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Samen Sterker 
D66  

 
 

Er is zoveel te doen! 
Op 21 maart 2018 kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Steenbergen 
de nieuwe leden van de gemeenteraad. Juist nu is het belangrijk uw stem uit te 
brengen!  
 
Waar staat D66 in de gemeente Steenbergen eigenlijk voor? Investeren en ontwikkelen, 
om bij te dragen aan de vooruitgang en de leefbaarheid van Steenbergen. D66 doet dat 
steeds door verschillende belangen helder af te wegen. Economische vooruitgang 
bewerken, anders is er minder werk en wordt de gemeente een kleinere woonplaats 
voor alleen forensen. Aantrekkelijke centra met een sterke middenstand, anders komen 
de mensen niet meer winkelen en rondkijken. Goed onderwijs voor de toekomst van 
onze kinderen en als aantrekkelijke vestigingsfactor. Bevorderen van natuur en milieu in 
onze woonomgeving, want dat is mooi en goed voor onze gezondheid en ons 
woonplezier. Toerisme en recreatie passen daar uitstekend bij, zijn goed voor de 
werkgelegenheid en onze inkomsten. En dat voor Steenbergen Stad èn de kernen. 
 
Wij maken een vuist tegen het groeiend populisme in de politiek. De waarheid kan niet 
worden versimpeld. Er is niet één volkswil; belangen dienen steeds zorgvuldig te 
worden afgewogen. Wel moet beter naar de inwoners worden geluisterd. Geen 
kunstmatige inspraak; de gemeente moet communiceren dat de inwoners zijn begrepen. 
Inwoners dienen directere invloed op het doen en laten van de gemeente te hebben, op 
meerdere momenten tussen de verkiezingen door. Daar staat D66 voor. 
 
D66 is de afgelopen periode coalitiepartij geweest en heeft onder meer de volgende 
punten voor Steenbergen gerealiseerd: 

• Economische visie en werkplan 2020 

• Centrumplan Welberg 

• Budget inwonerparticipatie groenbeheer 

• Budget beschikbaar voor groenplan 

• Herinrichting N257 en de Steenbergse Haven 

• Realisatie industrieterrein Reinierpark 

• Afvalstoffenbeleidsplan 

• Ontwikkeling haven Dinteloord 

• Natuurbeleidsplan 

• Recreatieve kansenkaart 

• Herdenkingsfonds Slag om de Schelde 

• Onderzoek rondweg Steenbergen west 
 

Optimistisch en toekomstgericht kijkt D66 Steenbergen vooruit naar de periode 2018 – 
2022. Op de volgende pagina’s laten wij zien welke veranderingen wij op de 
speerpunten bedrijvigheid, leren en opgroeien, duurzaamheid, wonen en leven en 
transparante overheid willen realiseren. Wij willen de ontwikkelingen in de gemeente 
Steenbergen voortzetten, kansen grijpen en breken met verstard bestuur! 
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Onze lijst 
 

Hier presenteren wij onze kandidaten, met hun woonplaats en 

leeftijd op de verkiezingsdatum. 

1 Eric van der Spelt M Steenbergen 41 

2 Ad Theuns M Steenbergen 64 

3 Tim Huisman M Dinteloord 31 

4 Vincent van den Bosch M Steenbergen 50 

5 Loes Baselier V Welberg 69 

6 Barry de Wit M Steenbergen 61 

7 Debbie Hoek-Kroon V Steenbergen 45 

8 René de Schutter M Dinteloord 56 

9 Anita Nuiten V Steenbergen 58 

10 Jos Akkermans M De Heen 67 

11 Nell van de Zande V Steenbergen 66 

12 Jaap van der Steen M Steenbergen 50 

13 Jelle Heijmans M Steenbergen 30 

14 Robin Hopmans M Welberg 45 

15 Ellie Verwer V Dinteloord 63 

16 Leo Heijmans M Welberg 63 
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Bedrijvig 
Steenbergen 
De crisis is afgelopen, nu volle kracht vooruit 
 
D66 is overtuigd van de kracht en vindingrijkheid van mensen en 
bedrijven. Zeker na de financiële crisis moet deze kracht zorgen voor een 
blijvende economische ommekeer. De overheid moet voorwaarden 
scheppen en barrières wegnemen. Niet doen alsof mensen nog steeds 
hun hele leven dezelfde baan houden. Die baan is tijdelijk, de 
vaardigheden en talenten blijven maar zullen flexibel moeten worden 
ingezet. Wie kan omgaan met een voortdurende veranderende markt zal 
toekomstbestendig zijn. D66 wil een flexibeler arbeidsmarkt. Meer 
solidariteit tussen jong en oud, actief en niet-actief, insiders en outsiders. 
D66 wil een grotere arbeidsparticipatie van oudere werknemers, 
outsiders en ouders. 
 

Basisinkomen 
Uitdagingen als armoede, inkomens- en vermogensongelijkheid, 
complexiteit van regelgeving in onze maatschappij, ook ontwikkelingen in 
economie, productie en participatie én de experimenten met regelvrije 
bijstand vragen de volle aandacht van D66. De discussie over het 
basisinkomen neemt hierbij een steeds prominenter plaats in. Een 
basisinkomen is een vast maandinkomen, dat de overheid aan iedere 
inwoner verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden aan te 
verbinden. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond 
te komen. Het basisinkomen bevordert werk, omdat de armoedeval wordt 
weggenomen. Het bevordert mantelzorg en vrijwilligerswerk. Het biedt de 
optie eerder met pensioen te gaan. 

D66 Steenbergen wil beginnen met een regelvrije bijstand. Wij zien, 
dat het voor mensen met een uitkering vaak niet loont om betaald werk 
te accepteren (de armoedeval). Zij verdienen minder met betaald werk of 
krijgen een lagere uitkering dan voorheen wanneer het tijdelijk contract 
niet wordt verlengd. D66 wil een experiment waarbij een groep langdurig 
bijstandsgerechtigden de keuze krijgt om tijdens de looptijd van het 
experiment een maandelijkse toelage zonder voorwaarden te ontvangen 
in plaats van de huidige bijstandsuitkering met de daarbij behorende 
verplichtingen. De hoogte van de maandelijkse toelage is gelijk aan de 
huidige bijstandsuitkering inclusief toeslagen. Het experiment verloopt 
budgetneutraal, d.w.z. kost geen extra geld. 

 
Werken in West-Brabant 
West-Brabant heeft een unieke ligging in de Delta tussen de metropolen 
Rotterdam en Antwerpen, tussen Amsterdam en Brussel. Deze ligging 
biedt kansen, maar ook bedreigingen. Binnen de regio dient de 
gemeente Steenbergen met andere gemeenten samen te werken om 
kansen te benutten en bedreigingen te voorkomen. Ontwikkelingen van 
buiten de regio wil D66 maximaal beïnvloeden op alle niveaus: 
provinciaal, nationaal en Europees. 
 
D66 heeft de overtuiging dat een gezond vestigingsklimaat voor 
ondernemers bijdraagt aan de versterking van de leefbaarheid in alle 
kernen van de gemeente Steenbergen: wanneer u niet verplicht voor uw 
werk moet forensen, maar ook in de buurt goed en uitdagend werk kunt 
vinden, wanneer de ondernemers in de gemeente Steenbergen 
vakbekwame werknemers kunnen vinden en andere positieve 
vestigingsvoorwaarden, zij ook onderling goed zaken kunnen doen, dan 

D66 wil: 
 

• Aantrekkelijker 
vestigingsklimaat, ruim 
baan voor duurzaam 
ondernemen. 

 

• Bedrijfsterreinen 
toekomstgericht 
inrichten, niet laten 
verloederen. 

 

• Pro-actieve houding 
van gemeente naar de 
bedrijven. 
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slagen wij er in om faciliteiten voor de inwoners en ondernemers te 
behouden en verder te ontwikkelen. 

Voor de realisatie van arbeidsplaatsen dragen gemeente en 
bedrijfsleven samen verantwoordelijkheid. De gemeente vervult de rol 
van facilitator, initiatiefnemer, bedrijvenwerver, stimulator en coördinator. 
De gemeente Steenbergen benadert ondernemers met een 
meewerkende houding “Ja, hoe kunnen wij u helpen?” 
 

Bedrijventerreinen 
De economische situatie in onze regio is niet optimaal; de uitstraling van 
onze bedrijventerreinen moet beter. Gemeente en bedrijfsleven moeten 
samen de gemeente Steenbergen als aantrekkelijke vestigingslocatie 
actiever en nadrukkelijker op de kaart zetten. De gemeente Steenbergen 
heeft immers de juiste locatie aan snelweg A4, heeft vakbekwame 
werknemers, schappelijke grondprijzen, distributiemogelijkheden voor 
Nederland en België, hoogwaardige land- en tuinbouw met veel afgeleide 
ondernemingskansen zoals de biobased economy (bioplastics en 
biobrandstoffen van de agrarische restproducten in onze omgeving). 

Voor nieuwe bedrijventerreinen wil D66 het volgende bereiken: 

• halfverharding van parkeerplaatsen, 

• zonnepanelen op daken, 

• hergebruik water, 

• milieucertificering van gebouwen, 

• wateropvang op de buitenterreinen, 

• groene uitstraling, 

• delen van het terrein reserveren voor groen. 
D66 wil dat stimuleren door: des te groener het eigen terrein en het 
gebouw, des te lager de legeskosten en de grondprijs. 
D66 wil via parkmanagement laten regelen dat ecologische en/of bijen-
zones aan de randen van het bedrijventerrein worden gerealiseerd en 
toetsen welke andere locaties op het terrein beschikbaar zijn voor 
biodiversiteit. 

Voor bestaande bedrijventerreinen wil D66 bereiken: 
De ondernemersvereniging toetst welke maatregelen op het totale terrein 
aan duurzaamheid bijdragen, zoals groene wegbermen, openbare 
groenstroken, open plekken, zuinige verlichting en wind- en zonne-
energie. Indien de bestaande bedrijventerreinen duurzaam, modern en 
innovatief zijn ingericht, is de kans groter dat bedrijven zich er willen 
vestigen en worden deze terreinen beter benut. 
 Meer aandacht voor de veiligheid. De vrachtwagenproblematiek, 
maar ook de groeiende aandrang van wietplantages en drugslaboratoria 
dient in samenwerking met de buurgemeenten en de ondernemers in de 
voorliggende periode te worden opgelost. 

D66 is groot voorstander van lokale bedrijventerreinen bij de kernen. 
D66 wil dat onder meer coaches uit de eigen kernen jonge startende 
ondernemers in die kernen steunen. D66 wil in de kernen 
bedrijfsverzamelgebouwen en ‘incubators’ faciliteren waar mensen, 
voorzien van de beste faciliteiten als telewerken, internet, cafetaria 
(koffie!), coaching etc. kunnen werken in plaats van in de spits naar de 
grote steden te moeten rijden. Dit is van belang voor de werkgelegenheid 
in deze kernen en onze gemeente. Zo houden wij ook de lokale 
ondernemers binnen onze regio. 

Specifiek voor Dinteloord is D66 van mening, wanneer geen nieuwe 
vestigers gebruik maken van de voormalige Van der Kroon gebouwen, 
het betreffende terrein tot woongebied moet worden bestemd. 

De infrastructuur van de bedrijventerreinen wordt optimaal op de 
rijksweg A4 aangepast. 
 

Samenwerking 
Het REWIN (Regionale Ontwikkelmaatschappij) en intermediairs gaan 
stevig voor de gemeente Steenbergen aan de slag om meer innovatieve 
en milieuvriendelijke bedrijven aan te trekken. Aan belangstellende 

 

D66 wil: 
 

• Benadering van 
ondernemers met: “Ja, 
hoe kunnen wij u 
helpen?” 
 

• Aantrekkingskracht van 
A4 gebruiken voor 
ontwikkeling 
bedrijvigheid. 

 

• Kennis- en 
innovatiegericht 
ondernemen 
stimuleren. 

 

• Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen en 
Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen 
stimuleren. 
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bedrijven mag geen ‘nee’ worden verkocht. D66 vindt dat regionale 
samenwerkingsverbanden (zoals Regio West-Brabant (RWB), Biobased 
Delta, Delta Region) goed moeten worden gebruikt voor overstijgende 
voorzieningen voor het bedrijfsleven, recreatie, werkgelegenheid en 
regionale industriële aangelegenheden. 
 

Kansrijke sectoren 
D66 wil vooral de sectoren landbouw, detailhandel, zakelijke 
dienstverlening (ICT) en de opkomende recreatie- en toerisme-, zorg- en 
wellness sectoren faciliteren. Onder landbouw valt ook agrofood en 
biobased bedrijvigheid en onderzoek & ontwikkeling in het Cosun 
Innovatie Centrum, het IRS (onderzoeks- en kenniscentrum voor de 
suikerbietenteelt) en de Hogere Agrarische School in Bergen op Zoom. 
De aantrekkelijke kansen voor kantoren en een hotel met 
congresruimte in Steenbergen nabij de A4 dienen te worden benut. 
Naast de traditionele economie wil D66 de meer kennis- en 
innovatiegerichte ondernemersactiviteiten ondersteunen zoals 
cybersecurity en ICT. Het nieuwe bedrijventerrein naast de snelweg moet 
het uithangbord voor de gemeente Steenbergen worden. 
 

Agro ondernemerschap 
De gemeente Steenbergen is van oudsher een landbouwgemeente: de 
landbouw zorgt hier voor ca. 30-35% van de totale werkgelegenheid 
(direct en indirect). In samenspraak met de landbouwondernemers 
schept de gemeente de voorwaarden waaronder beter op Steenbergs 
grondgebied kan worden gewerkt. Modernisering van de landbouw dient 
te worden gestimuleerd en nieuwe mogelijkheden worden nagestreefd, 
denk aan ICT in de landbouw, ondersteunen van startende ondernemers. 
Nieuwe en duurzame agrogerelateerde productieprocessen moeten in de 
gemeente Steenbergen ruim baan krijgen, zoals de productie van 
verfgrondstoffen of plastics uit natuurlijke bronnen, gewasveredeling, 
nieuwe voedselproducerende bedrijven, hoogwaardige glastuinbouw. 

• De glastuinbouw biedt werk aan Nederlandse inwoners en niet 
alleen aan arbeidsmigranten (EU-werknemers). 

• EU-werknemers worden op fatsoenlijke en beschaafde manier 
gehuisvest, op het bedrijf zelf of in de nabijheid daarvan, in nieuwe 
hostels naar voorbeeld van Stella Maris. In de afgelopen periode 
heeft D66 Steenbergen geijverd voor huisvesting bij de kernen om 
overlast in het buitengebied te voorkomen, goed toezicht te kunnen 
houden en deze later voor andere, bijvoorbeeld recreatieve, 
bestemmingen te kunnen ombouwen. 

• D66 zal de agrogerelateerde bedrijvigheid, die in symbiose met de 
suikerfabriek zal kunnen werken (bijvoorbeeld: de afvalstoffen van 
het ene bedrijf zijn de grondstoffen voor een ander en hoeven dus 
niet te worden gestort, verbrand of geloosd) actief blijven 
ondersteunen. D66 blijft zich positief inzetten om het Agro Food 
Cluster en bedrijventerrein Nieuw Prinsenland bij Dinteloord volledig 
ingevuld te krijgen en dat is nu bijna het geval. D66 vindt de 
clustering van bedrijven goed en is daarom voorstander van 
uitbreiding van het AFC ten zuiden van de Noord Langeweg zoals 
ook al in de structuurvisie is aangegeven. Wanneer uitbreiding van 
het AFC aan de orde is, wijst D66 op het gebied begrensd door de 
Eerste Kruisweg, Zuidlangeweg en het kanaal. Hierbij zullen harde 
voorwaarden worden gesteld aan landschappelijke inpassing en aan 
natuurcompensatie in de buurt van het AFC, zoals de realisatie van 
brede natuuroevers langs de Molenkreek met wandelpaden. 

• Wanneer de vestigers op het AFC met voldoende ladingstromen 
daartoe aanleiding geven, zal D66 de aanleg van een laad- en 
loswal voor de binnenvaart op het AFC ondersteunen. Hiermee 
kunnen vele containers van de weg worden gehaald en voortaan 
over water van en naar de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen en 
andere locaties worden vervoerd. 
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• Niet grondgebonden grootschalige (industrie)bedrijven horen op een 
industrieterrein thuis, zoals het bedrijventerrein van Nieuw 
Prinsenland. Het gaat hier bijvoorbeeld om biovergistingsinstallaties 
voor meer dan drie agrarische leveranciers. 
 

Winkels 
Met de herinrichting van de Steenbergse haven is er nu een aantrekkelijk 
centrum gecreëerd. De middenstand ziet en ervaart de uitdaging en 
werkt volop mee. Zo vindt D66 dat alle kernen een gezond 
kernwinkelbestand dienen te hebben. Een sterke brede middenstand in 
Steenbergen-stad en Dinteloord blijft de aandacht van D66 krijgen: meer 
mensen moeten komen winkelen en rondkijken en langer aanwezig 
blijven. De gemeente schept hiervoor de randvoorwaarden, wat voor 
Dinteloord sterker de nadruk moet krijgen. D66 is voorstander van een 
tweede supermarkt in Dinteloord, binnen of buiten het centrum. Om de 
leegstand tot een minimum te beperken zal de gemeente actief in 
gesprek moeten gaan met de winkelpand-eigenaren en de winkels zelf: 
• schappelijke huren bereiken vooral voor startende middenstanders, 

beter passend bij de schaal van de gemeente Steenbergen, 
• gezien de behoefte aan grotere winkeloppervlakken stimuleren dat 

panden bij elkaar worden getrokken en gemoderniseerd, 
• stimuleren tot meer promotionele activiteiten, meer internet 

publicaties, beter en bijdetijds gebruik van social media, zoals 
Facebook, Twitter, Instagram. 

• hun visie op de toekomst prikkelen: consumenten die winkels steeds 
meer als informatieleverancier gebruiken en via internet kopen. 

D66 blijft voorstander ervan het project StadHaven uit te breiden: 
versterking van de koppeling tussen centrum en de haven door een 
interessant winkelwandelgebied te creëren Kaaistraat-Markt-Westdam-
haven, die uitnodigt een rondje te wandelen. 
Het project Haven-kreek-centrum Dinteloord heeft de volle aandacht van 
D66: Dinteloord krijgt een gezellige haven waarop zij trots kan zijn en 
een prachtige kreek die de verbinding vormt naar de haven en een 
uitnodigend centrum. 
 
Er liggen kansen om het regionale marktaandeel recreatief winkelen te 
vergroten: met de komst van de rijksweg A4 dichtbij kunnen 
vakantievierende gezinnen gemakkelijk worden verlokt eens de 
gemeente Steenbergen aan te doen! 
Daarnaast mogen meer evenementen worden gehouden op de stads- en 
dorpspleinen in onze gemeente. Hiermee worden winkeliers en 
horecaondernemers in hun activiteiten ondersteund en de dorpskernen 
gepromoot. Het evenementenplatform, waarin wordt samengewerkt 
tussen RPS, OPS, Horeca Steenbergen, particulieren en verenigingen, 
zal hierin actiever moeten worden ondersteund.  

 
Vrijetijdseconomie 
Het grondgebied van de gemeente Steenbergen heeft aantrekkelijke 
kanten voor toeristen en dagrecreanten: varen, fietsen, wandelen in een 
mooie omgeving met weidse polders, meanderende kreken, bomen en 
rietkragen. Horeca, verhuur van boten, fietsen, verblijfplaatsen, de 
organisatie van activiteiten als zeilwedstrijden, feestelijke evenementen 
etc. vormen activiteiten waarvan ondernemers werk kunnen maken. De 
vrijetijdseconomie dient kortom in de gemeente Steenbergen te worden 
versterkt en initiatieven te worden ondersteund. Bovendien moet de 
gemeente zorgen dat (bestemmings-)plannen voor onder meer 
waterrecreatie al klaar zijn, zodat ondernemers daar zonder veel extra 
kosten op in kunnen springen. 
 
 
 

D66 wil: 
 

• Een sterke middenstand 
en een gezellig koop- en 
verblijfscentrum.  
 

• Meer bed & breakfast, 
kleinschalige campings 
en camper 
verblijfplaatsen. 

 

• Meer fiets-, wandel- en 
ruiterpaden, ook langs 
het water. 

 

• Watertoerisme veel 
aantrekkelijker maken. 
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D66 wil voor de gemeente Steenbergen méér (in doelen 2025 ten 
opzichte van 2010): 
• 33% langere verblijfstijd van recreanten in ons gebied; 
• 33% meer toeristische en zakelijke overnachtingen; 
• 33% meer bezoekers van ons stadscentrum. 
 
D66 wil een aantrekkelijker toeristisch product voor onze gemeente, die 
een bijdrage levert aan: 
• zichtbare natuurlijke en culturele schatten in het landschap, 
• meer en verbeterde fiets-, wandel- en ruiterpaden, tussen 

Steenbergen en Halsteren (naast N259), ook langs de waterwegen 
zoals Vliet en Krammer-Volkerak. De fiets- en voetveerboten blijven 
voor dit doel gehandhaafd, 

• meer bed & breakfast, kleinschalige campings en 
camperverblijfplaatsen, 

• verbeterde vaarwegen en meer aantrekkelijke ligplaatsen in het 
stroomgebied van Vliet en Dintel, 

• behoud van de open vaarweg naar het Volkerak, 

• bestrijding van blauwalg (hiertoe discussie zoet/zout actief blijven 
volgen), 

• aantrekkelijke toeristische voorzieningen, die bedrijvigheid zullen 
opleveren, voorzieningen die de combinatie van verschillende 
ervaringen stimuleren. 

Planten en dieren worden bij deze activiteiten uiteraard ontzien. 
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Leren en 
opgroeien 
Werk maken van kennis en innovatie in de gemeente! 
 
Alleen het allerbeste onderwijs is voor onze kinderen goed genoeg. Goed 
onderwijs is de beste garantie voor persoonlijke, maatschappelijke en 
economische ontwikkeling. De basis voor een samenleving waarin 
iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit 
zichzelf te halen. Wij willen tot de top behoren, niet tot de middelmaat. 

Dat betekent veel meer investeren. Maar ook meer vrijheid voor 
scholen en leraren om dat onderwijs, samen met ouders en leerlingen in 
te richten. De gemeente dient prioriteit te geven aan slechte huisvesting 
en schooluitval. Minder bureaucratie en regels van bovenaf. Focus op 
persoonlijke aandacht en ondersteuning. Meer ruimte voor ontplooiing. 
Meer leren, meer stimuleren, meer doorstroming en minder uitval. Maar 
ook ondersteuning bieden aan herscholing van herintreders en 50-
plussers. Onderwijs is kortom een kostbaar goed en goed onderwijs is 
van belang voor de gehele gemeenschap en onze toekomst. 
 
Onze kinderen willen naar goede kleuter- en basisscholen in de buurt. En 
daarna niet al te ver moeten reizen naar goed voortgezet onderwijs. 
Sterker nog, wanneer dat niet in de buurt is, zullen ouders niet besluiten 
om in de gemeente Steenbergen te willen wonen. En wanneer geen 
goed gevarieerd onderwijs in de buurt is, hebben de werkgevers geen 
instroom van goed opgeleide jonge werknemers. En laten we ook oog 
hebben voor de bijzondere werkgelegenheid in West-Brabant, in het 
vorige hoofdstuk genoemd, waarvoor wij even bijzondere opleiding- en 
praktijkfaciliteiten in huis willen hebben. 
 

Basisonderwijs 
• De basisschool vervult een belangrijke sociale functie in de kern en 

moet bij voorkeur worden behouden in de vorm van een (semi) 
brede school. Hierin vinden meerdere gebruikers hun plaats, zoals 
naschoolse- en buitenschoolse kinderopvang, huisarts, 
consultatiebureau, ouderenontmoetingsplek, een kapper. 

• De schoolroutes zijn veilig en duidelijk aangegeven, zodat deze 
veilig begaanbaar zijn voor ouder en kind, en bij de ingang van de 
school is een parkeerverbod ingesteld (waarop zal worden 
gecontroleerd en gehandhaafd). Het Veilig Honk, de opvang van 
kinderen op de routes van en naar de scholen in de regio, blijft 
gehandhaafd. 

• D66 wil faciliteren dat Experts op relevante gebieden gastlessen 
geven. Bij voorkeur van en door de inwoners van deze gemeente. 

• Tevens vindt D66 dat Steenbergse kinderen die speciaal 
basisonderwijs volgen in een buurgemeente, de mogelijkheid moet 
worden geboden dit onderwijs in de gemeente Steenbergen te 
volgen. Voordeel: dicht bij huis, controleerbaar en  minder 
vervoerskosten. 

• D66 wil meer bewegingsonderwijs om overgewichtproblemen bij 
jonge kinderen tegen te gaan. 

• D66 is van mening dat Algemeen Muzikale Vorming op de 
basisscholen voor alle leerlingen van groep 6 en 7 haalbaar moet 
zijn. 

 
Bij de gefuseerde Kinderdagverblijven, dient de geboden kwaliteit op 
hoog niveau te blijven gehandhaafd. 

 

 
D66 wil: 
 
• Goed kleuter-, basis- 

en voortgezet 
onderwijs in de buurt. 
 
 

• Onderwijs en 
buitenschoolse 
activiteiten 
samenbrengen in 
brede scholen. 
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Voorlichting 
D66 hecht veel waarde aan goede voorlichting op alle scholen in de 
gemeente, vooral ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen, 
alcohol, drugs, gokken en roken waarmee kinderen al op jonge leeftijd 
worden geconfronteerd. D66 blijft van mening dat aan de 
verslavingsproblematiek structureel aandacht moet worden geschonken 
om problemen op latere leeftijd zo veel mogelijk te voorkomen. 
 

Voortgezet onderwijs 
D66 blijft voorstander van uitbreiding van het huidige voortgezet 
onderwijs in de gemeente Steenbergen met HAVO/VWO onderwijs en 
gespecialiseerd onderwijs. D66 is trots op de Steenbergse 
VMBO/MAVO-school ’t Ravelijn, dat het predicaat Excellente school 
heeft en de laatste jaren in aantallen leerlingen steeds is gegroeid, terwijl 
andere scholen in de regio krimp ervaren. Met het schooljaar 2014 is ’t 
Ravelijn de aparte leerlijn TechMavo (volgens keurmerk) gestart, met 
lessen technologie en extra nadruk op wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde. De stap van MAVO naar HAVO is dan niet zo groot meer. 
Het is gewoon nodig om gevarieerd onderwijs voor de gemeente 
Steenbergen aan te bieden, ook om tussentijds overstappen 
gemakkelijker te maken. 
D66 vindt daarnaast dat de TechMavo sterker aan de biobased 
ontwikkelingen op het AFC-NP dient te worden gekoppeld; agrarisch-
technologisch onderwijs dient binnen de TechMavo plaats te krijgen. 
 

Innovatie 
De gemeente moet meer werk ervan maken om kennis- en 
innovatieactiviteiten en -ondernemingen naar de gemeente Steenbergen 
te halen en deze te faciliteren. Ook na de vestiging in de gemeente 
Steenbergen dient de gemeente voor een langere periode ondersteuning 
te bieden. Dit zijn ondernemingen die door scholing worden gevoed en 
vervolgens zelf weer de scholing voeden. Jongeren dienen veel kansen 
te krijgen om stages bij dergelijke bedrijven in onze gemeente te 
vervullen. Wij hebben het dan bijvoorbeeld over het Cosun Food 
Technology Center. Kennis en innovatie zijn een kenmerk van 
duurzaamheid voor een gemeente en een goede manier om welzijn en 
welvaart verder te ontwikkelen en vast te houden. 
 
Volwasseneneducatie moet blijvend worden gestimuleerd en financieel 
ondersteund. De gemeente heeft hier volgens D66 een actieve taak door 
het ter beschikking stellen van voorzieningen en het verstrekken van 
middelen. 
 

 
Jongeren moeten zoveel mogelijk 
voor goud kunnen gaan in onze 
gemeente. 
 
Of na hun studie elders, veel 
redenen kunnen hebben om weer 
terug te keren! 

D66 wil: 
 
• Blijven streven naar 

HAVO/VWO in 
Steenbergen. 
 

• Agrarisch-technologisch 
onderwijs op ’t Ravelijn 
verankeren. 

 
• Maatschappelijke stage 

en werkend leren 
stimuleren bij 
Steenbergse bedrijven. 
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Duurzaamheid 
Omwenteling naar een duurzame economie en 
samenleving – met energietransitie als kern en snel 
inspelen op recente ontwikkelingen zoals het dreigende 
tekort aan aardgas. 
 
D66 wil een omwenteling naar een duurzame economie en samenleving. 
Met meer ambitie, meer durf, meer vrijheid en minder regels. Waar geen 
regels zijn is ruimte voor innovatie. Dit zijn we aan komende en huidige 
generaties verplicht. Hiertoe moeten nationale, regionale en lokale 
overheden al hun creativiteit en innovatiekracht inzetten. Daar waar deze 
instanties een beperkende factor blijken dient de gemeente de grenzen 
van de mogelijkheden op te zoeken om dit hogere doel te realiseren. Het 
feit dat Den Haag of de provincie iets bepaalt maakt nog niet dat het 
goed is. D66 wil ook bedrijven en individuen stimuleren hun creativiteit en 
innovatiekracht in te zetten - voor duurzame technologie, groene energie, 
schoon wonen, werken en vervoer. 
 

Duurzaamheidsbeleid 
Het huidige uitgangspunt is de Duurzaamheidsnota 2012-2020 van de 
gemeente Steenbergen, het Convenant duurzaam bouwen en de 
gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI. De duurzaamheidsnota zal de 
komende periode worden vernieuwd. 
De gemeente Steenbergen wil integraal werken aan een leefbare 
samenleving waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien, 
zonder dat de basisbehoeften van toekomstige generaties in het gedrang 
komen. D66 ondersteunt dit. Het gemeentebestuur wil de GDI gebruiken 
om in 4 jaar tijd binnen de top 100 van Nederland te komen. Onze 
ambitie reikt verder: wij willen een positie in de top 75. De GDI kent 24 
indicatoren in 3 dimensies, die naast milieu en energie, ook sociale en 
economische factoren omvatten. 
D66 staat voor de volgende verbeteringen: 
• Alle door de gemeente beheerde gebouwen dienen voorzien te 

worden van zonnepanelen en warmtepompen. 
• Nieuwbouwprojecten met hogere duurzaamheid krijgen voorrang. 
• Nieuwbouwplannen van scholen, sportverenigingen en culturele 

instellingen moeten een hoog duurzaamheidslabel hebben. 
• Stimuleren dat grote bedrijfsgebouwen ook gebruik maken van 

zonne-energie. Veel potentieel aan daken bij agrarische bedrijven 
dient te worden benut; de belemmeringen daartoe weggenomen. 

• Voor het plaatsen van zonnepanelen eerst het potentieel aan daken 
benutten, dan de dijken en wallen in onze gemeente, zoals rond het 
AFC, dan de onbenutte wateroppervlakten, zoals de vloeivelden op 
het AFC. In laatste instantie kiezen voor het inrichten van 
zonneweiden, daar hiermee kostbare landbouwgrond wordt 
opgegeven. Indien hiervoor toch wordt gekozen, dan is goede 
inbedding in de natuur noodzakelijk. 

• Bouwbedrijven en projectontwikkelaars stimuleren om duurzaam te 
bouwen: circulair bouwen. 

• Bevorderen van levensloopbestendige en gasloze woningen. 
• Bij gebruik van geothermische en bodemenergiesystemen in de bouw 

toezien op opnemen van minimale rendementseisen. 
• Oplossingen als stadsverwarming en hydrotechnieken moeten 

worden onderzocht. 

• D66 wil voor de bedrijven èn particulieren die forse 
duurzaamheidsmaatregelen nemen, de mogelijkheid van leges-
vermindering en andere stimuleringsmaatregelen onderzocht hebben. 

• Streven naar ieder jaar 10 % minder energiegebruik. 

D66 wil: 
 

• Woningisolatie, 
energiebesparing en 
duurzame energie 
opwekking stimuleren. 
 

• Duurzaamheid bij 
gemeentelijke inkoop, 
energiezuinige 
openbare verlichting, 
hergebruik van 
goederen stimuleren. 
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• Jaarlijks een pluim voor de meest duurzame ondernemer en de 
meest duurzame particuliere inwoner. 

• Duurzaam inrichten van zowel bestaande als nieuwe 
industrieterreinen. Verloederde delen aanpakken. 

• Voor de gemeente Steenbergen groene investeerders aantrekken. 

• Meer laadpalen voor elektrische auto's: op alle openbare 
parkeerterreinen en/of marktpleinen. 

• D66 vindt dat de gemeente zelf elektrische bedrijfsauto’s moet 
inzetten. Bij een eerstvolgend aanbestedingstraject voor 
mobiliteitsinkoop (het eigen wagenpark van de gemeente, 
leerlingenvervoer of WMO-vervoer) dient expliciet in de 
aanbestedingseisen te worden opgenomen dat de vervoerder voor 
elektrisch vervoer dient te gaan. 

 
Daarnaast, omdat de factor milieu vrijwel alle aspecten van beleid raakt 
zou het een steeds terugkerende toetssteen voor dat beleid moeten 
vormen, net zoals de vraag naar de kosten dat is. Milieu hoort daarom 
aandacht te krijgen bij alle beleidsterreinen.  
 
Energietransitie 
D66 hecht veel aan de energietransitie. We streven naar een 
energieneutrale gemeente in 2040. 
De gemeente heeft een grote rol in de transitie naar een duurzamer 
gebruik en energieopwekking zoals zonne-energie. De gemeente dient 
zich tevens te richten op energiebesparende voorzieningen in en op haar 
eigen gebouwen en op gedragsverandering bij haar inwoners en 
bedrijven, het aansporen tot energiebesparing, stimuleren van 
woningisolatie, zonne-collectoren en warmtepompen, stimuleren van 
(particuliere) initiatieven met nieuwe technologieën. “Buurkracht” is zo’n 
initiatief. Meten is weten. Warmtescans verschaffen inzicht in 
warmtelekken in de woning. Slimme meters geven inzicht in het 
energieverbruik. De grote uitdaging is het verduurzamen van alle 
bestaande woningen; zeker bij de woningen gebouwd voor 1980 valt veel 
energie te besparen. D66 zal zich sterk maken voor 
stimuleringsmaatregelen om ook die woningbezitters ertoe te brengen 
hun woning energiezuiniger en duurzamer te maken. Doel moet zijn om 
bestaande woningen om te zetten naar energieneutrale woningen. De 
coöperatie Energiek Brabantse Wal kan hierin een rol spelen door te 
adviseren over de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen. Ook de 
energieambassadeurs geven inzicht in het woningenergieverbruik. 

D66 blijft overigens kritisch tegenover nieuwe windenergie initiatieven in 
het buitengebied. Het regionaal akkoord blijft leidend, waarbij in de 
gemeente Steenbergen nieuwe windmolens langs de Dintel bij het 
bedrijventerrein Nieuw Prinsenland zijn geplaatst en die bij Dintelmond 
nog worden vervangen. D66 is tegenstander van solitaire windmolens in 
de open polder. 

Circulaire economie 
D66 is van mening dat aan initiatieven waarin ondernemers op duurzame 
manieren willen produceren medewerking moet wordt gegeven. Een 
voorbeeld betreft akkerbouwers die overgaan op permacultuur (waarbij 
het land zichzelf als een ecosysteem in stand houdt, zonder steeds van 
gewas te hoeven wisselen), zoals een voedselbos of houtproductiebos. 
 
D66 wil dat de gemeente de eigen gronden inzaait met olifantsgras. Dit 
gras wordt als biomassa gebruikt worden voor de opwekking van 
energie. Zo hoeven wij minder gebruik te maken van eindige, fossiele 
brandstoffen. 
Alle door de gemeente ondersteunde organisaties dienen hun 
ecologische voetafdruk significant te reduceren. 
Tevens moet ruimte worden geboden aan ondernemers om op eigen 
terrein met eigen grondstoffen eenvoudig energie op te wekken. 
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Als beschreven in de vorige hoofdtukken zal de gemeente biobased 
ontwikkelingen moeten ondersteunen. 
 

Afvalpreventie 
Een belangrijk aspect bij duurzaamheid is afvalpreventie. Het probleem 
aanpakken bij de bron. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. 
Bedrijven en inwoners worden gestimuleerd. Goede voorlichting en 
adequate controle is belangrijk en niet alleen om verantwoordelijk gedrag 
te bereiken: preventie en afvalscheiding leveren gewoon geld op, voor de 
gemeente en voor de inwoners. Alle afval dat niet meer naar de 
vuilverbranding gaat reduceert de afvalverwijderingskosten en alle afval 
zoals papier, kunststof, dat voor hergebruik of energieopwekking kan 
worden verkocht levert verenigingen of de gemeente geld op. D66 is van 
mening dat het omgekeerd inzamelen de inwoners pas echt geld gaat 
opleveren, wanneer het inleveren van restafval wordt beprijsd. Diè 
inwoners die moeite doen om hun restafval tot een minimum te 
beperken, merken dat zij weinig tot niets hoeven bijbetalen op het dan 
fors lagere basisafvalverwijderingstarief. 
 

Agenda 2030: 17 global goals Verenigde Naties 
De gemeente, de bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat, 
speelt een sleutelrol in het streven naar een betere wereld. De gemeente 
levert die bijdrage samen met spelers uit de lokale gemeenschap: 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen.  
 
1. Steenbergen is nog steeds ‘millenniumgemeente’ en zal volgens D66 
samen met bedrijven, maatschappelijk organisaties en instellingen 
werkelijk invulling moeten geven aan deze status. Een 
‘millenniumgemeente’ werkt actief mee aan het behalen van de VN 
Millennium doelen, 8 ambitieuze doelen gericht op wereldwijde 
armoedebestrijding en milieubevordering. Inmiddels zijn deze doelen 
vervangen door de 17 doelen die in Parijs zijn afgesproken, onder meer: 
• Goed onderwijs, 
• Vrouwen en mannen gelijk, 
• Duurzame en betaalbare energie, 
• Fatsoenlijke banen en economische groei, 
• Minder ongelijkheid, 
• Veilige en duurzame steden, 

• Duurzame consumptie en groei, 
• Klimaatverandering aanpakken, 
• Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit, 
• Partnerschappen voor de doelen. 
 

 
 
 
D66 wil dat de gemeente inwoners, instanties en scholen inspireert om 
initiatieven te tonen voor één van deze doelen. Loof hiervoor een 
eervolle prijs uit en begeleid de initiatiefnemer naar een instantie die het 
idee verder oppakt. Dit is het bundelen en verspreiden van goede 
menselijke kwaliteiten, waarbij de mensen zelf serieus worden genomen 
en de voorbeeldfunctie van de gemeente tot haar recht komt. 
 
2. De gemeente heeft zich in 2013 aangesloten bij het Inkoopbureau 

West-Brabant. Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid kent reeds 
een toets op duurzaamheid, maar deze zal nog bewuster moeten worden 

D66 wil: 
 

• Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen en 
Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen 
stimuleren. 
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toegepast. Ook maakt de gemeente werk van eerlijke handel; ze koopt 
Fair Trade-producten en roept ook lokale instellingen daartoe op. 
 
3. De gemeente betrekt ondernemers actief bij duurzaamheidsdoelen. 
Gedacht kan worden aan energie- en waterbesparing, maar ook aan 
bevordering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ze kan dit 
doen door het instellen van een gemeentelijke MVO-prijs of een 
beursvloer in de gemeente Steenbergen voor maatschappelijk betrokken 
ondernemen (MBO). Op zo’n virtuele beursvloer komen bedrijven en 
verenigingen/stichtingen samen waarbij bedrijven direct, maar 
belangeloos, hun MBO-steentje kunnen bijdragen. Zo kan een vereniging 
behoefte hebben aan materiële ondersteuning in drukwerk, 
correspondentie of ICT-ondersteuning. Bedrijven leveren dat om hun 
betrokkenheid met de maatschappij te bevestigen. 
4. De gemeente stimuleert en ondersteunt activiteiten uit de samenleving 
die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen gelijke en verschillende 
bevolkingsgroepen (interculturele maar ook inter-leeftijd activiteiten). 
Zowel het verenigingsleven als ook migrantenorganisaties hebben hierin 
een belangrijke rol. 
 
5. Fondswerving (crowdfunding) en educatieve activiteiten van lokale 
particuliere organisaties of bedrijven ten behoeve van projecten in 
ontwikkelingslanden wordt door de gemeente ondersteund en 
gefaciliteerd. 
 
6. De inwoners van de gemeente worden via de gemeentelijke 
communicatiemiddelen actief geïnformeerd over de gemeentelijke 
activiteiten op gebied van duurzaamheid en ertoe aangezet om mee te 
doen. 

Een energiezuinige 
gemeente spaart 
het milieu en de 

portemonnee 
van de inwoner. 
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Wonen en leven 
 
 
De woningmarkt in de gemeente Steenbergen komt voorzichtig weer in 
beweging, zodat iedereen toegang heeft tot een woning die aansluit bij 
zijn of haar levensfase. Er moeten meer en meer verschillende woningen 
worden gebouwd. 
Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak. Zij moeten goed 
gecontroleerde publieke organisaties zijn, zonder commerciële 
neventaken en avonturen. 
 
Voor de gemeente Steenbergen zijn de belangrijke opgaven de komende 
jaren: 
- De faciliterende overheid. 
- Volkshuisvesting. 
- Klimaatbestendig wonen. 
- Energieneutrale woningen, gebouwen en infrastructuur. 
- Toepassing van de nieuwe Omgevingswet om een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te 
bereiken en in stand te houden. 

- Gasloos (ver)bouwen. 

 
 

De faciliterende overheid - Samen voor alles 
De Steenbergse gemeenteraad heeft eerder gekozen voor het 
toekomstscenario “Samen voor alles”, waarbij de gemeente nadrukkelijk 
een stap terug doet en de mensen in alle kernen zelf zoveel als mogelijk 
de voorzieningen in stand laat houden. De gemeente speelt hierbij een 
faciliterende rol. Faciliteren kan je vertalen als de terugtredende 
overheid, die minder directief optreedt over wat op bepaalde 
beleidsterreinen moet gebeuren. Het lokale bestuur dient meer in te 
spelen op wat bewoners zoal willen met de openbare buitenruimte. Het 
bestuur adviseert en faciliteert en zit niet meer in de rol van degene die 
betaalt en dus bepaalt. Dit kan de vorm krijgen van een ambtenaar 
buitendienst die niet meer het onderhoud plant en direct laat uitvoeren, 
maar als verbinder de inwoners enthousiasmeert om zelf plantsoenen te 
onderhouden of papierbakken op te halen. 

En het heeft consequenties voor de uitoefening van het 
raadslidmaatschap. De raad zal niet meer tot in detail bepalen hoe de 
gemeente er uitziet, maar zal in samenspraak met de inwoner vorm 
geven aan de gemeente. Kortom, inwoners geven actief inkleuring aan 
de eigen wijk of buurt en dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid, 
de overheid en de gemeenteraad doen een stapje terug. 

Ook krimp maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling. Krachtige kernen 
versterken de cohesie in onze gemeente. De dorpsraden dienen voor de 
nieuwe situatie goed te zijn toegerust. 

 
Huisvesting 
Duurzaam gebruik van de buitenruimte betekent voor D66 een 
voorzichtig ruimtegebruik per inwoner en per activiteit. Grond is één van 
de meest schaarse goederen in onze samenleving. Gelukkig wonen wij 
in een gemeente die zeer uitgestrekt is. D66 wil de buitengebieden 
behouden voor natuur-, recreatie- en duurzame landbouwdoeleinden. 
 
D66 sluit niet de ogen voor de ‘krimp’ die vooral de perifere regio’s in 
Nederland treft; andere gebieden zullen volgen. Maar D66 constateert 
ook dat de prognoses geen rekening houden met positieve gevolgen van 
de snelweg A4, het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland, de 

Democraten 66 wil van 
Steenbergen een gezellige 
gemeente maken! 
 
• Waar het goed wonen, 

werken en leven is. 
 

• Waar meer betaalbare 
woningen zijn voor alle 
doelgroepen. 
 

• Waar de kernen de 
aandacht krijgen die ze 
verdienen! 
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kwaliteitsimpuls voor het stadscentrum en de jachthaven. Tel daarbij op 
de groei van het aantal zelfstandige huishoudens (met een kleiner aantal 
personen per huishouden) en de groeiende vraag van ouderen naar 
beschermd zelfstandig blijven wonen (woon-zorg). Dan ligt er een grote 
woningbouwopgave die versterkt, op maat en naar behoefte dient te 
worden ingevuld. 
De gemeente Steenbergen dient een aantrekkelijke mix van woningen 
voor de eigen bevolking te bieden. D66 staat voor een verantwoorde 
aanpak: niet bouwen voor leegstand maar toekomstbestendig en 
waardevast, afgestemd op de (toekomstige) bevolkingssamenstelling van 
de gemeente Steenbergen. Nieuwbouw staat zo nodig tegenover sloop. 
Daarnaast mag woningbouw tussen de kernen worden gedifferentieerd 
naar specifieke doeleinden: de woningtypen moeten niet persé in elke 
kern hetzelfde zijn. Zo zullen in Dinteloord naar verhouding meer 
seniorenwoningen en in Steenbergen meer eensgezinswoningen nodig 
zijn. 
 
D66 vindt het voor onze inwoners en vooral onze kinderen belangrijk dat 
zij kunnen blijven wonen in onze (kernen van de) gemeente. D66 blijft 
zich inzetten om meer woningen te bouwen voor starters (compacte 
woningen) en doorstromers. De mogelijkheden voor zelfbouwers dienen 
blijvend onder de aandacht te worden gebracht. Voldoende geschikte 
levensloopbestendige en energieneutrale woningen voor ouderen in alle 
kernen horen in de plannen thuis, waardoor ouderen langer zelfstandig 
blijven wonen. Maar ook jongeren kunnen in deze woningen een start 
maken, waarmee een gevarieerde woonomgeving realiseerbaar is. D66 
is zich bewust dat in de toekomst een kleine kern niet (meer) alle 
faciliteiten zal kunnen bieden, zodat een inwoner niet meer alle 
levensfasen in één kern zal kunnen doorbrengen. 

Lokaal vluchtelingenbeleid 
Vluchtelingen met verblijfsvergunning dienen snel te integreren in de 
samenleving. Vanaf de eerste dag dienen integratie- en taalonderwijs en 
(oriëntatie) naar (betaald) werk te worden aangeboden èn benut. 
Vergunninghouders zullen eerlijk over de verschillende kernen van de 
gemeente worden verdeeld. 

EU-werknemers 
EU-werknemers zullen voorafgaand aan hun komst naar Nederland 
moeten worden geïnformeerd over hun rechten en plichten over werken 
en leven in Nederland. Deze taak kan door de uitzendorganisatie ter 
hand worden genomen. Zie verder hoofdstuk 1 onder Agro 
ondernemerschap. 
 

De kern, wijk en straat 
De kwaliteit van wonen staat in relatie tot een groene woonomgeving en 
een ‘open’ buitengebied. Voor de inwoners van de gemeente 
Steenbergen speelt een groot deel van hun leven zich af in de kern, wijk 
en straat waar zij wonen. De leefbaarheid van deze omgeving is 
belangrijk voor het welzijn van de mens. In deze omgeving moeten 
mensen zich veilig, gelukkig en prettig voelen. De gemeente heeft de 
taak de randvoorwaarden voor een veilige en prettige woonomgeving te 
vervullen. Belangrijk voor een prettige woonomgeving is dat de kern, wijk 
en straat er fris en schoon uit zien, zonder zwerfvuil, met voldoende 
straatmeubilair, afvalbakken en groen dat in optimale conditie verkeert. 
D66 wil dat het groenplan, dat na vele jaren eindelijk in uitvoering is 
genomen, wordt verbeterd: het huidige groenkwaliteitslabel b moet label 
a worden. Dat wil zeggen: hoogwaardiger en beter onderhouden groen! 
 

Buitengebied 
Voor bewoners, natuur en recreanten is het aanzicht van het 
buitengebied van groot belang.  
De open polders met de boomdijken maken deel uit van ons cultureel 

D66 wil een gemeente: 
 

• Waar meer aandacht is 
voor bomen en groen in 
de wijken en kernen. 

 
• Waar initiatieven en 

ideeën van bewoners op 
voldoende 
ondersteuning kunnen 
rekenen en de plannen 
ook worden uitgevoerd. 
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erfgoed, als beschreven in het natuurbeleidsplan. Meer biodiversiteit in 
beplanting langs de wegen is echter nodig, voor verfraaiing, 
instandhouding van insectenpopulaties, fijnstofafvang en CO2-opslag en 
niet in de laatste plaats in verband met ziekten die onze bomen 
aantasten zoals de van essenziekte, de kastanjebloederziekte en de al 
veel langer bestaande iepenspintziekte. 
D66 wil met gemeentelijke partners zorgen voor bescherming en herstel 
van het natuur- en cultuurlandschap, door meer aandacht te geven aan 
bomen op dijken en bloemdijken, aan erfbeplanting (natuur op het erf) en 
mogelijkheden voor particulieren om hun erf natuurvriendelijker in te 
richten. De bijenstand moet worden bevorderd door meer bloemranden 
aan te leggen, wat ook het buitengebied verfraait. Wij streven hierbij 
ecologisch bermbeheer na, rekening houdend met de verkeersveiligheid 
en de flora en fauna. 

D66 is blij dat nu eindelijk breedband internet aan inwoners van het 
buitengebied wordt aangeboden. In een tijd waarin wordt verlangd dat 
mensen langer thuis blijven wonen, zullen ook internetfaciliteiten 
voldoende aanwezig moeten zijn; het mag niet zo zijn dat inwoners bij 
gebrek aan middelen afzien van een aansluiting. D66 vindt dat voor de 
betreffende inwoners een gemeentelijke bijdrageregeling beschikbaar 
moet zijn. 

 
Groen 
Het algemene uitgangspunt is die van het natuurbeleidsplan: 
aantrekkelijke natuur behouden en daar waar nodig versterken. 
In de kernen wil D66 het guerillatuinieren bevorderen. Dit zijn 
kortdurende acties in de bebouwde omgeving, waar vrijwilligers tijdelijke 
tuintjes of groen aanleggen op plekken met weinig of geen groen en op 
verwaarloosde plekken. De voordelen van groen in de directe 
leefomgeving betreffen, naast de waardestijging van de woningen, 
voordelen voor recreatie, leefbaarheid, gezondheid (minder stress), 
aantrekkingskracht op hoger opgeleiden en minder criminaliteit. 
Vermindering van de hitteuitstraling van stenen en een beter 
waterbufferend vermogen zijn nuttig. Ook kinderen hebben baat bij een 
groene omgeving, omdat overgewicht wordt beperkt. 
D66 wil zich sterk inzetten voor meer en beter groen en voor meer 
invloed van inwoners op de eigen omgeving: 
• Inwoners stimuleren mee te doen aan operatie steenbreek: tegeltje 

eruit - plantje erin. Geen tegelbelasting maar stimuleren van groen 
door te belonen in plaats van te straffen. 

• Inwoners stimuleren waterdoorlatende bestrating voor parkeren of 
terras aan te leggen, stimuleren van wateropvang. Tegenover 
minder verharding kan een lagere rioolbelasting staan. 

• Inwoners kunnen aan de gewenste groene uitstraling bijdragen door 
houten of stenenschuttingen te vervangen door groene hagen of de 
schuttingen te laten begroeien. 

• Bevorderen dat de basisscholen een natuurspeelplek op hun plein 
realiseren. De gemeente kan kijken of zij in haar opslag nog spullen 
heeft om hiervoor te gebruiken, zoals oude rioolbuizen. 

• Meer groene speelplekken in de kernen. 
• De inrichting van parken in de kernen, anders dan het stadspark in 

Steenbergen, meer aandacht geven. 
• Meer bloembollen planten, met participatie van inwoners. 
• Voor de inwoners die werken aan het groen in hun wijk mag het 

budget worden verruimd. 
• Aanjagen van inwonerinitiatieven voor meer groen, meer bomen, 

zoals een herdenkingsbos dat voorziet in een plek waar inwoners 
een boom kunnen plaatsen ter nagedachtenis van een geliefde. 

• Onderzoek naar mogelijkheden om meer bomen of een bos in de 
gemeente Steenbergen te creëren. 
 

D66 wil: 
 

• Meer biodiversiteit in 
beplanting langs de 
wegen. 
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Water 
De gemeente moet het voortouw nemen bij het voorkomen van 
wateroverlast. Water moet als kans worden gezien. Uitgangspunt bij alle 
wateropvang is het gescheiden houden van vuil afvalwater en schoon 
hemelwater, zoals al in Steenbergen-Zuid het geval is. Bij straat- en 
rioolwerkzaamheden zullen steeds de afwegingsstappen ‘hergebruik – 
infiltratie – buffering – afvoer’ worden doorlopen. Mogelijke maatregelen: 
• Aanpassing van de bestrating opdat water in de bodem kan dringen. 

Minder asfalt, meer waterdoorlatende verharding. Verhard 
“grasparkeren” (halfverharding). 

• Voorkomen van verstening en hydrologisch neutraal ontwikkelen. 
Bevorder gebruik infiltratiekratten en andere buffermogelijkheden. 
Vermindering van toepassing overstorten. 

• Meer waterbergingen. 

• Inwoners laten melden bij heftige buien waar wateroverlast optreedt, 
zodat knelpunten zichtbaar worden. 

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht binnen de komende twee 
jaren een stresstest te doen om knelpunten op het gebied van onder 
meer wateroverlast in kaart te brengen. D66 ziet deze stresstest zo snel 
als mogelijk uitgevoerd. 
 

Beheer openbare buitenruimte 
D66 wil de volgende accenten leggen: 
• Nieuwe milieuvriendelijke maatregelen voor onkruidverwijdering 

inzetten, nu heet water onvoldoende resultaat geeft. D66 denkt aan 
elektrische pulsen die de plantcellen tot in de wortel vernietigen en 
worden opgewekt met zonne-energie: groen tegen groen. 

• D66 ondersteunt de aandacht voor het maaibeleid 
(natuurbeleidsplan). Wel moet worden nagegaan of zowel binnen 
als buiten de kernen zo vaak moet worden gemaaid als nu gebeurt: 
stroken langs de wegen op tijd maaien, maar andere bermen 
kunnen afwisselend worden gemaaid. 

• Prioriteit geven aan oplossen van het zwerfvuilprobleem. Vooral na 
straatactiviteiten zoals carnaval of de jaarmarkt blijft veel rotzooi op 
straat achter. D66 vindt dat dit standaard dezelfde dag of de 
volgende morgen moet worden opgeruimd. Tijdens een evenement 
dienen afvalbakken regelmatig te worden geleegd. 

• In de bebouwde kom bij boomkap de boom eerst laten taxeren en 
daarna dezelfde waarde aan bomen – op verschillende locaties – 
terugplanten. Dus niet een grote boom kappen en een klein 
boompje terugplanten, maar 5 boompjes. 

• Hondenpoep is ergernis nummer één. Streven naar meer 
hondenlosloop plaatsen met verplichte hondentoiletten in alle 
kernen zoals in de gemeente Roosendaal.  

• In iedere kern een schoon openbaar toilet. Goed voor de inwoner en 
de toerist. 

• D66 wil dat steeds op voldoende groen in nieuw te ontwikkelen 
wijken wordt getoetst. Ruim opgezette wijken zijn beter voor de 
leefbaarheid. Te vaak echter worden meer woningen gebouwd dan 
in eerste instantie was gepland. 

 

Leefbaarheid 
Voor de sociale betrokkenheid en het verenigingsleven heeft elke kern 
een gemeenschapshuis of dorpshuis. Bij nieuwe ontwikkelingen kan 
worden gezocht naar gezamenlijke huisvesting met de brede school of 
een bibliotheek steunpunt. 

D66 wil structureel meer overleg voeren met de dorpsraden, 
stadsraad en Leefbaarheid de Heen. Zij zijn immers de ogen en de oren 
van de kernen. Zowel college van B&W als raadsleden hebben hierin 
een rol. 

Voor alle kernen in de gemeente Steenbergen zijn er 
Dorpsontwikkelingsplannen voor de middellange termijn gemaakt. D66 

D66 wil: 
 

• Nieuwe effectieve 
technieken voor 
onkruidverwijdering: 
groen tegen groen. 
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wil deze plannen samen met de bewoners gefaseerd in uitvoering 
brengen. De realisatie van ommetjes rond de kernen is daarvan een 
goed voorbeeld. Het ommetje rond Dinteloord zal nog steeds moeten 
worden gerealiseerd. Het onderhoud van de ommetjes blijft achter en 
moet beter worden opgepakt. Kleine projecten (groen, bankjes en 
afvalbakjes) dienen voortvarend te worden aangepakt. Nieuwe 
kleinschalige projecten, die levensvatbaar zijn en de leefbaarheid in de 
kleine kernen op peil kunnen houden, zal D66 (mits financieel haalbaar) 
steeds ondersteunen. 

D66 wil een budget voor kernen en wijken, waarmee inwoners zelf 
mogen beslissen welke verbeteringen of acties in hun directe 
woonomgeving kunnen worden uitgevoerd. 

D66 is van mening dat in alle kernen voor de jeugd sport- en 
spelmogelijkheden aanwezig moet zijn (zie > Jongeren). Voor de 
ouderen wil D66 in alle kernen voorzieningen om te recreëren en elkaar 
te ontmoeten (> zie senioren). 
 

Veiligheid 
Om het gevoel van veiligheid voor de inwoner te ondersteunen blijft D66 
een voorstander van meer fysieke aanwezigheid van politieagenten, van 
“blauw”, op straat. D66 verwacht een actieve opstelling van de politie, 
voorlichting over preventieve maatregelen, vaker surveilleren te voet of 
op de fiets en minder met de auto. Het politiebureau in het gemeentehuis 
van de gemeente Steenbergen dient op werkdagen open zijn voor 
aangifte, informatie en advies. D66 vindt dat de wijkagent in alle kernen 
inloopspreekuren moet houden. 
Op de uitgaansavonden dient meer politie zichtbaar op straat aanwezig 
te zijn. Huftergedrag moet worden aangepakt! Overlast in het 
uitgaanscentrum en op de routes van en er naartoe zijn niet minder 
geworden. De camera-inzet mag worden uitgebreid met drones, maar 
menselijke inzet blijft het belangrijkst. 
D66 ziet graag meer buurtpreventieteams optreden, die dan door de 
gemeente goed moeten worden begeleid en voorzien van voldoende en 
op maat toegesneden middelen. 
 
Vooral ook moet hard worden opgetreden tegen ‘buurtterreur’: bewoners 
die het nodig achten hun medebewoners te treiteren of te intimideren. 
D66 pleit er voor om taken die niet verplicht door politie moet worden 
uitgevoerd, zoals stads- en parkeertoezicht, door anderen (particuliere 
bedrijven) te laten uitvoeren. De benodigde middelen zullen hiervoor 
beschikbaar moeten worden gesteld. 
Ook het “enge plekken” beleid dient in alle kernen te worden voortgezet. 
Wanneer inwoners aangeven dat er plaatsen zijn waar zij een gevoel van 
onveiligheid ervaren, moet dat op een adequate manier worden 
aangepakt en opgelost. Voorbeeld hiervan is de vraag naar verlichting in 
brandgangen: inwoners hebben een onveilig gevoel in het donker. D66 
zal de verhuurder blijven wijzen op zijn verantwoordelijkheid en op 
mogelijkheden om met moderne LED-verlichting en sensoren deze 
brandgangen te verlichten, zodra inwoners er gebruik van maken. 
 
D66 is van mening dat een adequate hulpdienst voor rampenbestrijding 
in de regio aanwezig moet zijn en blijven. Toekomstige ontwikkelingen 
voor (nieuwe) locaties van brandweerkazernes in de regio, ook buiten de 
gemeentegrenzen, zullen wij kritisch beoordelen. De aanwezige 
brandweerkazernes dienen bij de tijd te blijven. De vastgestelde 
aanrijdtijden van de brandweer moeten voor alle woonplekken in de 
gemeente Steenbergen worden gewaarborgd. Het spreekt voor zich dat 
de brandweer als hulpverlener in de kernen aanwezig moet blijven, 
vooral om bij calamiteiten op het Schelde-Rijnkanaal of de rijksweg A4 
snel hulp te kunnen bieden. De overeenkomst om in de gemeente 
Steenbergen een ambulance te stationeren, zal in verband met de 
wettelijk aanrijdtijden naar de omliggende kernen, worden gecontinueerd. 

D66 wil: 
 

• Meer blauw op straat, 
veiligheid in de gemeente 
niet aan toeval overlaten. 

 



Verkiezingsprogramma 2018 -2022 

21 

De inzet van de GGD zal betaalbaar en beheersbaar moeten blijven. 
 

Verkeer en vervoer 
Openbaar-, collectief- en ouderenvervoer moeten veel meer op elkaar 
worden afgestemd. Hierdoor blijven voorzieningen (ook in de ons 
omringende plaatsen) bereikbaar en kan sociaal isolement van (oudere) 
bewoners in de kernen worden voorkomen. De huidige buslijnen en 
bushaltes dienen alle behouden te blijven. D66 zal zich blijven inzetten 
om de openbaar vervoerbedrijven te wijzen op hun taak: het openbaar 
vervoer op peil houden en verbeteren, om de gemeente Steenbergen en 
haar kernen met openbaar vervoer bereikbaar te houden. 

De veiligheid in de wijk of straat vraagt om meer dan een bord met 
de maximumsnelheid; D66 wil de woonwijken verkeersluw maken. Dit 
vraagt de nodige inzet, maar door het weren van doorgaand verkeer in 
de kernen en wijken, willen wij bereiken dat onze kinderen weer buiten 
kunnen spelen zonder gevaar te lopen. 

De ontsluiting van de nieuwe wijk Buiten de Veste II is gerealiseerd. 
De Oost-Groeneweg is hiermee een volwaardige straat waar twee auto’s 
elkaar kunnen passeren, zonder voetgangers en fietsers te hinderen. 
D66 meent dat voor alle kernen ten behoeve van een betere ontsluiting 
dergelijke oplossingen moeten worden onderzocht. 

D66 blijft zich inzetten voor veilige fietsroutes op de doorgaande 
wegen tussen Nieuw-Vossemeer, De Heen, Lepelstraat, Steenbergen, 
Moerstraten en Halsteren. 

D66 vindt dat het onderhoud van onze wegen, voet- en fietspaden 
moet worden geïntensiveerd. D66 meent dat de verkeersremmende 
maatregelen in Steenbergenstad en de kernen te rigoureus zijn 
uitgevoerd. Het huidige beleid is om nieuwe verkeersdrempels verder 
van elkaar af te leggen. 

D66 is van mening dat de wegen en de bermen in het buitengebied 
in optimale conditie moeten worden gehouden. Het buitengebied moet 
geschikt worden gehouden voor het landbouwverkeer, dus minimale 
drempels op de doorgaande route. 

Daarnaast wil D66 op alle buitenwegen uitbreiding van de nu vaak 
minimale straatverlichting. Vooral voor fietsers en wandelaars zal 
hiermee de veiligheid in de donkere avonduren worden verbeterd. De 
benodigde energie voor deze verlichting kan duurzaam worden opgewekt 
met LED/zonnepaneel-palen. 
 

Sociaal domein 
Jeugd, zorg en werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding 
Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan 
raakt. Het heeft betrekking op (gezondheids) zorg, welzijn, werk, 
onderwijs en vrijetijdsbesteding. Voor D66 is het vertrekpunt dat de 
inwoner zelf de regie voert en de gemeente verantwoordelijk is om vanuit 
dit vertrekpunt een samenhangend beleid te formuleren voor hulp-, zorg- 
en dienstverlening, waarbij niemand uit de boot valt. 
Een gemeenschap realiseer je samen. Dat kan een gemeente niet 
alleen. In de nieuwe wetten wordt uitgegaan van de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van mensen. Dat past bij hoe D66 naar mensen en 
de samenleving kijkt. D66 Steenbergen wil van ‘vrijwillig waar het kan, 
professioneel waar het moet’ naar ‘inwoners waar het kan, instellingen 
en overheid waar het moet’. De regie over hulp- en zorgvraag wil D66 
leggen bij de inwoners en hun sociale netwerk. Niet de professionals, 
maar de hulpvrager en diens sociale netwerk worden eigenaar van een 
probleem en zij beslissen over wat moet gebeuren. Zij zijn 
verantwoordelijk. 

 
Sociale zekerheid 
Voor de inwoner die (tijdelijk) gebruik moet maken van een 
bijstandsuitkering is de gemeente de laatste schakel in de keten zijn om 
in zijn of haar onderhoud te voorzien. Door adequaat beleid en korte 

 

D66 wil: 
 

• Zorgen dat minima de 
voor hen bedoelde 
voorzieningen, 
daadwerkelijk gebruiken. 
 

• WMO-geld (wet 
maatschappelijke 
ondersteuning) op juiste 
wijze inzetten, zodat 
goede zorg gewaarborgd 
is. 
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lijnen moet worden voorkomen dat inwoners in de armoedeval terecht 
komen, dat wil zeggen, geen baan accepteren omdat uitkering en 
bijkomende voorzieningen meer voordelen bieden. Er zal een ruimer en 
gevarieerder aanbod van werk en re-integratie moeten worden 
aangeboden. Zie het basisinkomeninitiatief in hoofdstuk Bedrijvig 
Steenbergen. 
Het is van belang stille armoede te voorkomen of op te sporen en dan te 
bestrijden. Mensen die in forse schuldproblemen zijn gekomen moeten 
volop kunnen rekenen op de schuldhulpverlening. Alle hulp dient erop 
gericht te zijn de mensen volwaardig en zelfstandig in de maatschappij te 
laten functioneren, in de eerste plaats door werk. Indien nodig krijgen zij 
een financiële regeling aangeboden (armoedebeleid). 

 
Volksgezondheid 
De zorg voor gezondheid in onze samenleving heeft voor D66 bijzonder 
hoge prioriteit. De eerste verantwoordelijke is de inwoner zelf: hij/zij heeft 
de plicht en de verantwoordelijkheid om te voorkomen, door doen en 
laten, de gezondheid van zichzelf en van anderen te schaden. De 
gemeente heeft als taak een beleid te voeren waarin preventie en 
adequate zorgverlening centraal staan. 

Verbetering van de volksgezondheid is mogelijk door gericht beleid 
op onder meer het gebied van leefmilieu, veilig verkeer, drugs-, alcohol- 
en gokverslaving, kinderopvang. Bij de planning van voorzieningen voor 
zorg, wonen en welzijn zal veel meer naar de samenhang moeten 
worden gekeken; de verschillende voorzieningen dienen veel meer op 
elkaar te worden afgestemd. Een lokaal volksgezondheidsbeleid is het 
antwoord. 

D66 vindt dat de aandacht van het landelijk beleid ten aanzien van 
bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borst- en 
darmkanker nooit mag verslappen. 
D66 kiest dan ook voor de uitgangspunten: versterking van de eerste 
lijnszorg en de verzorging en begeleiding van onze oudere inwoners. 
Eerstelijnszorg dient altijd goed bereikbaar te zijn. 

D66 zal zich blijven verzetten tegen de nadelen van ontwikkelingen 
die de volksgezondheid voor de inwoners kunnen schaden, zoals de 
vestiging van milieu-onvriendelijke bedrijven in de gemeente 
Steenbergen. 

 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Het WMO beleid moet uitgevoerd blijven worden volgens de wettelijke 
regelgeving. 
Maatwerk voor de verschillende hulpvragers is van belang. In prangende 
situaties dient de gemeente al of niet in samenwerking met anderen als 
intermediair op te treden tussen de grote thuiszorgorganisaties en de 
particulier. Verkeerde toelageberekeningen, ondoorzichtige 
administratieve vereisten, onpersoonlijke zorg: de gemeente als overheid 
die het dichtst bij de inwoner staat mag hier niet aan de zijlijn staan. 
Hechte samenwerking tussen huisartsen, zorgaanbieders, gemeente, 
mantelzorg en seniorenorganisaties op wijkniveau zien wij als een 
mogelijke oplossing voor de groeiende problemen. 
 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers- en inwonerinitiatieven (0e -lijnszorg), verdienen alle ruimte 
en ondersteuning. D66 Steenbergen wil dat belemmeringen die er nog 
zijn om de hulp, ondersteuning en kennis van mantelzorgers, vrijwilligers 
en ervaringsdeskundigen in te zetten, worden weggenomen. Vrijwilligers 
moeten niet worden lastig gevallen met te veel regelgeving en 
administratie. 
 
 
 
 

 
D66 wil voor senioren: 

 
• Meer 

recreatievoorzieningen in 
de buitenlucht. 
 

• Bevordering van sport- en 
recreatie-mogelijkheden. 
 

• Meer wandelpaden 
(ommetjes) met bankjes 
dicht bij de kernen. 
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Senioren 
Wil de gemeente Steenbergen Ouderenproof zijn en blijven in de 
toekomst, zal nog veel moeten moeten worden verbeterd. Hechte 
samenwerking tussen de ouderenbonden blijft noodzakelijk, want met de 
ouderen wordt nog steeds te weinig rekening gehouden, terwijl hun 
aantal sterk groeit. Ouderen moeten mee blijven doen! D66 wil dus beter 
ouderenbeleid en uitvoering van concrete maatregelen die ervoor zorgen 
dat ouderen meer en beter worden betrokken in het verenigingsleven, 
dat meer levensloopbestendige woningen beschikbaar komen, dat 
recreatie en zorg in de buurt aanwezig is. D66 wil meer 
buitenluchtvoorzieningen voor ouderen om te recreëren en elkaar te 
ontmoeten. Daarbij denkt D66 aan jeu-de-boules banen, een Yard toestel 
en ontmoetingsplekken in (waar aanwezig) een park en wandelpaden 
met voldoende rustpunten in de omgeving. De ommetjes rond de kernen 
en een dorpspark zijn daarvoor zeer geschikt. 
 

WSW en Wajong 
De gemeente heeft een verantwoording naar de WSW- ers en 
Wajongers die werkzaam zijn bij en voor de WVS. Door de tot 
standkoming van de participatiewet is een grote verandering ontstaan in 
het dagelijks leven van de mensen die aangewezen zijn op beschut 
werk. D66 zal haar verantwoordelijkheid daar waar mogelijk nemen om 
te voorkomen dat deze inwoners geen toekomst met werk en inkomen 
meer hebben. 
 

Jongeren 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jongeren zijn het goud in onze 
gemeente. Vanwege de toenemende ontgroening en toenemende 
vergrijzing van onze gemeente neemt D66 het investeren in 
jeugd(cultuur) uiterst serieus. Mede door D66 heeft het jongerenwerk in 
de gemeente Steenbergen een grote vlucht genomen. 
D66 vindt dat jongeren nog serieuzer zullen worden genomen, wanneer 
het beleidsveld “jongeren” een fors deel uitmaakt van een 
wethoudersportefeuille. De jongeren zullen op allerlei manieren 
participeren in de gemeente: jeugdraad, kinderburgemeester, etc. D66 is 
daarom voorstander van een jongerenadviesraad. 
 
D66 wil meer positieve aandacht en middelen voor de jeugd: 
speelvoorzieningen in alle kernen (minimaal een trap- en basketbalveld, 
een halfpipe, een hangplek, voorzieningen op basis van eigen ideeën, 
overzichtelijk en controleerbaar), verdere ondersteuning van de 
jongerenactiviteiten, hun website, sport- en popevenementen (festivals 
als vospop, die een podium geven aan jonge bands). Zo is beter de 
jongerenproblematiek en het wegtrekken van jongeren te voorkomen. 
Voor de jongere kinderen moet voor voldoende speeltoestellen in de 
wijken worden gezorgd. 
 

Vrouwen 
D66 blijft aandacht geven aan de positie van de vrouw in de 
samenleving. Ook in Steenbergen ervaart D66 dat specifieke talenten en 
vaardigheden van vrouwen niet goed aan bod komen in de maatschappij. 
D66 wil de gemeentelijke hulpmiddelen via onderwijs, werk en bijstand 
blijven inzetten om vrouwen te activeren en te motiveren naar opleiding 
en arbeid. 
 

Gehandicapten 
D66 blijft erop toezien dat de bereikbaarheid van onder meer openbare 
gebouwen voor gehandicapten in de gehele gemeente Steenbergen 
volgens de richtlijnen blijven worden uitgevoerd. De rolstoelscan dient 
ertoe met enige regelmaat de situatie te controleren en aanpassingen 
voor te stellen. 
 

D66 wil: 
 

• Meer activiteiten voor 
jongeren, zoals sport- en 
popevenementen. 
 

• Behoud van fulltime 
jongerenwerker, samen 
met jongeren werken aan 
hun ideeën. 

 
• Meer diverse 

speelvoorzieningen in 
alle kernen (trap- en 
basketbalveldje, 
halfpipe). 

 
• Blijvende aandacht voor 

de positie van de vrouw 
 

• Blijvende aandacht voor 
de positie van 
gehandicapten 
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Sport 
D66 is groot voorstander van goede sport- en spelmogelijkheden voor 
jong en oud in alle kernen van de gemeente Steenbergen. Het stimuleren 
van sport en beweging van onze bewoners is goed: het bevordert de 
gezondheid, betrekt mensen in de maatschappij en draagt bij aan 
ontwikkeling. D66 stelt bij dit beleid de volgende voorwaarden: 

• de aanwezigheid van goede sportvoorzieningen is een taak van de 
gemeente. 

• sportfaciliteiten worden tenminste op het huidige niveau 
gehandhaafd. D66 kiest eerst voor kwaliteit, daarna voor kwantiteit; 

• geboden faciliteiten blijven voldoen aan het gevraagde 
kwaliteitsniveau volgens de uitgangspunten van tariefdifferentiatie; 

• onderhoud en vernieuwing van voorzieningen worden niet uitgesteld, 
maar juist met vooruitziende blik opgepakt. 

• alle faciliteiten blijven voor inwoner – en gemeente - betaalbaar. 

• lokale sportverenigingen worden bij de ontwikkeling van activiteiten 
voor senioren ondersteund. 

• sport- en recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperking 
worden bevorderd. 

• landelijke en provinciale ondersteuningsmogelijkheden worden 
benut. 

• Er moet een evenwichtige financiële verdeling komen met betrekking 
tot sport en cultuur. 

 
Kunst en Cultuur 
D66 blijft van mening dat de gemeente de taak heeft de sector kunst en 
cultuur te ondersteunen en stimulerend tegemoet te treden.  
Het behoud van ons culturele erfgoed verdient onze volle aandacht. Dit 
erfgoed uit zich niet alleen in gebouwen maar ook bijvoorbeeld in 
historische straatplannen, vestingwerken en natuur en landschap- 
elementen. Particuliere initiatieven dienen waar mogelijk te worden 
ondersteund en gestimuleerd. Het initiatief van cultuurcoaches verdient 
uitbreiding. 

De monumentencommissie heeft een structurele rol bij nieuwbouw- 
en renovatieplannen in de oudere stads- en kerndelen. Haar activiteiten 
dienen beter te worden gefaciliteerd; zelf te genereren middelen van 
derden kunnen hierbij uitstekend van dienst zijn. 

D66 zal zich blijven inzetten om de monumenten en oudheidkundige 
elementen in de gemeente, op te laten nemen in bestaande en nieuwe 
fiets- en wandelroutes.  
 
De gemeente dient in de kernen duidelijke culturele functies herkenbaar 
te houden, zoals De Mattemburgse Molen, het A.M. de Jonghuis, 
Gemeentehuis van Dinteloord, Gemeentehuis Steenbergen, Villa van 
Loon, Vermeulenhuis. D66 streeft er naar, kerken die worden gesloten, 
als baken voor de dorpskern te behouden. D66 denkt aan particuliere 
inzet voor culturele en commerciële activiteiten met uitstraling, stijl en 
ambiance. 
 
D66 wil meer musea of tentoonstellingsruimtes in de gemeente 
Steenbergen realiseren. De bestaande musea zoals in Kruisland en 
Nieuw-Vossemeer moeten worden behouden en waar nodig 
ondersteund. Zeker in Steenbergenstad is ruimte voor een museum, 
waar de schatten uit de Steenbergse geschiedenis kunnen worden 
tentoongesteld en kunstenaars uit Steenbergen en omgeving hun kunst 
kunnen vertonen. 
 
D66 is voorstander van een gemeentelijk kunstfonds, waarmee de 
gemeente Steenbergen de mogelijkheid krijgt om voor Steenbergen 
belangwekkende hedendaagse of historische kunst te verwerven. 
 

 
D66 wil: 
 
• Onderhoud van 

sportaccommodaties op 
peil houden en 
aanpassen aan normen 
van deze tijd. 

 

 
• Behoud van cultureel 

erfgoed 
 
• Meer permanente 

expositie van 
Steenbergse kunst en 
oudheden. 
 

• Stimulering van cultuur 
bij jongeren. 
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Culturele ontmoetingen, muziek en toneel vragen onze volle aandacht. 
Inzet van middelen en faciliteiten moet betaalbaar blijven voor de 
verenigingen; culturele evenementen worden ondersteund en 
gepromoot. 
 
D66 is van mening dat structureel meer aandacht en financiële 
ondersteuning moet worden gegeven aan educatieve, culturele en 
recreatieve activiteiten voor ouderen en meer mogelijkheden moeten 
komen voor ontmoetingen tussen de generaties en tussen allochtone en 
autochtone senioren. 
 

Recreatie 
Het beleid voor water- en landrecreatie moet verder worden ontwikkeld 
en uitgebouwd. Het water, waar onze gemeente zo rijk aan is, dient met 
fiets- en wandelpaden goed bereikbaar te blijven voor de recreant.  
Uitbreiding van toeristische en recreatieve voorzieningen mogen zo min 
mogelijk ten koste gaan van landschappelijke waarden.  
D66 wil meer ruiter- en wandelroutes langs bezienswaardigheden en in 
stiltegebieden. De ontwikkeling van fietsroutes langs het water (in 
samenwerking met de regio) moet worden opgenomen in de 
landrecreatie ontwikkeling. 
D66 is voorstander van een camping binnen de bebouwde kom met een 
beperkt aantal plaatsen. Een mogelijke locatie is aan de Krommeweg.  
 
Van de camper/ mobil home plaatsen, dichtbij de kernen, een wens van 
D66, zijn er al enkele gerealiseerd. Maar het zijn er nog onvoldoende; 
extra plekken moeten worden aangewezen en – tegen weinig kosten – 
gerealiseerd. 
Actief beleid op kampeer- bed en breakfast en andere alternatieve 
overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Steenbergen zal met spoed 
moeten worden ontwikkeld, willen we de recreant/ toerist in de gemeente 
Steenbergen vasthouden, iets te bieden hebben. 
 
Een VVV-post en toeristisch informatiecentrum behoort in het centrum 
van Steenbergen te blijven. Wegwijzers naar toeristische plekken wil D66 
up to date houden, wifi en informatievertrekking via apps moeten verder 
worden ontwikkeld. D66 wenst gemeentebrede wifi dekking, dat ook 
particulier kan worden gerealiseerd. 
 
D66 ziet graag dat de samenwerking tussen de gemeenten Steenbergen, 
Bergen op Zoom en Woensdrecht rond de Brabantse Wal wordt 
geïntensiveerd en dat samen met de ondernemers de regio West 
Brabant, maar zeker de gemeente Steenbergen (nog) beter op de kaart 
worden gezet. 
 
D66 wil de zwembaden De Meermin, de Knotwilg en Aquadintel 
behouden en de exploitatie van deze zwembaden integreren. Deze 
baden nemen in de samenleving een belangrijke recreatieve plaats in. 
Door goed management en afstemming kan de prijs-kwaliteit verhouding 
in evenwicht blijven en de exploitatie worden gewaarborgd. 

D66 wil: 
 

• Meer bed en breakfast, 
kleinschalige campings en 
camper verblijfplaatsen. 
 

• Meer fiets-, wandel- en 
ruiterpaden, ook langs het 
water. 
 

• Watertoerisme veel 
aantrekkelijker maken. 
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Een transparante 
overheid 
Vernieuwing van de verhouding overheid en inwoner 
 
De overheid is er voor u. Met die gedachte is D66 51 jaar geleden 
opgericht. Die gedachte is nog steeds actueel. We zien macht zonder 
tegenmacht. Een overheid die uitbreidt, opschuift en binnendringt. Maar 
niet doet wat ze belooft. 
 
Er zijn nieuwe regenten. Mensen die met regeltjes komen die uitgaan 
van wantrouwen in plaats van vertrouwen, die onze burgerlijke vrijheden 
onder druk zetten, regels die ontplooiing van mensen in de weg staan. 
De overheid is er voor de mensen. En niet andersom. 
 
Wij willen een overheid die ‘Ja’ zegt en ruimte biedt voor initiatieven. En 
de overheid moet zekerheid bieden over het uitvoeren van haar 
kerntaken. Goede dienstverlening, kwaliteit in het onderwijs, goed 
openbaar vervoer, een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. 
Daarbij vindt D66 dat we zoveel mogelijk zaken zo dicht mogelijk bij de 
inwoner moeten organiseren. Juist in gemeenten, want daar is maatwerk 
en verantwoording het best mogelijk. 
 
 

Bestuur van de gemeente 
Het ‘Nee, mits’-loket is definitief gesloten, alleen het ‘Ja, tenzij’-loket is 
open. Dat is de situatie die in de huidige periode mede door D66 tot 
stand is gebracht. Dat wil D66 verder ontwikkelen naar een houding van 
‘Ja, hoe?’ 
Openbaarheid van bestuur, meer directe democratie en 
inwonerparticipatie vindt D66 Steenbergen voor u als inwoner van het 
grootste belang. In een vorige periode is onder meer ingevoerd: 

• beeldvormend vergaderen dat wil zeggen belanghebbenden delen 
hun visie op nieuwe beleidsonderwerpen en de raad luistert, 

• openbaarmaking van besluiten van raads- en collegevergaderingen, 

• gemeenteraadsfracties kunnen zich in de beeld- en 
oordeelsvormende vergaderingen laten vertegenwoordigen door 
burgercommissieleden naast gemeenteraadsleden, een manier om 
adspirant raadsleden op te leiden. 

• frequenter dorpsoverleg door burgemeester en wethouder(s) en 
raadsleden. 

In aanvulling daarop wil D66: 

• Raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten dienen op een 
zodanig tijdstip plaats te vinden dat iedereen redelijkerwijs in staat is 
deze te kunnen volgen. Dat geldt ook voor de bezoekers. Daarom wil 
D66 dat alle vergaderingen in de avonduren blijven plaatsvinden. 

• D66 wil dat inwoners en ondernemers vrijwel alle vergunningen, 
paspoort, rijbewijs, andere documenten of informatie thuis of op 
kantoor via internet kunnen aanvragen, ook het zetten van 
vervolgstappen, en de aangevraagde documenten thuisbezorgd 
krijgen. Veel is reeds gerealiseerd, maar de laatste stappen vergen 
de nodige aandacht. Hiermee zullen inwoners en ondernemers 
minder afhankelijk worden van de openingstijden van het 
gemeentehuis. 

• De huidige gemeenteregelgeving dient periodiek te worden bezien 
op nut, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Nieuwe regelgeving 
dient te worden beperkt of tijdelijk te zijn. 

• D66 is voorstander van voortzetting van de regionale samenwerking 

 
D66 wil: 
 
• Meer openbaarheid van 

bestuur. 
 
• Behoud 

burgercommissielid 
 

• Terugdringen regeldruk: 
opheffen regels, meer 
regels met vaste 
einddatum, vaker 
automatische 
vergunningsverlening, 1 
loket voor ondernemers. 
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tussen gemeenten, zeker waar het voordelen op levert voor de 
gemeentelijke middelen en voor een betere afstemming bij 
economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Een gemeentelijke 
herindeling is voor D66 niet aan de orde. 
 

Inwonerparticipatie 
D66 wil de inwoner vroegtijdiger betrekken bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering; zij moeten meer invloed krijgen dan nu het geval is en niet 
slechts worden (aan)gehoord. Die invloed voorkomt tunnelvisie en slecht 
uitgewerkte en daardoor te dure gemeenteplannen. 
In de gemeente Steenbergen wordt het volgende model voor 
inwonerparticipatie gehanteerd: de 3 O’s van ontwikkelen, ontwerpen en 
ontvouwen (open planontwikkeling – keuzebepaling uit ontwerpen – 
bijsturing op details van de uitvoering). Inwonerparticipatie valt te 
verbeteren door: 

• De communicatie op peil houden, maar meer maatwerk per 
doelgroep (papier voor senioren, uitgebreider informatiepagina in de 
krant, Youtube en Instagram voor jongeren). 

• Werkelijk luisteren als gemeente naar de inwoners, terugkoppelen 
naar de inwoners dat zij zijn begrepen en aangeven waarom ideeën 
al of niet worden overgenomen. Per inspraakmogelijkheid dient de 
gemeente de verwachtingen bij de inwoners te laten passen bij de 
processtap, maar inwoners ook ruimte te geven. Bij een 
uitvoeringsgereed project kunnen niet nog nut en noodzaak ter 
discussie worden gesteld, dat is afgerond in een eerdere stap – ook 
open voor inspraak. Bij bijeenkomsten van in uitvoering te nemen 
plannen kunnen inwoners spreken over wat hen in de huidige 
uitvoering tegenvalt. 

• Een werkelijke dienstverlenende houding van de gemeente, van 
gevoel hebben voor mensen en transparant, direct, stimulerend en 
uitnodigend optreden. 

• Referendum: D66 wil de betrokkenheid van de inwoners bij het 
gemeentebestuur bevorderen door ruimhartige toepassing van de 
Referendumverordening (automatisch referendum over genomen 
raadsbesluit bij voldoende handtekeningen) en het burgerinitiatief. 
Referendumstellingen dienen goed en eenduidig te worden 
geformuleerd. Referendumuitslag gaat boven het raads- en 
collegeprogramma. Zolang de gekozen burgemeester 
(grond)wettelijk niet is geregeld, wil D66 aan de bevolking via het 
burgemeester-referendum een beslissende stem geven over de 
keuze van een nieuwe burgemeester. Kortom: de inwoner meer 
laten inspreken door referenda! 

• Burgerinitiatief: D66 wil stimuleren dat inwoners hun recht benutten 
om onderwerpen of concrete voorstellen op de agenda van de 
gemeenteraad te plaatsen (het gaat om nieuwe voorstellen). 

• Inwoners moeten in staat worden gesteld op relevante 
gemeenteraadsvoorstellen met een eigen tegenvoorstel te komen, 
en daarin ambtelijk worden ondersteund. 

• Wijkzelfbeheer. In elke Steenbergse kern- of wijk kunnen 
representatieve groepen bewoners zelf verbeteringen in hun kern of 
wijk voorstellen, voor de uitvoering waarvan budget beschikbaar 
wordt gesteld. 

 

Organisatie 
Voor wat betreft het gemeentelijke personeelsbestand moet het 
uitgangspunt zijn: de geschikte en deskundige ambtenaar op de juiste 
plaats. Met de steeds verdergaande automatisering kan kritisch gekeken 
worden naar het aantal ambtenaren en daar waar mogelijk worden 
overgegaan op andere, meer flexibele werkwijzen. Flexibele 
werkplaatsen en telewerken behoren tot de mogelijkheden. Dit alles om 
te komen tot een breder inzetbaar en klantgerichter personeelsbestand. 

 

D66 wil: 
 

• Inwonerparticipatie 
verbeteren 

 

• Op hoofdlijnen 
besturen, open, eerlijk 
en vlot besluiten nemen 

 

• Voortvarend, duidelijk, 
helder en betrouwbaar 
bestuur 
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D66 is voor een ambtelijk apparaat, dat zich voornamelijk richt op de 
beleidstaken. Dit omdat uitvoerende taken veelal beter door het 
particuliere initiatief (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) 
kunnen worden verricht. D66 is van mening dat de gemeente voor zijn 
beleidstaken de kennis en ervaring zelf in huis dient te hebben of via 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden in huis dient te halen. Dit voor 
goede en tijdige besluitvorming en kwalitatief goed toezicht op 
uitvoerende taken van derden. Mede hierom wil D66: 

• Externe beleidsadviezen blijvend verminderen vanwege de kosten, 
kennisverlies bij de eigen ambtenaren en het schijnonafhankelijke 
karakter van externe adviezen. 

• Publiekprivate samenwerking stimuleren, mits de rol van de 
gemeente als onafhankelijke toezichthouder op naleving van wet-
/regelgeving niet wordt aangetast en de gemeente geen 
onevenredige exploitatie- of commerciële risico’s loopt (risico’s door 
beide partners evenwichtig te dragen). 

Ook dienen de gemeentelijke eigendommen, waaronder gebouwen, 
kritisch onder de loep te worden genomen en worden afgestoten indien 
mogelijk. 
 

Dualisme en werkwijze van de gemeenteraad 
Voor D66 is dualisme geen doel op zichzelf, maar een middel om de 
afstand tussen inwoners en bestuur van de gemeente te verkleinen en 
de lokale democratie te vernieuwen. In de gemeente Steenbergen is de 
omgang met het dualisme nog moeizaam: te weinig scheiding tussen 
raad en college en een raad die te weinig op hoofdlijnen bestuurt. Sinds 
2014 is de situatie overigens zeer verbeterd. 
D66 streeft naar een open en aantrekkelijker politiek, dus korter en 
vlotter vergaderen, inwoners op duidelijke en begrijpelijke momenten in 
de meningsvorming betrekken, op hoofdlijnen besturen en de uitvoering 
op details aan het college overlaten. D66 is uitdrukkelijk van mening dat 
de huidige onaantrekkelijke werkwijze niet is te wijten aan de structuur 
van het dualisme en aan de vergaderstructuur, maar veeleer aan de 
interne cultuur. 
D66 wil de nieuwe vorm van raadsvergaderingen vanaf 2014, 
vergaderen naar onderscheiden fasen van besluitvorming, handhaven:  
1. beeldvorming (informatie verzamelen: deskundigen of 
belanghebbenden vertellen en raadsleden luisteren; zoveel mogelijk op 
locatie), 
2. oordeelsvorming (en voor nieuwe en/of voortschrijdende inzichten 
open staan) en  
3. besluitvorming (hier neemt de raad de besluiten). 
Hierbij zullen raadsleden de dialoog blijven zoeken met andere partijen 
en op belangrijke de gemeenschap aangaande onderwerpen streven 
naar consensus; aandacht vragen voor coaching en training ter zake. 
D66 wil hieraan bijdragen door duidelijk en helder te blijven 
communiceren en de nieuwe vergadervorm verder te verbeteren. Verder: 

• Na de verkiezingen vinden openbare coalitieonderhandelingen 
plaats, die wordt afgetrapt door een externe onafhankelijke 
informateur. 

• Voorafgaand aan een wethoudersbenoeming dienen voorgedragen 
kandidaten in een raadshoorzitting duidelijk te maken waarom zij bij 
uitstek geschikt zijn, hoe zij de rol van inwoners en raad in het 
besluitvormingsproces zien en wat zij de komende vier jaren in ieder 
geval willen bereiken. 

• Voorafgaand aan een raadslidbenoeming, dienen zij een screening 
te ondergaan, waartoe een Verklaring omtrent Gedrag wordt 
overlegd. 

• De raad kan beter en eenvoudiger haar controletaak uitvoeren door 
helder in de stukken op te nemen: één of meerdere alternatieven 
voor het voorgelegde besluit, de voor- en nadelen van onderzochte 
alternatieven, financiële gevolgen en -dekking, de mate waarin van 

 

 
D66 wil: 
 
• Samenwerken zoeken 

met regio en andere 
organisaties, want 
Steenbergen is niet 
alleen op de wereld. 

 
• Belastingen niet verder 

verhogen dan het 
inflatiepercentage. 

 
• Investeren in zaken die 

rendement opleveren 
voor maatschappij en 
de gemeentekas 
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een beleidslijn wordt afgeweken en waarom daarvan wordt 
afgeweken. Op deze wijze komt meer ruimte voor de andere 
belangrijke taken van de raad: kaders stellen, volk 
vertegenwoordigen, besluiten nemen. 

• De plaatsvervangende raadsvoorzitters moeten worden gekozen op 
basis van hun kwalitatieve eigenschappen en vanuit een 
meervoudige voordracht, niet louter op grond van fractiegrootte of 
politieke kleur. 

• De burgemeester draagt geen verantwoordelijkheid voor een 
politieke portefeuille naast de wettelijk verplichte taken. Naast het 
ambt van burgemeester en voorzitter van college en de raad zal 
hij/zij zich richten op gemeente overstijgende aangelegenheden, met 
als doel de gemeente Steenbergen bij buurgemeenten, provincie en 
rijk te profileren. 

 
Financiën 
Een voorzichtig financieel beleid dient altijd het uitgangspunt te zijn en 
zeker in de huidige tijd, waarin de gemeente voortdurend wordt 
geconfronteerd met nieuwe opgelegde bezuinigingen. 
De gemeente Steenbergen is voor haar inkomsten in grote mate 
afhankelijk van de rijksoverheid. De grootste inkomstenbron is de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds en specifieke uitkeringen van 
departementen, die alleen voor bepaalde beleidsterreinen mogen worden 
ingezet (in 2018 totaal € 22 miljoen, uitkering sociaal domein € 10,7 
miljoen). De overige eigen inkomsten van de gemeenten zijn de 
onroerende zaak belasting, leges, rente en dividenden, inkomsten uit 
toegangsprijzen, uit grondexploitatie, enzovoorts. Deze inkomsten 
kunnen doorgaans niet gemakkelijk worden vergroot. 
 
 

 
Tot slot: 
D66 handhaaft haar visie op ontwikkelen, perspectief voor jongeren, 
geflankeerd door zorg voor onze bestaande inwoners. D66 wil 
voorkomen dat de gemeente Steenbergen een beheergemeente 
wordt, die alleen de wettelijke kerntaken vervult. Wanneer de 
gemeente Steenbergen zich beperkt tot de wettelijke taken zullen veel 
activiteiten op gebied van sport, recreatie en cultuur worden 
afgeschaft, terwijl deze activiteiten juist zorgen voor verbinding in de 
samenleving. 
D66 maakt keuzes in lijn met deze prioriteiten en heeft dat ook de 
achterliggende periode gedaan. Indien mogelijk wil D66 onderwerpen 
als groen, economie, jongeren en recreatie kracht bij zetten met 
ondersteunende acties met een plafond van enkele jaren, die 
aanwijsbare effecten moeten opleveren en daarop worden 
afgerekend. Deze positieve acties zullen een vliegwiel vormen voor 
bijvoorbeeld economische, sportieve of duurzame activiteit, die de 
baten voor de gemeente Steenbergen op een structureel hoger plan 
zullen brengen en daarmee het hogere ambitieniveau van de 
gemeente blijven dragen. 
 

 


