer snoeien
van groen op enge plekken. Gewoon Lokaal! wil meer inzet van toezichthouders en politie op
plaatsen waar het nodig is. Ook is blijvende druk nodig op de Rijksoverheid om een grotere politieinzet te krijgen.
Gezond
Leefbaar houdt ook in dat mensen gezond zijn. Een goede gezondheid betekent dat je qua lijf en
leden geen klachten hebt. Maar het betekent ook dat je lekker in je vel zit, je mee kunt doen in de
maatschappij en zelfredzaam bent. Gewoon Lokaal! vindt dit van groot belang! Daarom willen wij
voorkomen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving buiten de boot vallen. Denk hierbij
aan: kinderen, waarvan 20% niet veilig en gezond opgroeit, waardoor weerbaarheid, onthechting,
schoolverzuim en misbruik op de loer liggen. Of denk aan ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig
moeten blijven wonen, maar kunnen zij dat ook? Er moet goed gekeken worden of de zorg die
daarvoor nodig is ook echt gegeven kan worden. Zorgcontinuïteit is een belangrijk punt en ook
eenzaamheid, onveiligheid en verwardheid kunnen deze groep extra kwetsbaar maken.
Samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen is wat Gewoon Lokaal! betreft de enige manier
om de problematiek van de kwetsbare groepen vroegtijdig te signaleren, plannen te maken en in
actie te komen! De gemeente dient dit te organiseren en te regisseren in de vorm van sociale
systemen en netwerken, waarbij de krachten in zorg, sociaal domein en veiligheid gebundeld kunnen
worden.
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Bibliotheek
De bibliotheek is en blijft een belangrijke voorziening en staat midden in de samenleving. Op een
laagdrempelige manier brengt zij mensen, informatie, educatie en cultuur samen. Natuurlijk door de
collectie, maar ook door activiteiten. Een eigentijdse bibliotheek werkt samen in netwerken om
oplossingen te bieden voor lokale vraagstukken op het gebied van lezen, leren en informeren. Zo
draagt de bibliotheek bij aan: kansen voor jeugd, meedoen, zelfredzaamheid, participatie, digitale
vaardigheden, het voorkomen van laaggeletterdheid en het bestrijden van eenzaamheid door
ontmoeting.
Kortom, ook voor de toekomst heeft juist de bieb ons veel te bieden. Gewoon Lokaal! is dan ook
voor het behoud van de bibliotheekvoorzieningen!
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 onze zwembaden bieden gezinnen ook een omgeving die in iedere betekenis
van het woord veilig is. Mede dankzij de 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.

13. Gewoon verschillend!
Een vrije, diverse samenleving is een groot goed en het verdedigen waard. Het is vaak een verrijking
om met mensen met uiteenlopende achtergronden te kunnen samenleven, ook in onze gemeente.
De gedachte achter het credo “Ik BEN in Steenbergen’, is een mooie, en tegelijkertijd onderstreept
de uitspraak de overeenkomst. Namelijk dat we allemaal Steenbergenaren zijn. En dat we respectvol
met elkaar moeten omgaan.
Iedere inwoner moet zich bij ons thuis en welkom voelen, zichzelf kunnen zijn. Op een aantal vlakken
is er nog wel het een en ander te winnen. De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie te vervullen
en kan bijvoorbeeld op haar taalgebruik letten. Waar het geen enkele functie dient kan het
overbodig aanspreken of verwijzen naar sexe achterwege blijven.
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14. 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, de goede relatie met
de vertegenwoordigers en deskundigheidsbevordering. Een gemeente moet werken als een spin
door de diverse draden tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen te verbinden om zodoende een stevig
web te creëren.
Uitvoering van zorg en ondersteuning aan ouderen dient niet vast te lopen in regeltjes en
administratieve rompslomp. Gewoon Lokaal! staat voor toegankelijke informatie, eenvoudige regels
en klare taal.
Mantelzorg
Mantelzorg is een speerpunt van beleid geworden. Gewoon Lokaal! heeft grote waardering voor
mantelzorgers. Mede door onze inzet is binnen de gemeente Steenbergen reeds een goed beleid
ontwikkeld en in uitvoering gebracht. Gewoon Lokaal! wil dit beleid voortzetten en verbeteren daar
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waar het kan en moet. Een actiepunt hierin is om mantelzorgers meer bij elkaar te brengen om ook
elkaar te ondersteunen, van elkaar te leren en verder te helpen. We dienen deze waardevolle
doelgroep nog beter te bereiken.
Koopkracht
De koopkracht is van velen achteruit gegaan. Als hiernaast ook nog sprake is van hoge zorgkosten,
raakt een groep ouderen al snel in de financiële problemen. Gewoon Lokaal! vindt het van belang dat
stapeling van kosten door bijvoorbeeld hogere eigen bijdragen voor WMO- voorzieningen worden
vermeden. 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.

15. Gewoon jonger!
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. Uit
onderzoek blijkt 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 nog 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. Samenwerking in de jeugdketen is essentieel!
Werkgroep jeugd
We moeten ervoor zorgen dat we weten wat er leeft onder de jeugd. We pleiten daarom voor de
instelling van een werkgroep Jeugd zoals we bijvoorbeeld ook de werkgroep Sociaal Domein kennen.
Een groep stakeholders die voeling heeft met de doelgroep, signalen oppikt en deze vertaalt naar
advies. Ideeën voor nieuw jeugdbeleid kunnen vooraf getoetst worden bij deze werkgroep en ook
moeten we op zoek naar moderne middelen om met de jeugd te communiceren.
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Activiteiten voor jongeren tussen 13-17 jaar
De leeftijd van 13-17 jaar is een lastige. Te oud voor de speeltuin, te jong voor de kroeg. Gewoon
Lokaal! zou graag zien dat er speciale evenementen voor deze leeftijdsgroep worden georganiseerd.
De uitvoering hiervan zou bij bestaande evenementenorganisaties kunnen liggen, financieel
ondersteund door de gemeente.

16. Gewoon mobiel!
Vervoer
De gemeenschap vergrijst en door het wegvallen van middenstand en zorgcentra uit de kernen
worden deze noodzakelijke faciliteiten voor deze groep burgers moeilijker bereikbaar. Als gemeente
dienen we ons te blijven inzetten voor flexibele 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. Zo ontstaan er op de A29 vaak files waardoor
de bussen niet tijdig de bestemming in Rotterdam bereiken. Gewoon Lokaal! zou daarom graag zien
dat de bussen meer gebruik zouden kunnen maken van busbanen en vluchtstroken.
Bij de herinrichting van wijken zouden voetgangers en fietsers prioriteit moeten krijgen. Ook moet er
gekeken worden naar alternatieve parkeervoorzieningen.
Levensloopbestendig
Veel openbare ruimten zijn niet levensloopbestendig ingericht. Voor mensen die slecht ter been zijn
of met een rollator lopen zijn straten, stoepen, pleintjes en opstapjes soms een moeilijk te nemen
hindernis. Willen we dat mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen, dan is een juiste
aanpassing van openbare ruimten in de eigen omgeving steeds meer noodzakelijk. Benodigde
aanpassingen dienen dan ook spoedig en zonder veel rompslomp gerealiseerd worden.

25

17. Gewoon Beleven!
Gewoon Lokaal! staat voor meer beleving. Plaatsen binnen de gemeente Steenbergen waar je op
aangename wijze de historie, cultuur en natuur kunt beleven en waar iedereen zich thuis kan voelen.
Of je nu burger, toerist of recreant bent. Maar waar je ook kunt genieten van het bourgondischculinaire Steenbergen met zijn sfeerplaatsen en verblijfmogelijkheden.
Meer beleving in alle kernen van Steenbergen geeft naast sfeer, onderling ook meer verbonden-,
betrokken- , en saamhorigheid. Begrip voor elkaar, elkaar helpen en steunen. Samen evenementen
organiseren, een feestje bouwen. Kortom een bruisende samenleving. Genieten en er samen voor
gaan!
Treffend voorbeeld hiervan is de haven Steenbergen: deze geeft beleving, uitstraling en allure.
Gewoon Lokaal! staat ervoor dat deze trend van beleving verder wordt uitgewerkt voor alle kernen
binnen de gemeente Steenbergen. Door het bieden van arrangementen binden en boeien we de
toerist, zodat ze langer verblijven. In samenwerking met de Brabantse Wal zetten we Steenbergen en
West- Brabant hiermee sterk op de kaart.

18. Gewoon Geld!
Idealen en ambities zijn prachtig, maar ze moeten wel betaald worden. Als gemeente hebben we
enerzijds weinig mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Het Rijk heeft anderzijds meer taken bij
de gemeente weggelegd zonder er extra gelden tegenover te stellen. Steenbergen is een financieel
gezonde gemeente: er zijn heel wat gemeenten die met scheve ogen naar onze meerjarenbegroting
kijken. We denken dat er manieren zijn om de lasten acceptabel te houden en toch de middelen te
creëren om onze voorzieningen op niveau te houden en de leefbaarheid van onze gemeente te
verbeteren.
Hieronder vindt u een overzicht van de ideeën die we daarover hebben:


De kosten voor inwoners mogen de komende vier jaar niet stijgen. Dat wil niet zeggen dat de
OZB (buiten de indexering) niet kan stijgen, maar als dat gebeurt, moeten andere kosten dalen.
Met andere woorden, het totaal aan gemeentelijke kosten moet gelijk blijven.
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Hiernaast is een initiatief van “dorpsmolens” een mooie wijze om als gemeenschap (kern of
buurt) gezamenlijk over te stappen op duurzame wind- of zonne-energie en de extra inkomsten
die hieruit volgen binnen de gemeenschap te investeren in een betere leefbaarheid in de kern.



Groenafval zou aangeboden moeten worden aan centrale installaties op bedrijventerreinen. De
beschikbare energie kan tegen marktwaarde geld opleveren.



Ter beschikking stellen van gemeentelijke daken en gronden voor de plaatsing van
zonnepanelen. Hierdoor kunnen ook particulieren die geen plaatsingsmogelijkheden hebben
toch ook gebruik maken van duurzame energie en de hieraan verbonden financiële voordelen.



Investeer nog meer in burgerparticipatie. Wanneer burgers de eigen groenstroken en
plantsoenen onderhouden, kan dit geld besparen. Dit geld of een deel ervan kan bijvoorbeeld
benut worden voor de verbetering van de straat, wijk of buurt.



De geheven reclamebelasting dient ten goede te komen aan de desbetreffende betalende
ondernemers in de uitvoering van plan Stadhaven en het verder opwaarderen van het
(winkel)centrum van Steenbergen. Gewoon Lokaal! is voorstander van het onderbrengen van de
opbrengst van de reclamebelasting in een ondernemersfonds en stelt voor dat de gemeente
Steenbergen daar bovenop een zelfde bedrag in dit fonds inbrengt. Dit is dan bedoeld voor
bijvoorbeeld promotie, feestverlichting, festiviteiten etc. Iedereen profiteert mee. Juist weer die
die combinatie van publieke en private samenwerking maakt het ondernemersfonds zo sterk.
Belangrijk is dat we zo écht samen kunnen optrekken om de economische kracht van onze stad
te versterken.

En dan nog even dit
Op dit moment is er een aantal onderwerpen niet actueel waarvan wij ons kunnen voorstellen dat u
toch graag wilt weten hoe Gewoon Lokaal! erover denkt. Vluchtelingen bijvoorbeeld. Het aantal
mensen dat op de vlucht voor oorlogsgeweld ons land binnenkomt, is aanzienlijk afgenomen ten
opzichte van twee jaar geleden. Helaas weten we maar al te goed dat die situatie net zo makkelijk
weer kan veranderen wanneer er een nieuwe brandhaard ontstaat. Mocht zich dat de komende
periode voordoen dan staat Gewoon Lokaal! op het volgende standpunt:
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Niemand vraagt om vluchtelingen, net zo min als de vluchteling er zelf om vraagt om in die positie te
zitten. Mocht de nood aan de man komen dan vindt Gewoon Lokaal! dat het Rijk zich goed moet
voorbereiden en een veel sterkere regierol dan voorheen moet spelen zodat geen nodeloos
paniekvoetbal ontstaat. In die eventuele situatie zal ook de gemeente Steenbergen de menselijke
maat moeten hanteren bij een evenredige opvang van vluchtelingen. We zeggen dan dus ‘ja’ tegen
vluchtelingen, maar willen wel dat de opvang gebeurt op een schaal en een manier die past bij onze
gemeente.
Nog zo’n onderwerp: gemeentelijke herindeling. Momenteel niet actueel maar wie weet wanneer
het de kop weer opsteekt. Daarom: Gewoon Lokaal! zegt ‘nee’ tegen een herindeling. We zijn
voorstander van samenwerking met andere gemeenten waar het ons voordeel op kan leveren maar
onze zelfstandigheid staat buiten kijf. We moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van het
ambtenarenapparaat en het bestuur gewaarborgd blijft zodat wij tot in de verre toekomst prima ‘op
ons eigen’ kunnen blijven.
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