
 

  
  
 
 

 
 

Verkiezingsprogramma PvdA gemeente Steenbergen 2018-2022 

Kansen voor de Gemeente Steenbergen 

Pak ze samen met ons! 

 

1. Voor de kans op een trotse gemeente Steenbergen 

 Geef iedere inwoner de kans trots te zijn op onze gemeente door open te zijn in de 
communicatie en waardering te tonen voor de input van burgers bij belangrijke zaken als het 
veranderen van afvalbeleid, havenbeleid of winkelbeleid. 
 Geen samenvoeging met andere gemeenten. Steenbergen is een gemeente met een 
eigen gezicht en is groot genoeg om zelfstandig te blijven.  
  
2. Voor de kans op een zorgzame gemeente Steenbergen 

 Help mensen op allerlei niveaus uit de armoede. Zoveel mogelijk mensen moeten 
zonder schuld, taalachterstand of uitkering hun leven kunnen leiden, geef hen die kans. 

Laat onze ouderen niet in de steek. Zorg dat iedere oudere de kans heeft op degelijke 
zorg en op een toegankelijke woning met mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Denk aan 
woningen aan de grond met een gemeenschappelijke aula. 
 Laat niemand op de woningmarkt in de steek. Van starter tot verhuizer, van jong tot 
oud: iedereen verdient de kans op een woning in Steenbergen, passend bij het inkomen. 
Zorgen voor meer sociale huurwoningen. 
   
3. Voor de kans op een mooie en groene gemeente Steenbergen 

 De openbare ruimte moet nog mooier en nog groener, in alle kernen. Niet alleen moet 
het onderhoud beter, er liggen ook kansen om te investeren in mooi groen. 
 Een schoon milieu is beter voor iedereen. Vanuit die gedachte wenst de PvdA een 
milieuvriendelijker beleid te voeren in Steenbergen. Natuurlijke energie mag gepromoot 
worden, schadelijke energie ontmoedigd. 
 

  

Ziet u ook kansen voor onze gemeente? Stem dan op de PvdA!  

Mail ons gerust met uw ideeën, vragen, opmerkingen. Wij zijn blij met uw input. 
Mailadres: 
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Concrete Kansen 

Politiek en Bestuur 

Wij willen werk maken van een gemeentebestuur dat duidelijk is in haar bedoelingen. 
Communiceer op een begrijpelijke manier met je inwoners en je inwoners zullen sneller wat 
voor je willen betekenen, waardoor we als gemeente samen vooruitkomen. Iedere stem telt 
mee en alle inwoners zijn gelijk. Burgerinitiatieven worden gewaardeerd en iedere inwoner, 
ongeacht politieke kleur, kan met ons in gesprek komen. Een paar voorbeelden van onze 
ideeën: 

1. In onze gemeente moet er beter geluisterd worden naar de burger. Als inwoners input 
geven over bijvoorbeeld afvalbeleid, havenbeleid of winkelbeleid, dan moet het 
gemeentebestuur de burgers laten weten wat er wel en niet gedaan kan worden met 
hun ideeën en waarom (niet). Denk hierbij ook aan burgerinitiatieven. 

2. In onze gemeente moeten college en fracties duidelijk laten zien wat hun standpunten 
zijn, niet alleen bij de verkiezingen. Inwoners hebben het recht om te weten waar hun 
partijen voor staan. 

3. Onze historische stad Steenbergen verdient een gevoel van trots en verbinding. Het 
750-jarig bestaan van onze Oranjestad mag groots gevierd worden en onze geschiedenis 
mag gehoord worden. 

4. In onze gemeente verdienen alle kernen aandacht. Laten we zorgen voor de 
levensvatbaarheid van onze kernen met, waar realistisch, een basispakket per kern: 
buurthuis, gratis wifi-aansluiting per centrum, OV-aansluiting, basisschool, pinautomaat, 
sportvoorziening en buurtsupermarkt. Kerngericht werken zal de komende jaren de 
uitgebreide aandacht van het gemeentebestuur moeten hebben. 

5. In onze gemeente zijn buurthuizen zijn belangrijk voor het sociale karakter van onze 
kernen. De gemeente verstrekt subsidies aan deze voorzieningen, dus moet er meer 
inzicht komen, zowel op financieel als organisatorisch terrein. Bij misstanden kan dan 
door de gemeente snel en adequaat worden ingegrepen.  

6. De gemeente mag het contract met Hydrasport m.b.t. de exploitatie van ‘t Cromwiel 
niet verlengen, vanwege aanhoudende klachten van gebruikers. 

7. In onze gemeente moet er meer gebruik worden gemaakt van lokale deskundigheid. 
Dure, externe bureaus moeten minder worden ingeschakeld.  

8. Binnen onze gemeente moet er deskundigheid komen over subsidiemogelijkheden 
buiten de gemeente, zodat inwoners en gemeente optimaal kunnen profiteren van 
externe gelden. 

9. In onze gemeente moet de gemeenteraad halfjaarlijks een overzicht ontvangen van het 
college van aangenomen moties en wat er mee is gedaan. De gemeenteraad is anders 
niet volledig in staat de belangen van de inwoners te behartigen. 
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Armoede en Zorg 

Wij willen werk maken van het helpen van mensen die niet alleen vooruit kunnen komen. Een 
paar voorbeelden van onze ideeën: 

1. In onze gemeente moet de armoede worden teruggedrongen door laaggeletterdheid 
aan te pakken. 

2. In onze gemeente moet er een boekje komen waarin, in simpele taal, staat beschreven 
welke mogelijkheden er zijn voor mensen die hulp nodig hebben van de gemeente. Ook 
de gemeentewebsite moet duidelijker: nu is het een databank voor politici. 

3. In onze gemeente moet de goedkope gemeentelijke ziektekostenverzekering worden 
gepromoot, bovendien moeten meer mensen de kans krijgen zo’n verzekering af te 
sluiten: de huidige inkomensgrens ligt te laag om mee te kunnen doen. 

4. In onze gemeente moet er een minimabeleid zijn dat erop gericht is armoede te 
voorkomen. 

5. In onze gemeente zou niemand in de schulden hoeven te zitten. Er moeten 
professionele organisaties m.b.t. schuldhulpverlening ingezet worden. Mensen hebben 
recht op trainingen in budgetbeheer. 

6. Onze gemeente heeft net als iedere andere gemeente in Nederland de morele plicht om 
statushouders te huisvesten en politieke vluchtelingen te helpen. Hierbij is het van groot 
belang dat er geen grote groepen bij elkaar komen te zitten en dat per kern slechts een 
klein gedeelte tot deze groep behoort. Degelijk integratiebeleid is i.v.m. 
werkgelegenheid en taal een prioriteit. 
 

Milieu en Duurzaamheid 

Wij willen werk maken van een milieuvriendelijk Steenbergen, voor onze inwoners, voor onze 
kinderen en voor de planeet. Een paar voorbeelden van onze ideeën: 

1. Onze gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: daken van gemeentelijke 
accommodaties worden benut voor zonnepanelen, de gemeente sluit een 
energiecontract met een duurzame energieleverancier en gemeentelijke panden 
worden uitgerust met energiebesparende technologieën. 

2. In onze gemeente moeten zonnepanelen en extra isolatiemaatregelen bij huizen en 
kantoren gestimuleerd worden. 

3. In onze gemeente moet er, bijvoorbeeld binnen Vraagwijzer, een loket komen over 
duurzaamheid, zodat bewoners en overige betrokkenen met al hun vragen over dit 
onderwerp op één punt terecht kunnen. Zo verlaag je de drempel voor iedereen om 
groener te leven. 

4. De gemeenteraad heeft in het verleden het college opgedragen onderzoek te doen naar 
dorpsmolens die groene energie opwekken voor de bewoners. Hier is tot op heden 
weinig over teruggekoppeld; er moet iets mee gedaan worden. Mocht er meer verdiend 
worden dan bewoners in energie gebruiken, dan kunnen dorpsbelangen en initiatieven 
hiermee behartigd worden.  
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5. In onze gemeente worden nieuwe woningen niet langer met gasaansluiting gebouwd. 
Warmtepompen en duurzame elektrische energie hebben de voorkeur. 

6. In onze gemeente moeten woningcorporaties zorgdragen voor het energiezuinig maken 
van hun woningen. Binnen 10 jaar zijn alle sociale woningen goed geïsoleerd, waarbij 
woonlasten dankzij bindende afspraken niet omhooggaan. 

7. In onze gemeente moeten de strenge, door de provincie gestelde eisen voor de 
veehouderij worden nageleefd: 1 januari 2022 is de deadline. Bedreigd dierenwelzijn, 
bedreigde luchtkwaliteit en stankoverlast moeten worden aangepakt. Denk hierbij aan 
ontmoedigend beleid voor grootschalige veehouderij en mestverwerking zoals het 
instellen van een strenge geurverordening. Dit soort bedrijven moeten geweerd 
worden. 

8. Onze gemeente moet voorkomen dat er een verplaatsing plaatsvindt van intensieve 
veehouderij naar West-Brabant, nu die elders in Brabant wordt beperkt. 

9. In onze gemeente moeten ongebruikte milieuvergunningen en vergunningen van 
veehouders die stoppen worden ingetrokken, waar dat wettelijk gezien mogelijk is. 

10. In onze gemeente moet het gemeentebestuur medeverantwoordelijkheid nemen voor 
het opruimen van drugsafval in de openbare ruimte. 

11. In onze gemeente is ruimte voor meer beplanting langs wegen ter verfraaiing, voor de 
afvang van fijnstof en als CO2-opslag. 

12. In onze gemeente moet een vlotte transitie naar elektrisch vervoer gefaciliteerd en 
gepromoot worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van laadpalen en het gebruik van 
slimme lantaarnpalen. 

13.  In onze gemeente moeten natuurorganisaties als lokale experts vaker en vroegtijdig 
worden betrokken bij ecologische beslissingen. 

 

Openbare Ruimte en Groen 

Wij willen werk maken van de karakteristieke natuur van onze gemeente en Wij willen werk 
maken van de opwaardering van het openbare groen. Een paar voorbeelden van onze ideeën: 

1. Onze gemeente beschikt over weids polderlandschap met zijn natuurlijke beken en 
rivieren. Dit mooie gebied moet behouden worden. Om dat mogelijk te maken moeten 
de recreatieve mogelijkheden van dit gebied zo goed mogelijk worden benut. Hiervoor 
bestaat al een Kansenkaart. 

2. Onze gemeente mag meer fietspaden krijgen, vooral in het buitengebied; we leven in 
een prachtige gemeente vol natuur. Ook picknickgelegenheden zouden welkom zijn. 

3. In onze gemeente moeten we, waar mogelijk, ondernemers interesseren voor de 
exploitatie van kleinschalige horecavoorzieningen op de knooppunten van toeristische 
(fiets)routes. 

4. In onze gemeente moet verdere verdroging van de Brabantse Wal tegengegaan worden 
door aanleg van onder meer waterbergingen en waterdoorlatende bestrating. Maar ook 
wateroverlast door bijv. stijging van het grondwater moet worden voorkomen. 
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5. In onze gemeente moet, in samenwerking met bewoners en betrokkenen onderzocht 
worden of er kansen liggen voor het benutten van de Nieuw-Vossemeerse haven voor 
recreatieve doeleinden. 

6. In onze gemeente moet de hondenbelasting worden afgeschaft. Ook moet er gekeken 
worden naar het aanleggen van speelveldjes voor honden. 
 

Wonen 

Wij willen werk maken van woningen op maat die zich bevinden in aantrekkelijke buurten. Een 
paar voorbeelden van onze ideeën: 

1. In onze gemeente moet gezorgd worden voor voldoende woningen in de sociale 
huursector. Samenwerking met zorginstellingen en woningcorporaties is hierbij van 
groot belang. Startersleningen en lage stichtingskosten spelen hier zeker een rol in. 

2. In onze gemeente moet ingezet worden op doorstroming. Veel goede 
eengezinswoningen worden nu bewoond door eenpersoonshuishoudens. Laten we 
investeren in goede woningen voor die categorie, zodat bestaande voorraad vrijkomt. 

3. In onze gemeente moeten er meer woningen komen in het kader van 
levensloopbestendig wonen. Ouderen en mindervaliden hebben recht op woningen op 
maat: denk aan grondwoningen met mogelijkheden tot gemeenschappelijk vertier. 

4. In onze gemeente moet creativiteit op het gebied van wonen worden gestimuleerd: 
denk aan ‘tiny houses’ en het bouwen door particulieren van energieneutrale woningen. 

5. In onze gemeente wordt bouwgrond beschikbaar gesteld tegen de prijs die 
woningcorporaties of instellingen ervoor bieden. 

6. In onze gemeente verdienen arbeidsmigranten menswaardige en betaalbare 
huisvesting. Stella Maris is hiervan een goed voorbeeld. Wellicht dat er meer van dit 
soort voorzieningen mogelijk zijn, of wellicht moet Stella Maris in schaal vergroot 
worden.  

7. Situaties als bij het Sunclass-park in Nieuw-Vossemeer moeten worden voorkomen. 
Recreatie is hier het doel; mensen die hier vanwege omstandigheden permanent wonen 
moeten in een sociale huurwoningen terecht kunnen komen en arbeidsmigranten 
mogen in voorzieningen als Stella Maris gehuisvest worden. 

8. In onze gemeente moet erfgoed behouden worden. Wel is het zo dat eigenaren van 
monumentale panden een tegemoetkoming moeten ontvangen als zij akkoord gaan met 
het opnemen van hun pand in het monumentenbestand. 
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Veiligheid 

Wij willen werk maken van een gemeente waarin veiligheid voorop staat, ook als hier extra 
kosten bij komen kijken. Een paar voorbeelden van onze ideeën: 

1. Onze gemeente moet strijden voor het sluiten van kerncentrale Doel, alle vier de 
kernreactoren. Tot dit feit is bereikt, moet onze gemeente volledig op de hoogte 
worden gehouden van alle ontwikkelingen rondom dit punt. 

2. In onze gemeente moet er per buurt een plan komen waarin staat hoe een buurt het 
best veilig, schoon en heel kan blijven; buurtbewoners mogen hierover meedenken. 

3. In onze gemeente moet de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners worden 
gehandhaafd. 
 

Economie  

Wij willen werk maken van een economisch welvarende gemeente. Behoud en groei van 
werkgelegenheid in de regio zijn daarvoor van groot belang, zowel voor lager als hoger 
opgeleide mensen. Een paar voorbeelden van onze ideeën om ervoor te zorgen dat iedereen 
mee kan doen: 

1. In onze gemeenten hebben mensen die echt niet aan het werk komen recht op een 
levenswaardig bestaan, hoewel eerst alle andere opties bekeken dienen te worden. 

2. De gemeente geeft het goede voorbeeld en creëert meer banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Ook andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten 
hiervoor in aanmerking komen. 

3. Onze gemeente moet doorlopend in overleg zijn met ondernemersverenigingen en 
betrokkenen, zoals de Brabants-Zeeuwse Werkgevers, de Kamer van Koophandel, de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant (REWIN), Retail Platform 
Steenbergen (RPS), Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), Horeca Steenbergen en 
de winkeliersvereniging Dinteloord. Ook willen we nauwe contacten onderhouden met 
vakbonden en milieubewegingen. 

4. De gemeente stelt een plan op om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te 
krijgen, zodat zij zich nuttig kunnen voelen op de werkvloer, werkenderwijs de taal 
kunnen leren en sociale contacten op kunnen doen en zo optimaal kunnen integreren in 
onze samenleving. Evaluatie hiervan is van groot belang. 

5. Ook in onze gemeente is het winkellandschap ingrijpend veranderd door de opkomst 
van het internet. Om te zorgen dat de leefbaarheid van alle kernen op niveau blijft zorgt 
de gemeente voor een detailhandelsvisie met daarin duidelijke keuzes waar welke 
voorzieningen wenselijk zijn, zodat  er gestuurd kan worden op behoud van winkels op 
locaties waar dat voor de leefbaarheid wenselijk is. Sturing vindt ook zeker plaats 
rondom vergunningen en bestemmingsplannen, zodat ondernemers zich hier willen 
vestigen. 
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6. Onze gemeente moet bedrijven aantrekken die werkgelegenheid bieden die aansluit op 
de vraag van (jonge) inwoners van de gemeente Steenbergen. 
 

Onderwijs en Jeugd 

Wij willen werk maken van een eerlijke kans voor ieder kind: de jeugd heeft uiteraard de 
toekomst. Veilige reismogelijkheden en onderwijs op maat zijn belangrijk. Samenwerking met 
gemeente en bedrijven, daar zijn wij voor. Een paar voorbeelden van onze ideeën: 

1. In onze gemeente worden projecten over Steenbergen en haar geschiedenis op scholen 
gestimuleerd om al jong “trots op de gemeente” te creëren. 

2. In onze gemeente mag de jeugd meedenken. Politieke projecten en debatprojecten 
worden gestimuleerd en met de input van bijvoorbeeld jeugdhonkbezoekers wordt iets 
gedaan. We moeten samen met de jeugd plannen maken voor zowel zinvolle 
vrijetijdsbesteding, als overlastbestrijding. 

3. In onze gemeente verdienen ook leerlingen met HAVO- of VWO-advies een kans. 
4. In onze gemeente wordt voorlichting op scholen gestimuleerd over de gevaren van 

alcohol, drugs en roken. 
5. In onze gemeente verdient iedere school een bibliotheek; dit kan gerealiseerd worden 

in samenwerking met Cubiss en de provincie. 
 

Ouderen 

Wij willen werk maken van een samenleving waarin ouderen gelukkig oud worden. Een paar 
voorbeelden van onze ideeën: 

1. In onze gemeente moeten ouderen de kans hebben om zo lang mogelijk te blijven 
wonen waar zij willen wonen. Op maat gemaakte grondwoningen die goed bereikbaar 
zijn met het OV en een gemeenschappelijke ruimte hebben, daar zijn wij voor. 

2. Onze gemeente moet actief in overleg zijn met de ouderenbonden om de kansen tot 
welzijnsverbetering van de ouderen te optimaliseren. Vrijwilligers binnen de 
ouderenorganisaties spelen bijvoorbeeld een cruciale rol door hun contacten met de 
ouderen. Onze gemeente moet geld vrijmaken om de vrijwilligers te ondersteunen als 
ze behoefte hebben aan professionalisering. Op deze manier kunnen de bonden hun 
geld gebruiken om activiteiten voor ouderen zo goedkoop mogelijk te houden. 

3. In onze gemeente moet er, zeker gezien de vergrijzing, meer aandacht komen voor 
valpreventie voor ouderen. 
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Cultuur, Sport en Toerisme 

Wij willen werk maken van de kracht van verenigingen. Wij zullen hen dan ook graag 
ondersteunen in het sociaal houden van onze gemeente. Ook evenementen mogen 
ondersteund worden. Het gemeentebestuur moet zeker een ondersteunende rol spelen. Voor 
zowel sport als cultuur geldt, dat iedere inwoner er financiële toegang tot moet hebben, 
desnoods via de gemeente. Een paar voorbeelden van onze ideeën: 

1. In onze gemeente moet de kwaliteit van sportvoorzieningen ten minste voldoen aan de 
eisen van NOC/NSF. Ook mensen met een beperking moeten kunnen sporten. 

2. De gemeente stimuleert verenigingsbesturen actief in het vinden en opleiden van 
vrijwilligers. 

3. In onze gemeente wordt niet bezuinigd op bibliotheken, wijkcentra, zwembaden en 
culturele voorzieningen. 

4. In onze gemeente dient het vastgestelde evenementenbeleid daadkrachtig ondersteund 
te worden, in nauw overleg met het Evenementenplatform Steenbergen. 

5. In onze gemeente houden we in de subsidiëring van sport- en cultuurverenigingen 
rekening met inkomens van kinderen en hun ouders, zodat ook binnen sport en cultuur 
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

6. In onze gemeente moet gezorgd worden voor voldoende speelplekken, speeltuinen en 
beweegtuinen in elke woonwijk, want beweging begint al op vroege leeftijd. 

7. In onze gemeente moet elk kind leren zwemmen. Als dit niet door de ouders kan 
worden geregeld, dan moet dit worden opgelost in samenwerking met de gemeente. 
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