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STEENBERGEN – Maandag-
avond 12 maart organiseert de 
projectgroep Fort Henricus een 
avond waarop inwoners van 
gemeente Steenbergen wordt 
gevraagd om ideeën in te 

brengen voor het gebruik van 
Fort Henricus. De bijeenkomst 
vindt plaats in het gemeente-
huis tussen 19:00 en 21:00 uur.

Om de brainstorm over moge-

lijk gebruik van het Fort op gang 
te brengen heeft de projectgroep 
een digitaal plakboek samenge-
steld. Hierin zijn de achtergron-
den van het Fort belicht en wor-
den al wat verschillende moge-

lijkheden aangetipt. Dit plakboek 
is online te bekijken via: water-
poortwerkt.nl/plakboek-fort-
henricus. 
Iedereen die wellicht een idee 
heeft wordt opgeroepen om de 

bijeenkomst maandagavond te 
bezoeken. Leuke of interessante 
ideeën worden aan het plakboek 
toegevoegd en vervolgens zullen 
alle voorstellen op uitvoerbaar-
heid worden getoetst. Nadere info 
is verkrijgbaar bij Thijs Witjes: e-
mail: mwitjes@brabant.nl of tele-
foon 06 18 303 452.

Goede ideeën nodig voor gebruik van Fort Henricus

STEENBERGEN – De VVD is van 
mening dat de verkiezings-
campagne van de nieuwe loka-
le partij Steenbergen in Beeld 
“schade toebrengt aan de de-
mocratie en de gemeenschap”. 
Dit stelt de partij in een open 
brief aan alle inwoners van de 
gemeente Steenbergen. De 
brief is ondertekend door het 
campagneteam van de VVD en 
voorzitter van de VVD Schel-
debrug waaronder de afdelin-

gen van Steenbergen, Tholen 
en Bergen op Zoom vallen. 

In haar brief schrijft de VVD 
“groot voorstander van discus-
sie op het scherpst van de snede 
te zijn.” “Daardoor wordt bereikt 
dat de kiezer in het stemhokje een 
verantwoorde keuze kan maken.  
Voorwaarde is wel dat die dis-
cussie met toetsbare feiten wordt 
gevoerd en niet met verdachtma-
kingen en het “slopen” van ande-

re mensen. Gebeurt dat niet, dan 
wordt de kiezer een slechte dienst 
bewezen.”

Social media
Juist om die reden besloot de VVD 
publiekelijk afstand te nemen 
van de acties van Steenbergen in 
Beeld die dit jaar voor het eerst 
meedoet aan de Gemeenteraads-
verkiezingen. De campagne van 
deze partij speelt zich voorna-
melijk af via social media en het 
YouTube kanaal N257tv/Steen-
bergen in Beeld van vlogger Vla-
dimir Hornicek. De wijze waarop 
dit gebeurt tergt de VVD dusdanig 
dat besloten werd een open brief 
te schrijven. 

Leugenachtig

“De voorzitter en enkele kandi-
daten van Steenbergen in Beeld 
voeren nauwelijks discussie over 
politieke en voor de inwoners 
relevante onderwerpen,” aldus 
het campagneteam en voorzit-
ter. “Hun uitingen beperken zich 
helaas nagenoeg tot het belaste-
ren, beledigen en “zwart maken” 
van leden van andere partijen en 
ambtenaren. Deze uitingen zijn 
suggestief, infaam en leugenach-
tig. Ook grijpen ze vaak in op de 
persoonlijke levenssfeer. Dit kan 
mensen ernstig beschadigen. 
Daarom nemen wij publiekelijk 
en met kracht afstand van deze 
schandelijke praktijken; ze bren-
gen schade toe aan onze demo-
cratie en derhalve aan onze ge-
meenschap.”

Neutrale positie 
Burgemeester  Ruud van den Belt 
laat desgevraagd bij monde van 
strategisch communicatieadvi-
seur Angelique Harbers weten 
dat hij “begrip heeft voor de ge-
voelens die leven bij het campag-
neteam van de VVD.” “De burge-
meester is er van meerdere kan-
ten op gewezen dat er een partij 
is die niet altijd even inhoudelijk 
bezig is met campagne voeren 
maar in sommige gevallen op de 
man speelt. De burgemeester wil 
echter zijn neutrale positie boven 
de partijen aanhouden en kan 
zich daarom niet bemoeien met 
de manier waarop campagne ge-
voerd wordt. Hij is er voorstander 
van dat campagne plaatsvindt op 
een respectvolle manier.”

VVD neemt publiekelijk afstand 
van “schandelijke praktijken” 
Steenbergen in Beeld

WELBERG - Op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 maart gaat de 
Welberg met vereende krach-
ten aan de grote schoonmaak. 
In het kader van de landelijke 
opschoondag roept de dorps-
raad Welberg jong en oud op 
om met prikstok en vuilniszak 
de strijd tegen zwerfvuil aan 
te gaan.

Op vrijdag 23 maart maken de 
kinderen van groep 7/8 van ba-
sisschool Pius X een eerste ronde 
door het dorp. De volgende mor-
gen, zaterdag 24 maart, verzame-
len vrijwilligers van alle leeftijden 
zich vanaf 8.30 uur in gemeen-
schapshuis “De Vaert”. Na een 
kopje koffie/thee en uitleg over 
de actie worden de deelnemers 

in teams ingedeeld die om 9.00 
uur op pad gaan in het buitenge-
bied. De opruimactie duurt on-
geveer tot het middaguur. Voor 
handschoenen, grijpstokken, vei-
ligheidshesjes en vuilniszakken 
wordt gezorgd. 

Na afloop krijgen de vrijwilligers 
als dank soep en broodjes aan-
geboden in gemeenschapshuis 
“De Vaert”. Ook ontvangen zij een 
kleine attentie van de gemeente 
Steenbergen.
U kunt zich aanmelden bij het 
secretariaat van de dorpsraad, 
mevrouw B. Wisse, e-mail: info@
dorpsraadwelberg.nl. Dit is niet 
verplicht want iedereen die op 24 
maart spontaan opdaagt wordt 
met open armen ontvangen. 

Vrijwilligers gezocht: Grote schoonmaak op de Welberg Van Hooijdonk
te gast op 
Sponsoravond  
vv Steenbergen
STEENBERGEN – Trots meldt 
de sponsorcommissie van vv 
Steenbergen dat ze Pierre van 
Hooijdonk bereid hebben ge-
kregen om als gastspreker op 
te treden tijdens de sponsor-
avond die op vrijdag 16 maart 
in de kantine van het sport-
park wordt gehouden.
De sponsoravond is bedoeld om 
de sponsoren te fêteren en om ze 
de gelegenheid te geven met el-
kaar kennis te maken. De avond 
is ook bedoeld om aandacht te 
geven aan de voorgenomen op-
knap van de hoofdtribune.

Verkiezings
Special
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Wij helpen u
bij een waardig
afscheid Wij staan al vele jaren lang 

dag en nacht voor u klaar 
om u bij te staan na een 
overlijden.

TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw
 Opbaarkamers

van klassiek tot modern
 en 24-uurs kamer

Wij zijn per ommegaande op zoek naar enthousiaste flexibele  
vakantiekrachten voor het klaarzetten van orders in ons magazijn.  

Graag per direct beschikbaar tot medio augustus 2016. 
 

Interesse? Stuur een email met je gegevens  
en je motivatie naar: info@bade.biz 

Bad� B.V. Drukkerij 7, 4651 SL  STEENBERGEN. 

Badé B.V. is een jonge en dynamische
groothandel in campingaccessoires en luxe 

barbecues gevestigd in Steenbergen.
Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het 

vaandel. Voor aankomend seizoen welke 
loopt van april t/m augustus zijn wij per direct 

op zoek naar:

TIJDELIJKE MEDEWERKERS 

Werkzaamheden: Het klaarzetten en 
verzendklaar maken van bestellingen 

in ons magazijn.

Heb je interesse, stuur dan een e-mail met je 
gegevens en een korte beschrijving van jezelf 
naar: info@bade.biz of bel 0167-566665 t.a.v. 

dhr. Sam Bakvis.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

NK onderhoudswerken

Voor al uw schilderwerk 

Binnen & Buiten
Ook voor:

Kitwerken - Glasplaatsing
Houtrot reparaties

Betaalbaar, meer dan 25 jaar 
Vakmanschap, altijd 10 jaar 

garantie volgens Garantie Plan.

NU 20% KORTING
Bel voor een GRATIS 

Vrijblijvende Prijsopgave.

Tel: 06-44250051
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 • Grondtestdagen 16 - 25 maart

 • 2de paasdag open van 

   11.00 - 16.00 uur

   Voorjaarsfair 22 april

Sinds 
   1987

•

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSCHOOLKIEBOOM.NL

Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen

• Topproduct voor zeer scherpe prijzen   • Leverancies van o.a.
• Zeer snel leverbaar      Kährs, Chapel, Dekora,
• Eigen legbedrijf                      Quick-Step, Wicanders.
• Tevens uitgebreid assortiment oude eiken vloerdelen

Warwickstraat 4
4651 SX Steenbergen    Fax 0167-56 47 52

VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.MELSPARKET.NL

0167 - 56 10 64

Inlichtingen: (0167) 56 59 30 of 
bezorging@steenbergsecourant.nl

Gevraagd: bezorger (-ster)
voor route in Kruisland.
1 x per 14 dagen 
bij voorkeur op vrijdagmiddag /-avond of 
zaterdagochtend. ca. 2 - 2,5 uur looptijd

Goede beloning!
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het Gemeen-
telijk Overleg Ouderenbonden 
Steenbergen (GOOS) vraagt de 
politiek in de gemeente Steen-
bergen nadrukkelijk om aan-
dacht. Ze komt voor de verkie-
zingen met een tienpunten-
plan voor een ‘Seniorvriende-
lijke gemeente’. Dit nadat de 
provincie Brabant heeft aan-
gegeven dat de verantwoor-
delijkheid voor het hele soci-

ale domein is verplaatst naar 
de gemeente en de budgetten 
voor ondersteuning dus hier-
vandaan moeten komen.

Het GOOS wil dat de politieke 
partijen meer aandacht moeten 
hebben voor de ouderen. Ze wil 
dat de mens centraal wordt ge-
steld en dat de uitvoering van 
zorg en ondersteuning aan oude-
ren niet vastloopt in “procedures, 
protocollen en administratie”.
De gemeentebestuurders moeten 

een ‘generatiebewust’ beleid ma-
ken en de mogelijkheden om een 
goed armoedebeleid te voeren 
optimaal benutten. 

Ook vraagt het GOOS echte aan-
dacht voor werkloze 50-plussers 
en wil het ouderenzorg van goede 
kwaliteit waarbij ouderen zelf de 
regie kunnen blijven voeren.

Passende woningen
Ouderen in de gemeente Steen-

bergen moeten in hun eigen 
(dorpskern) kunnen blijven wo-
nen. Dat betekent volgens het 
GOOS dat er meer betaalbare en 
passende woningen voor seni-
oren moeten komen. Met goed 
openbaar vervoer vanuit alle ker-
nen.

Er dient een integrale veiligheids-
aanpak te komen die ervoor zorgt 
dat er een veilige woonomgeving 
voor senioren is met voldoende 
voorzieningen in de buurt. 

Geen woorden  
maar daden
“Hoewel senioren digitaal vaardig 
willen zijn, blijft papier en tele-
foon noodzakelijk om te dienen 
als vangnet”, zo vindt het GOOS. 
En de gemeente moet ondersteu-
ning bieden bij de realisatie van 
zingeving en het omzien naar el-
kaar. “Veel ouderen willen zich 
nuttig maken voor anderen, bij-
voorbeeld als vrijwilliger. Maak 
dit mogelijk”, zo roept het over-
legorgaan ouderen op. 
De politieke partijen zullen onge-
twijfeld zeggen dat ze zich volle-
dig kunnen vinden in de wensen 
van het GOOS. Maar het overleg-
orgaan wil dat het niet bij woor-
den blijft, maar verlangt daden.

Overlegorgaan ouderenbonden vraagt nadrukkelijk 
om aandacht van Steenbergse politiek

STEENBERGEN – In aansluiting 
op de eerder gemaakte uit-
zendingen met de zeven deel-
nemende politieke partijen 
aan de gemeenteraadsverkie-
zingen organiseert de lokale 
omroep SLOS het lijsttrekkers-
debat. Dat gebeurt deze zater-
dag 10 maart vanaf 14:00 uur. 
Het debat is niet openbaar, 
maar zal wel rechtstreeks wor-

den uitgezonden. 

Rob Chrispijn leidt ook dit de-
bat, terwijl het Filmcollectief in 
opdracht van SLOS de opnames 
maakt. Er is niet alleen een recht-
streekse uitzending, de opnames 
zullen ook op YouTube worden 
geplaatst en via het TV-kanaal en 
streamingkanalen van de SLOS 
worden herhaald.

Het programma bestaat uit twee 
gedeelten. In het eerste deel zul-
len telkens twee lijsttrekkers aan 
bod komen waarvan de stand-
punten over een of meerdere on-
derwerpen het verst uiteen liggen. 
Iedere ronde blijft een lijstrekker 
staan en krijgt deze een andere 
opponent. Elke ronde duurt vijf 
minuten. 

Het debat is niet openbaar en al-
leen toegankelijk voor de lijsttrek-
kers en maximaal tien van hun 
gasten.

SLOS organiseert groot 
lijsttrekkersdebat

NIEUW-VOSSEMEER – Basis-
school Merijntje is naarstig 
op zoek naar vrijwilligers die 
de kinderen kunnen begelei-
den tijdens het overblijven op 
school. Want Merijntje ver-
zorgt namelijk zelf de Tussen-
schoolse opvang (TSO)

“We zijn op korte termijn opzoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Als TSO-
medewerker zorg je ervoor dat de 
middagpauze voor alle kinderen 
plezierig en ontspannen verloopt. 
Je begeleidt kinderen tijdens de 
middagpauze van 12 tot 13 uur. 
Je werkt samen in een team van 

5 overblijfmedewerkers”, zo legt 
Cynthia Rombouts uit. Zij is di-
recteur van basisschool Merijn-
tje. Ze vervolgt: ”Wij vragen TSO-
medewerkers om een Verklaring 
omtrent Gedrag. En we bieden 
hen een gezellige werkomgeving, 
de leukste leerlingen en daarnaast 
per maand een vrijwilligersver-
goeding”.
Belangstellenden worden opge-
roepen om contact op te nemen 
haar op te nemen. Zij is te be-
reiken op maandag, dinsdag en 
donderdag via telefoonnummer 
(0167) 502 694 of via emailadres: 
merijntje@lpsnet.nl.

Merijntje zoekt  naar
overblijfvrijwilligers 

STEENBERGEN – Wanneer Mai-
kel IJzermans voldoende stem-
men weet te vergaren, komt 
hij in aanmerking voor deel-
name aan het bekende tv-pro-
gramma Expeditie Robinson. 
Vandaar de oproep van zijn 
vriendin Michèle Trilsbeek aan 
alle inwoners van gemeente 
Steenbergen om tot 2 april ie-
dere dinsdag een stem op hem 
uit te brengen via www.expe-
ditierobinson.nl/profiel/28. 

Volgens Trilsbeek is haar vriend 
de ideale kandidaat voor het po-
pulaire programma. “Maikel heeft 
technische bedrijfskunde gestu-

deerd aan de Hogeschool Rot-
terdam. Na zijn studie en enkele 
jaren in loondienst startte IJzer-
mans zijn eigen bedrijf. Voor zijn 
werk is hij vaak fysiek bezig en dit 
maakt dat hij bijzonder fit is en 
mentaal sterk. Hij is iemand die 
goed de knop weet om te zetten 
en als hij echt iets wil, weet hij dit 
vaak ook te bereiken vanwege zijn 
doorzettingsvermogen”, aldus 
pleitbezorger Trilsbeek. “Maikel 
is de perfecte Robinson kandi-
daat. Hopelijk lukt het hem om 
voldoende stemmen te vergaren. 
Een stem kan worden uitgebracht 
op genoemde website door op de 
rode knop onder de video te klik-

ken. Ook is het mogelijk om via 
Facebook of e-mail te stemmen”.
Het programma wordt in juni 
2018op de Filipijnen opgeno-
men. Wanneer Maikel IJzermans 
voldoende stemmen vergaart en 
door de selectie komt, moet hij 
vijf achtereenvolgende weken be-
schikbaar zijn voor de opnamen. 
Pleitbezorger Michelle roept ook 
om de info online te delen.

l Foto: Steenbergenaar Maikel IJzer-
mans hoopt te worden geselecteerd 
voor Expeditie Robinson. Om dat mo-
gelijk te maken worden lezers opge-
roepen om op hem te stemmen via 
www.expeditierobinson.nl/28.

Steenbergenaar Maikel IJzermans 
geeft zich op voor Expeditie Robinson

STEENBERGEN – Woensdag-
avond was in zaal De Joosse 
het inschrijfmoment voor de 
49e Kleine Tour Steenbergen, 
die dit jaar van 6 tot en met 
11 augustus wordt gehouden. 
En zoals vanouds was hiervoor 
goede belangstelling. “We 
hebben in totaal 50 plaatsen 
vacant”, laat voorzitter Wim 
Roovers weten. “Dertig daar-
van zijn voor jongens, bij de 
meisjes zijn 20 plaatsen be-
schikbaar. Maar hierbij moet 
worden gezegd dat de plaat-
sen voor de meisjes groten-
deels vanuit de huidige wacht-
lijst worden ingevuld. Bij de 
jongens staan er slechts vijf 
op de wachtlijst, dus maken 25 
nieuwe jongens een kans voor 
deelname”.

Aan Kleine Tour Steenbergen ne-
men 18 ploegen deel, 10 jongens-
teams en 8 meisjesteams. Elke 
ploeg telt 12 rennertjes, dus in 
totaal hebben 216 kinderen een 
fantastische toerweek, waarin ze 
genieten van de wedstrijdjes, de 
spanning maar vooral ook van 
de saamhorigheid die de Tour zo 
kenmerkt. 

En ondertussen trappen de kin-
deren niet minder dan zo’n 300 
kilometer weg. “Daarbij helpen 
de groteren de kleintjes, dat is 
fantastisch om te zien. Zij weten 
hoe het is, want ze hebben im-
mers ook tot die categorie be-
hoord”, vertelt Wim Roovers. 

Hij kijkt met het team van vijf-
tig Tourmedewerkers en de 36 

ploegleiders al weer uit naar het 
jaarlijkse evenement. Eerst echter 
staat de Miss-verkiezing op het 
programma. Die is op zondag 3 
juni.  

Geen plekje?  
Dan op de wachtlijst.
Woensdagavond kregen de 
nieuwkomers een kans op deelna-
me door zich in te schrijven. Voor 
wie er onverhoopt geen plaats is, 
geldt dat er wel een plaatsje op de 
wachtlijst zal zijn. 
“Het gebeurt toch altijd wel dat 
kinderen zich tussentijds moeten 
afmelden om tal van redenen. 
Dan komen de kinderen aan de 
beurt die nu net buiten de boot 
zijn gevallen”.

Vijftig plaatsen beschikbaar voor 
nieuwkomers in Kleine Tour
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BUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs
Markt 15 – 4651 BC Steenbergen – T 085 0201390
info@buuron-kuipers.nl - www.buuron-kuipers.nl
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€ 995,–

Oudesaag 18
Steenbergen 
€ 175.000,-

BUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs

Corneliusstraat 33
Steenbergen 
€ 397.000,-

Lijsterbesstraat 13 
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€ 259.000,- 

Laurenti usdijk 8 
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€ 499.000,- 
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Van Bredastraat 1 • 4651 LR Steenbergen T: 0167-564250 • E: info@autokar.nl W: www.autokar.nl

AUTO KAR IS UW COMPLETE 
MOBILITEITSAANBIEDER

Auto Kar

€
 6.

79
0,-

Volkswagen up! 1.0 60 pk Move up airco

Kenteken:   8-KSB-07
Km-stand:   109.371 km
Bouwjaar:   2013
Brandstof:   Benzine 
Transmissie:   Handgeschakeld
Kleur:    Tornadorood

    www.autokar.nl

ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

De Piazzola® is terraszonwering in de meest praktische zin van het woord. Eigenlijk
zou weerwering een betere benaming zijn voor deze bijzondere creatie die u optimaal
van het buitenleven laat genieten. Dit beproefde systeem is zo ontwikkeld dat het maar
liefst 30 vierkante meter schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft men droog 
onder deze overkapping van doek.

•	 Uitgevoerd	met	orgineel	Tibelly	doek
•	 Verkrijgbaar	in	meer	dan	400	standaard	kleurcombinaties
•	 Europeese	topkwaliteit
•	 Gratis	inmeten	en	offerte
•	 Deskundig	advies

*Alleen tijdens de actieperiode van 1-4-2012 t/m 31-6-2013

LENTEACTIE
TERRASSCHERM
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

Sebrechts zonwering
Gibsonstraat	9
4651	SW	Steenbergen
T:	0167-567018
info@sebrechts.nl

Openingstijden:
Ma	13.00-17.00
Di	t/m	vr	10.00-12.00	en	13.00-
17.00	uur
Za	10.00-16.00	uur

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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VOORJAARSACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!

Ma 13.00-17.00
Di t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
Za 10.00-15.30 uur
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NIEUW-VOSSEMEER – Voor-
zitter Adrienne de Jong en 
secretaris Petra Rijk van wijk-
vereniging ‘Boerengors’ kun-
nen dik tevreden zijn met de 
uitstekende opkomst bij de 
bingo die ze zaterdagmiddag 
3 maart in de Vossenburcht 
hebben georganiseerd. Maar 
liefst 69 deelnemers keken ge-
spannen op hun bingo-kaarten 

en streepten naar hartenlust 
de nummertjes die ze hoorden 
noemen weg.

De roep ‘Bingo’ bij elk van de vijf-
tien ronden zorgde voor een leuke 
prijs en dat stemde dan weer bij 
de winnaars tot tevredenheid. 
Helemaal als het ‘Bingo’ een van 
de hoofdprijzen opleverde. Want 
dan kon de winnaar met een 

prachtig boodschappenpakket 
huiswaarts keren.

Familiedag
“De opbrengst van deze middag is 
voor de organisatie van het 40-ja-
rig bestaan van de vereniging. Die 
is op zaterdag 30 juni”, vertelt Pe-
tra Rijk, terwijl haar echtgenoot 
John de bingoballen gestaag laat 
rollen en de nummers noemt. 

Het plan is om de viering van het 
jubileum in samenwerking met 
In4Outdoor te organiseren. “We 
denken aan een familiedag, met 
leuke activiteiten en wellicht ook 
een barbecue als afsluiter”, aldus 
de secretaris. Gezien de goede 
opkomst en het feit dat een flink 
aantal deelnemers met zelfs twee 
series kaarten speelden zal de op-
brengst van de bingo al een leuk 
financieel duwtje in de rug zijn 
voor de organisatoren.

Op kamp met  
de kinderen

Er wordt bij Boerengors dit jaar 
nog een jubileum gevierd: dat van 
de kampeer commissie, waar-
in ook het echtpaar Rijk zitting 
heeft. Die commissie gaat voor de 
twintigste maal op pad. 

In het weekend van 24 tot en met 
26 augustus gaan de kinderen van 
Boerengors kamperen op het Os-
sekopke in Rucphen. Overigens 
niet alleen kinderen van de buurt-
vereniging maar ook alle andere 
belangstellenden kinderen uit 
Nieuw-Vossemeer mogen mee.

Foto’s: Peter Vermeulen  ©Steenbergse Courant 

Boerengors dik tevreden met 
uitstekende opkomst bij de bingo

Kaarten bij KBO 
Welberg
WELBERG – Dinsdagmiddag 13 
maart kunnen kaartminnende se-
nioren hun hart ophalen tijdens 
de rik- en jokermiddag van KBO 
Welberg. Die vindt plaats in ge-
meenschapshuis De Vaert en start 
om 13:30 uur. Zoals gebruikelijk 
is de zaal een half uurtje eerder 
open en betalen leden van de af-
deling Welberg 2 euro entree, ter-
wijl niet leden ook welkom zijn, 
maar dan voor een toegangsprijs 
van 3 euro. Alle deelnemers aan 
de kaartmiddag hebben prijs.

STEENBERGEN - Van 10 tot en 
met 18 maart is het Boeken-
week. Het thema natuur staat 
daarbij centraal. Dat bete-
kent dat kopers van een boek 
bij boekhandel Vermeulen in 
Steenbergen en Halsteren het 
boekenweek geschenk cadeau 
krijgen. Dit is geschreven door 
Griet op de Beek. Ook in bibli-
otheek Het Markiezaat zijn ter 
gelegenheid van deze week 
volop activiteiten.

Allereerst een demonstratie 3D-
printen met biologisch afbreek-
baar plastic en laserprinten in 
hout. Die wordt gehouden in de 
vestiging Bergen op Zoom. Daar 
laat FabLab zien hoe een 3D-
printer werkt op zaterdag 10 en 17 
maart tussen 12:00 en 16:00 uur. 

Zondag 11 maart verzorgen Rian-
ne Acda van Schrijven & Schrap-
pen en Brigitte Kuijten, gids van 
IVN Groene Zoom een schrijf-
wandeling Dichter in de natuur.

Om 10.00 uur vertrekken de deel-
nemers vanuit Stayokay in Ber-
gen op Zoom voor een wande-
ling door het landgoed Zoomland 
o.l.v. Brigitte Kuijten. Daarna 
gaan de schrijvers in Stayokay tot 
12.30 uur aan de slag met schrijf-
opdrachten van Rianne Acda.
Deelnemers kunnen zich voor 
10,00 euro aanmelden via rian-
ne@schrijvenenschrappen.nl

Treinschrijfwandeling
Wie het boekenweekgeschenk 
heeft ontvangen kan mee met 
de treinschrijfdag van Schrij-
ven & Schrappen. Op zondag 18 
maart vertrekken de deelnemers 
rond 9.00 uur vanaf het station 
in Bergen op Zoom en rond 18.00 
uur zijn ze weer terug. Onder-
weg krijgen ze schrijfopdrach-
ten van Peter van de Graaf en 
Anna Walschaerts van Schrijven 
& Schrappen. Op vertoon van 
het boekenweekgeschenk is de 
treinreis gratis. Deelname aan de 
treinschrijfdag kost  20,00 euro. 
Graag aanmelden via peter@
schrijvenenschrappen.nl

Expositie 
Tot en met vrijdag 30 maart is de 
expositie Meer doen met afval 
van Wim Staal te zien in de Bibli-
otheek Steenbergen. Wim Staal 
was lange tijd docent milieu-
kunde in Arnhem en Nijmegen. 
In zijn vrije tijd maakte hij voor-
werpen van afval, zoals ijzer, glas 
en natuurproducten zoals hout 
maar ook bijvoorbeeld een fruit-
schaal van takjes en een vaas van 
een lege fles wasmiddel. “Ik hoop 
dat de expositie mensen inspi-
reert om er ook mee aan de slag te 
gaan”, wenst Wim Staal.

Diverse activiteiten 
bibliotheek vanwege 
de boekenweek

STEENBERGEN – Eind vorig jaar 
– in december – bestond Bud-
overeniging VKO op de kop 
af 10 jaar. Omdat deze maand 
voor velen een te drukke peri-
ode is, werd het jubileum op 
25 februari gevierd met een 
gezellig verenigingsuitje naar 
Blijdorp.

VKO is ontstaan uit de sport-
school van sensei Ad Knap-
pers, die eind 2007 overleed. 
Omdat een opvolger ontbrak, 
werd besloten om verder 
te gaan als vereniging Voor 
Knappers Opgericht (VKO).

Na een opstart met leraar Marc 
Schipperen werd uit eigen gele-
deren een aantal leden bij de JBN 
opgeleid tot trainer en hieruit 
is Erik Willems  (4e dan) uitge-
groeid tot hoofdtrainer. Erik Wil-
lems is inmiddels een ervaren Jiu 
Jitsu trainer en verzorgt met an-
dere vrijwilligers en trainer Jeroen 
Gramsma wekelijks de trainin-
gen aan de circa 90 leden van de 
vereniging. Naast de wekelijkse 
lessen wordt ook extra getraind 
voor Kata wedstrijden waar Erik 
Willems en Rik Rombouts zelfs al 
een keer Nederlands kampioen 
geworden zijn.

Naast het met respect voor el-
kaar op een leuke manier trainen 
wordt door Budovereniging VKO 
ook op zijn tijd aandacht besteed 
aan het verenigingsgevoel. Dit 
jubileum werd dan ook aange-
grepen om met de leden van een 
dagje Blijdorp te genieten, waar-
bij ook de allerkleinsten leden 
onder leiding van de junioren en 
senioren een leuke dag beleefd 
hebben. 

De uitgezette speurtocht en de di-
verse groepsopdrachten maakten 
dat het een bijzondere dag werd. 
In de Haaienzaal van Blijdorp 
werd genoten van een smakelijke 
lunch. 

Zeer voldaan aanvaarden de 
VKO-ers uiteindelijk te terugreis 
en nu wordt uitgezien naar de 
eerstvolgende training.

Budovereniging VKO 
vierde tienjarig bestaan



Jij rijdt. Jij lacht. 
Zorgeloos de Hyundai i10 of de Hyundai i20 rijden met private lease

Dit is het moment om langs te gaan bij Autobedrijf Bartelen. Want daar kun je nu extra voordelig private leasen. 
Wat dacht je bijvoorbeeld van de Hyundai i10 Comfort met onder meer airconditioning, navigatie en cruise control. 
Of een Hyundai i20 i-Drive Cool met onder meer airconditioning, elektrisch bedienbare ramen voor en automatische 
deurvergrendeling. De bedragen zijn inclusief onderhoud en verzekeringen. Je betaalt alleen de brandstof. 
Kom snel langs of maak een afspraak voor een overtuigende proefrit. 
Zorgeloos rijden? Het kan wél bij Hyundai.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,5 - 4,8 (l/100 km) / 28,5 - 20,8 (km/l); CO2 - emissie: 92 - 112 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Private 
Lease actie geldig bij aanschaf van een geselecteerde Hyundai i10 Comfort met Navigation Pack of Hyundai i20 i-Drive Cool uit voorraad, met een koopcontract van 12-02-2018 t/m 31-03-2018 en met uiterste kentekenregistratiedatum van 31-05-2018. Private Lease actie i.s.m. 
LeasePlan. Weergegeven maandbedragen zijn een vanafprijs, berekend op basis van een looptijd van 48 maanden, 10.000 KM per jaar. Maandprijs is incl. 21% BTW en incl. kosten rijklaar maken, vervangend vervoer na 72 uur, leges en recyclingbijdrage, excl. metallic lak en volgens 
opgaaf van Hyundai Private Lease. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie 
zonder kilo meterbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2017 beschreven in het service & garantieboekje.

Ziet u ook zoveel 
Hyundai’s de laatste tijd?

De Hyundai i10 Comfort met navigatie 
met private lease van € 267 nu voor

€ 219 p.m.

De Hyundai i20 i-Drive Cool 
met private lease van € 321 nu voor

€ 279 p.m.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

Autobedrijf Bartelen Fijnaart B.V.
Langeweg 51, Fijnaart, tel. 0168 - 468 400

STEENBERGEN

PvdA gemeente Steenbergen: 
10 punten over GROEN

Welke inwoner van Steenbergen houdt niet van een mooie en 
groene gemeente? En welke politieke partij heeft niet punten in het 
programma opgenomen om Steenbergen aantrekkelijker te maken? 

Toch maakt de PvdA keuzes die andere partijen niet maken.

1.  Wij willen niet dat er in onze gemeente windmolens bijkomen. 
 De windmolens maken de vergezichten immers niet fraaier.

2.  In onze gemeente moeten zonnepanelen gestimuleerd worden. 
 Ieder huishouden dat wil overstappen op zonne-energie krijgt twee 
 zonnepanelen cadeau. Hierin is de PvdA uniek!

3.  Bedreigd dierenwelzijn, bedreigde luchtkwaliteit en stankoverlast moeten 
worden aangepakt. Grootschalige veehouderij moet geweerd worden.

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

5.  We gaan meer laadpalen plaatsen (minstens 10 per jaar) en het gebruik van 
slimme lantaarnpalen introduceren. Steenbergen ligt op dit gebied nog 
achter, maar met de PvdA gaan we een sprintje  trekken op dit gebied.

6.  In onze gemeente moeten natuurorganisaties als lokale experts vaker en 
vroegtijdig worden betrokken bij ecologische beslissingen. Niet weer een 

 duur bureau inhuren, want in Steenbergen zijn veel mensen met een groen 
hart, die ook nog verstand hebben van de natuur. Laten we het samen doen!

7.  Het stadspark in onze gemeente verdient meer aandacht. We knappen het 
park op, zodat iedere inwoner en iedere toerist er weer van mag genieten.

8.  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, die nu 
daadwerkelijk gebruikt moet worden.

9.  Onze gemeente mag meer en betere fietspaden krijgen, vooral in het 
 buitengebied; we leven in een prachtige gemeente vol natuur. 
 Zowel recreanten als scholieren profiteren van deze maatregel.

10. In onze gemeente mag de hondenbelasting worden afgeschaft. 
 Ook moet er gekeken worden naar het aanleggen van speelveldjes voor 
 honden, waarbij ook kleine kernen minstens één zo’n veldje hebben.

 
 
 

Overbeeke
Kaaistraat 6, 4651 BN Steenbergen

Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen
T 088 – 730 77 00
E info@overbeeke.nl
I www.overbeeke.nl

Pinpas nodig op de 
middelbare school?
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Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
mevr. Suijkerbuik - Pietka; mevr. 
Verbeek - van Wezel.
Komend weekend is het 
halfvasten (Laetare). Het 
herenkoor zal komende zondag de 
gregoriaanse viering begeleiden.
Met Palmpasen, 25 maart, is 
het kindernevendienst. Daarom 
vervalt de kindernevendienst van 
aanstaande zondag. 
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is op 
werkdagen geopend van 9:15 tot 
11:30 uur.
Spreekuur: Op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 9:30-10:30 
uur in het Parochiesecretariaat in 
de Gummaruskerk, Westdam 83 
(ingang marktzijde).

Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat op maandag t/m 
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur 
of via de website . De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 10 maart 17.00 uur: 
Woord- en Communieviering 
pastor H. Paulissen.
Zondag 11 maart 9.30 uur: 
pastoor H. de Kort. Arnold 
Doejaaren; Fam. Verbeek - Gijssen 
en Connie; Joke Meeuwissen - Klijs 
en haar zoon Hans; Petrus Luijks; 
Tiny Koopmans en overleden 
familie; jaargetijde Anna Poulus en 
overleden ouders en familie; 
Maandag 12 maart 19.00 uur 
(Lourdeskapel): pastoor H. de 
Kort.

Zaterdag 10 Maart om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als voor-
ganger pastor Sebastian Chazhoor. 
Het Vredeskoor verzorgt de zang. 
Wij gedenken: jaargetijde Tinus 
Raaymakers, Broeder Piet Raay-
makers, overleden ouders Raay-
makers - Uitdewilligen, jaargeti-
jde overleden ouders Gelten - van 
Zundert, Rien Gelten, To Ligten-
berg - van der Weegen weduwe van 
Toon Ligtenberg.
Woensdag 14 Maart om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger pastoor Hans de 
Kort.

Vrijdag 9 maart 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.
Zondag 11 maart 09.00 uur: 
Woord Communiedienst, voor-
ganger pw. Hein Paulissen. 
Intenties: Grada Dam – van 
Someren; Na de viering zullen 
er paaseitjes worden verkocht. 
De opbrengst gaat dit jaar naar 
Stichting CliniClowns Nederland. 
De eitjes kosten € 2,50 per doosje.
Maandag 12 maart 18.00 uur: H.  
Mis.
Woensdag 14 maart 19.00 uur: 
H.  Mis.

Donderdag 15 maart 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 16 maart 19.00 uur: H.  
Mis in De Vossemeren.

Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Geert Loos e.v. To Oerlemans; 
Zaterdag 10 maart 19.00 uur 
Dienst van W.G.C.: In deze 
viering gedenken wij:  Adrie 
Plasmans e.v. Mieke Plasmans - 
Otte; o. echtp. Geers - Otte;  Betsy de 
Keijzer e.v. Doeke Hooghiemstra; 
Cor van Rijen; Voorg.: werkgroep 
m.m.v. het Gemengd koor: Samen 
Sterk. 
Dinsdag 13 maart 19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen.

Zondag 11 maart 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Gemengd 
koor.
Wij helpen mee bij de dienst: 
Voorganger: Pastoor Hans de Kort 
en pastoraal werker Hein Paulissen; 
Lector: Lies Welten; Koster: Ad 
Huijsmans.
Misintenties: Jgt. O.o. Kriesels-
v.d. Berg.
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Zondag 1 maart 10.00 uur: F.C. 
de Ronde, Fijnaart.
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Vrijdag 9 maart 14.00 uur: Mw. 
U. Berger, Woord- en Gebeds-
viering met Communie.
Vrijdag 16 maart 14.00 uur: Ds. 
G. Lankhuijzen, Viering van de 
Maaltijd van de Heer.
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Zondag 11 maart 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud, Den Haag. 18.30: 
Ds. B. de Borst, Den Bommel.
Woensdag 14 maart 14.30 uur: 
Ds. H. van Ginkel, Goes. 19.00: 
Kand. A.L. Kornaat, Klundert.

Zondag 11 maart 09.00 uur: 
Ds. Ch. Inkelaar- de Mos. Vierde 
zondag 40-dagentijd en doopdienst.
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Zondag 11 maart 09.00 uur: 
Eredienst in de Protestantse Kerk 
aan de Voorstraat. Ds. Hans de Bie, 
Viering Heiling Avondmaal.

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Evangelische kerk Open Deur, Har-
telijk uitgenodigd, elke zondag om 
10.30 uur bij de samenkomst in de 
Open Deur Kerk, Geert Vinckestraat 
2 te Steenbergen. Samen ontdekken 
en ervaren dat de God van de Bijbel 
nog steeds dezelfde is en wonderen 
en krachten doet in mensenlevens. 

Open Deur Steenbergen

Zondag 11 maart 10.00 uur: Ds. 
K. Bras, Haarlem.

Ge
re

fo
rm

ee
rd

e 
ke

rk
Di

nt
el

oo
rd

 e
n 

St
ee

nb
er

ge
n

46
71

 B
G 

St
ee

nb
er

gs
ew

eg
 2

, D
in

te
lo

or
d

Pa
ro

ch
ie

ke
rn

 S
t. 

G
um

m
ar

us

Pa
st

oo
r: 

H
an

s 
de

 K
or

t, 
D

ok
te

rs
dr

ee
fje

 4
46

51
 A

X 
St

ee
nb

er
ge

n,
  t

el
. 5

6 
31

 2
9

m
is

in
te

nt
ie

s:
 R

ab
ob

an
k:

 N
L7

3R
A

B
O

01
48

81
31

03
1

Si
nt

 A
nn

ap
ar

oc
hi

e:
 N

L6
7R

A
B

O
01

60
03

14
86

W
eb

si
te

: w
w

w
.g

um
m

ar
us

ke
rk

.n
l

 

Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Als je aarzelt, groeit je angst; 
als je waagt, groeit je moed.

doordenkertje

Droevig.
Aan het slot van de allerlaatste 
eucharistieviering in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming in De Heen 
droegen de vier misdienaars 
(Carlo, Remco, Reno en Charlotte) 
het mooie Mariabeeld richting de 
uitgang van de kerk. De kinderen 
begrepen de ernst van dit moment 
en huilden. Aan mij was de taak 
toebedeeld om het Allerheiligste, 
dus Jezus zelf, de kerk uit te 
dragen naar het tabernakel in de 
St. Gummaruskerk. Dit was voor 
mij het droevigste moment van de 
hele kerksluiting. Jezus wilde niet 
meer in dit gebouw blijven,  omdat 
bijna alle mensen van De Heen 
Hem niet meer kwamen aanbidden 
in de eucharistieviering. Het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Fatima 
is gelukkigerwijze terug gekeerd 
in de kapel, die nog dagelijks 
toegankelijk is.
Wat is onze bijdrage om de 
overgebleven kerken open te 
houden? Jezus waarschuwt: “Ziet 
Mij, heden ten dage, vaak zo 
eenzaam en verlaten in mijn Kerk. 
Zo weinig zielen zijn er die Mij 
waarlijk aanbidden en liefhebben; 
zo weinigen, ook onder jullie, mijn 
priesters, zijn er die Mij gezelschap 
houden. Oh, hoe velen van jullie 
komen er uiteindelijk nog bij Mij 
voor het tabernakel?” Jezus roept 
ons op om de aanbidding in eer 
te herstellen. Als veel mensen 
daaraan oprecht meedoen, zal de 
kerk niet gesloten worden. Pater 
Bertus.

Toegift van Pater Bertus

14°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Weekeind zeer 
zacht maar nat
Dit weekeind blijft het vooral op 
zaterdag erg zacht in onze regio.
 Het zou dan met een flinke zuidelijke 
stroming een graad of 14 kunnen 
worden. 
( normaal voor deze tijd in maart is 
9 graden) en als het opklaart zelfs 
richting de 16 graden, maar dat valt 
nog af te wachten. 
Het zal afhangen van de exacte 
timing van de ingeplande regenzones 
die onze omgeving aan gaan doen 
want zonnig wordt het totaal niet.
Er liggen ook dan storingen dicht in 
onze buurt zodat er regelmatig regen 
of buien aan te pas gaan komen.
Die storingen zijn actief en er kan 
dus een flinke scheut water gaan 
vallen. 
Vooral zaterdag kan het bij 
momenten erg nat zijn.
Zondag wordt het wat droger, 
al zitten er ook dan buien in de 
verwachting, maar de temperatuur 
blijft het goed doen, zo’n 14 graden 
overdag.
Volgende week is de neerslagkans 
dagelijks behoorlijk groot.
De zon zien we niet zo heel vaak 
alleen maandag kan het meevallen.
De middagtemperatuur ligt rond of 
iets boven normaal.
De nachten zijn zacht met 
temperaturen ruim boven het 
vriespunt. 
Handschoenen en sjaal kunnen dus 
vanaf het weekend weer in de kast.

Weerspreuk: 
“De beste windmeter is de koe, zij 
staat altijd met haar kont naar de 
wind toe”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

STEENBERGEN – Dinsdag-
avond ontving VVD Steenber-
gen gedeputeerde Christophe 
van der Maat in de zaal van 
de Wallevis voor een discus-
sieavond met als thema ‘Mo-
biliteit’. Het werd volgens de 
organisatoren een boeiende 
bijeenkomst, waaruit blijkt dat 
‘De gemeente op dit gebied 
aan zet is’

Van der Maat nam aanwezigen 
mee en gaf een kijkje in de toe-
komst van mobiliteit in Brabant. 
Door de ontwikkeling van “Smart 
Mobility” (inzet van innovatieve 
ICT oplossingen), krijgen we in 
de nabije toekomst te maken met 
diverse verregaande ontwikkelin-
gen. Zelfrijdende auto’s en vracht-
auto’s die in een treintje achter 
elkaar rijden. Openbaar vervoer 
zal worden geleverd als “Mobility 
as a service”. Hierbij worden ver-
schillende vervoersdiensten zoals 
busvervoer, carpooling en Uber-
achtige constructies afgestemd 
op persoonlijke behoeften van de 
burger. 

Telefoon Apps 
Door de ontwikkeling van specia-

le apps voor op telefoons kunnen 
bij grote evenementen verkeers-
stromen gevolgd worden of zelfs 
begeleid naar de meest geschikte 
parkeervoorzieningen. Verkeers-
lichten worden ook aangestuurd 
door dergelijke apps of zelfs via 
wifi-systemen in auto’s. Op die 
manier krijgt de weggebruiker 
veel sneller groen en gaat de af-
wikkeling op kruispunten een 
stuk sneller. Dat dit niet slechts 
toekomstmuziek is bewijzen 
kruispunten in Den Bosch waar 
deze techniek nu al wordt toege-
past. 

Samenwerking
Gedeputeerde Christophe staat 
te springen om samen te werken 
met de gemeenten. Deze  zijn nu 
aan zet om gebruik te maken van 
de kennis en expertise die bij de 
provincie aanwezig is. Dit kan 
door ruimte beschikbaar te stel-
len voor projecten of door het 
aanpassen van OV-budgetten. Op 
die manier kan het beschikbare 
geld van gemeente en provincie 
op een verantwoorde besteed 
worden aan een toegankelijke 
vorm van openbaar vervoer voor 
iedereen. 
Na de verkiezingen gaat de ge-

deputeerde in gesprek met de 
wethouders van de verschillende 
gemeenten in West-Brabant. Het 
doel is om de organisatie van het 
openbaar vervoer zo efficiënt 
mogelijk in te richten, afgestemd 
op de behoeften van de verschil-
lende kernen.
Tijdens de avond werden nog en-
kele stellingen bediscussieerd op 
aangeven van kandidaat raadslid 
voor de VVD, Kees-Jan Langen-
berg, die zelf  bij de Provincie 
Noord-Brabant werkt. Ook hieruit 
bleek dat het voor de gemeenten 
van belang is om in contact te 
blijven met de provincie om de 
boot niet te missen. 

VVD discussieavond mobiliteit: 
“Gemeente is aan zet”

KBO Bingo
STEENBERGEN – Maandag 12 
maart organiseert KBO afdeling 
Steenbergen een bingo in ont-
moetingscentrum ’t Cromwiel. 
Alle bingoliefhebbers – ook niet 
leden – worden hiervoor uitgeno-
digd. De bingoballen rollen om 
13:30 uur, de zaal is een half uur 
eerder al open en rond de klok 
van vier kan de laatste bingo wor-
den geroepen. Alle prijzen wor-
den in contant geld uitgekeerd.

Spoonstreet 
Connection wint 
SKW Muziekkwis 
LEPELSTRAAT – De vierde mu-
ziekkwis die SKW 4 maart jl. in ’t 
Weike organiseerde mocht reke-
nen op uitstekende belangstel-
ling. Het werd niet alleen een 
spannende strijd, maar ook heel 
gezellig en dat was exact de op-
zet. 
Vaak werden de deelnemende teams 
op het verkeerde been gezet door de 
organisatoren die bijvoorbeeld Tom 
Petty’s ‘Free Fallin’ uitgevoerd door 
Coldplay op video vertoonden, of K’s 
Choice dat met gastzanger Thé Lauw 
het nummer �Blauw� speelde.
Hoofdbrekens kostten ook de 12 pro-
vinciale nummers in dialect van het 
Friese Twarres tot de Zeeuwse Lama-
ketta’s.
Uiteindelijk bleek het team Spoon-
street Connection onder leiding van 
teamcaptain Frans Mouws deze mid-
dag de sterkste (78% van de vragen 
goed). Zij hadden een voorsprong 
van 11 punten op het team van Carla 
Masseurs dat de opvallende naam 
‘Oma’s gehaktballen’ droeg. De 
derde ereplaats was voor EUB Boys 
1 van captain Thijs Verschuren met 
68% van de 188 vragen goed.
SKW kijkt met plezier terug op een 
meer dan geslaagde zondagmiddag 
en ziet reikhalzend uit naar de 1e 
Nostalgiekwis van 2 april. Deze pri-
meur is al bijna volgeboekt en belooft 
daarmee ook succesvol te kunnen 
worden.



Mogen we ons even voorstellen?
Jeroen Weerdenburg - Lijstrekker - nr1
“Steenbergen is van ons allemaal. Laten we zuinig zijn op alles wat onze mooie 
gemeente biedt. Wij allen zijn ambassadeur van deze mooie gemeente”.

Jack Legierse - kandidaat raadslid - nr 2
“Het enige constante in het leven is dat alles verandert.”

Caroline Bolluijt - kandidaat raadslid - nr 3
“Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.”

Rien van Dijke - kandidaat raadslid - nr 4
“Blijf betrokken bij de sociaal zwakkeren in de samenleving”. 

Jurgen Huijbregts - kandidaat raadslid - nr 5
“CDA bouwt voor jong en oud”.

Olaf de Vriend - kandidaat raadslid - nr 6
“Zorg dat je je stem gebruikt!”

Ewout van den Berg - kandidaat raadslid - nr 7
“Niet grijs, niet saai. Niet zwart/wit. Maar aanpakken en beetpakken”

De  speerpunten van CDA Steenbergen:
1. Efficiëntere, snellere en betere dienstverlening voor 

burgers en ondernemers

2. Uniformiteit in alle kernen qua uitstraling en kwaliteit 
openbare ruimte

3. CDA is tegen coffeeshops en voor keiharde aanpak van 
criminaliteit en drugsproblematiek

Het CDA staat voor IEDEREEN!

4. Doorontwikkelen naar een duurzame en milieu-
vriendelijke gemeente

5. Platform verbeteren voor sociale voorzieningen 
(Wmo) voor burgers

www.cdasteenbergen.nl

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Van koppelstuk en kraanleertje tot thermostaatkraan, van pvc-buis 
tot inbouwdoos, van fl exibele waterleiding tot electra-grondkabel.
U profi teert van onze grootschalige inkoop en koopt professionele 

kwaliteitsproducten tegen groothandelprijzen.

Madri Balieverkoop:
Duurzaam klussen met 
professionele kwaliteit
tegen groothandelprijzen.
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1
Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720
Open: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur
  

Madri Balieverkoop:

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Madri Balieverkoop:Madri Balieverkoop:
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STEM D66 6

Gezocht:

Vereisten: minimale leeftijd 13 jaar 
en voldoende verantwoordelijkheids-
gevoel om de krant stipt en correct te 
bezorgen.

De routes: in de bebouwde kom van 
Steenbergen, in goed 1 uur tijd te 
 bezorgen.

Aanmelden:  tel. (0167) 565930 of 
bezorging@steenbergsecourant.nl

Steenbergse Courant zoekt voor 
de bebouwde kom van Steenbergen  
bezorger/ster die op vrijdagen 
 tussen 11.00 uur en 19.00 uur een 
krantenroute willen bezorgen. 

Extra €€€ nodig?
Wordt 
bezorger bij 

Van Bredastraat 1 • 4651 LR Steenbergen T: 0167-564250 • E: info@autokar.nl W: www.autokar.nl

VANAF NU: PARTNER HERTZ AUTOVERHUUR  

√ OPHALEN / INLEVEREN VAN UW HUURAUTO

√ GROOT AANBOD IN VOERTUIGEN 

AUTO KAR IS UW COMPLETE 
MOBILITEITSAANBIEDER
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Het zal u vast en zeker niet ontgaan 
zijn dat er op woensdag 21 maart weer 
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Met 
de campagne Heel Steenbergen Stemt 
vestigen we daar al enige tijd, op 
verschillende manieren, de aandacht op. 
Ons verkiezingslied kreeg zelfs landelijke 
aandacht. 

Mooi meegenomen, want alle ‘reclame’ voor 
de gemeenteraadsverkiezingen is welkom. 
Vrijwel overal is immers sprake van een 
teruglopende belangstelling voor de lokale 
politiek en dat zie je helaas ook terug in de 
(dalende) opkomst. 

Hogere opkomst
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 
2014, ging in onze gemeente slechts zo’n 
45% van alle kiesgerechtigden stemmen. Dat 
is natuurlijk veel te weinig. Als burgemeester, 
raadsvoorzitter én hoofd van het stembureau 
juich ik de opkomstbevorderende 
maatregelen van Heel Steenbergen Stemt 
daarom van harte toe.

Ik sta boven de partijen en hoop alleen maar 
dát u de (kleine) moeite wilt doen om uw 
stem uit te brengen en gebruik te maken 
van uw kiesrecht. Dat moet u niet voor 
mij doen, ook niet voor de gemeente als 
organisatie, maar voor onze gemeenschap. 
Voor u zelf dus! En hoe hoger de opkomst, 
hoe hoger het democratisch gehalte van 
onze volksvertegenwoordiging. Daar vaart 
iedereen wel bij.

Stemwijzer
Op welke partij of kandidaat u stemt; die 
keuze is uiteraard geheel en al aan u. Bent 
u er nog niet aan uit? Maak dan gebruik 
van de lokale stemwijzer, die voor het eerst 
beschikbaar is. Via steenbergen.mijnstem.
nl kunt u bekijken met welke partij(en) u het 
meest op één lijn zit. Of kom op zaterdag 17 
maart naar de Stembustour (in alle kernen) 
en het Verkiezingsfestival (op de Markt in 
Steenbergen). Dan kunt u de kandidaten ook 
persoonlijk leren kennen. 

Als raadsvoorzitter weet ik uit eigen ervaring, 
dat alle partijen en raadsleden het beste 
met onze gemeente voor hebben. Of liever 
gezegd met onze gemeenschap. Met u, 
onze inwoners. En ik geef het iedereen 
te doen hoor, om op de stoel van een 
gemeenteraadslid te gaan zitten. Probeer het 
maar eens goed te doen voor bijna 25.000 
mensen, met evenzoveel wensen. 

Verantwoordelijkheid
Een raadslid is niet te benijden, neem 
dat van mij aan. Het raadswerk is voor 
de meeste volksvertegenwoordigers een 
bijbaan, die onevenredig veel tijd opslokt 
ten opzichte van hun reguliere baan én 
hun gezinsleven. Het raadswerk levert hen 
bovendien slechts een beperkte vergoeding 
op. Ook die staat geenszins in verhouding 
tot alles wat je ervoor moet doen en de 
enorme verantwoordelijkheid die je draagt. 
In het regeerakkoord is geen cent extra 
uitgetrokken om het raadslidmaatschap 
in met name kleinere gemeenten 
aantrekkelijker te maken. Volgens mij is dat 
een gemiste kans.

Afbreukrisico
Mede hierdoor kost het partijen steeds meer 

moeite om voldoende geschikte mensen 
te vinden voor hun kandidatenlijsten, wat 
ook betekent dat het adequaat ‘vullen’ 
van de raadszetels alsmaar lastiger wordt. 
‘Bijkomstig’ probleem is dat actief zijn in 
de gemeentepolitiek ook niet altijd een 
dankbare taak is. Raadsleden hebben het 
soms fl ink te verduren. Krijgen nogal eens 
wat ellende over zich uitgestort, wat vooral 
door alle social media een groot afbreukrisico 
met zich meebrengt. 

Het gebeurt hier!
Dit alles zou ons allemaal zorgen moeten 
baren. Mij doet het dat in ieder geval wel.
Bovendien leven we in een tijd, dat 
gemeenten in toenemende mate taken voor 
hun rekening (moeten) nemen die voorheen 
door het Rijk werden vervuld. Helaas vaak 
met minder geld. De ontwikkeling van 
gemeenten tot ‘eerste overheid’ houdt ook 
in, dat steeds meer belangrijke beslissingen 
over ons leven niet meer in het ‘grote 
Den Haag’ worden genomen, maar in de 
raadszaal van uw eigen gemeente!

Samen keuzes maken
Dit laatste biedt gelukkig ook kansen, 
namelijk om de kracht van onze inwoners 
en ondernemers te verbinden met de kracht 
van ons lokale bestuur. Samen kunnen we de 
keuzes maken en besluiten nemen die goed 
zijn voor onze toekomst. Zodat het nóg beter 
wonen, werken en recreëren wordt in de 
gemeente Steenbergen.

Ik daag iedereen dan ook uit om zijn of haar 
steentje daaraan bij te dragen. Om onze 
raadsleden eens te komen aanmoedigen en 
publiekelijk uw waardering uit te spreken 
voor de mensen die bereid zijn om deze 
grote verantwoordelijkheid te dragen. 
Redenen genoeg, om zaterdag 17 maart naar 
de Stembustour en het Verkiezingsfestival te 
komen, en om woensdag 21 maart te gaan 
stemmen. 
De keuze is aan u!

Burgemeester Ruud van den Belt

Gastopinie burgemeester Ruud van den Belt

Ik daag iedereen uit om te gaan stemmen

Verkiezingsspecial 
Steenbergse Courant
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Lijst 1: Gewoon Lokaal!

Onderstaand artikel is een door Steenbergse Courant gemaakte samenvatting van het verkiezingsprogramma van Gewoon Lokaal!

( door Peter Vermeulen) 

STEENBERGEN – Gewoon Lo-
kaal! zegt in haar verkiezings-
programma te komen met 
een sterk verhaal waarin haar 
wensen, dromen en idealen 
vervat zijn. De partij heeft 
een doel: “bedrijven van on-
afhankelijke politiek in een 
zelfbewuste en zelfstandige 
plattelandsgemeente die be-
staat uit zes vitale kernen 
en een groots landschap. De 
partij bevordert een betrok-
ken en sociale gemeenschap 
en streeft naar duurzaamheid 
in energie, economie en na-
tuur”.

Gewoon Lokaal! benoemt een 
aantal kernwaarden: het behar-
tigen van de lokale belangen 
voor iedereen, een rijk sociaal 
leven met verenigingen, ge-
meenschapshuizen, bibliotheek, 
peuterzalen, zwembaden en een 
verzorgde openbare ruimte. De 
partij gaat daarbij voor noodzaak 
zonder luxe en voor duurzaam-
heid, mensen, natuur en milieu. 
En Gewoon Lokaal! vindt het van 
groot belang dat de gemeente 
Steenbergen zich blijft ontwikke-
len, waarbij men staat voor inno-
vatie en het pakken van kansen 
op het gebied van toerisme en 
recreatie.

Speerpunten
De speerpunten voor Gewoon 
Lokaal! zijn: sterke kernen, meer 
groen, impuls voor wonen met 
name voor starters en alleen-
staanden, het uitvoeren van het 
natuurbeleidsplan, het cultu-
rele erfgoed en aandacht voor de 
historie, blijvende inzet op het 
terrein van economie, recreatie 
en toerisme, duurzaamheid en 
participatie door samenwerking 
met burgers, instellingen en be-
drijven. Daarnaast wil de partij 
in Steenbergen een verbinding 
tussen haven en markt en dat-
zelfde in Dinteloord: tussen ha-
ven en centrum. En het Sunclass 
park in Nieuw-Vossemeer en de 
omgeving ervan moet een ‘Re-
creatieve Mainport’ zijn.

Versterking binnen-
stad Steenbergen
Voor elke kern formuleert Ge-
woon Lokaal! in haar verkie-
zingsprogramma een aantal 
zaken. Voor de Steenbergse bin-
nenstad wil de partij versterking. 
De koppeling tussen haven en 
stad werd reeds genoemd. Maar 
de ondernemers in het centrum 
moeten worden ondersteund en 
gemotiveerd. Niet alleen door 
hen te faciliteren, maar ook door 
daadwerkelijk bij te dragen ‘aan 
deze belangrijke economische 
en maatschappelijke motor’. Het 
project ‘Hart voor de Stad’ dat de 
winkeliers hebben gelanceerd 
is gebruikt als input voor het 
centrumplan ‘Vitaal Hart van de 
Stad’. Een plan dat door Gewoon 
Lokaal! wordt onderschreven.

Gewoon Lokaal! is positief over 
‘Expeditie Nassau’ en wil daar-
mee verder. De gedeeltelijke 
openstelling van de Steenbergse 
Markt moet opnieuw worden 
bekeken, echter zonder hier par-
keren toe te staan. De partij wil 
meedenken over mogelijkheden 
om de Gummaruskerk te behou-
den, wellicht door er ook andere 
functies in de herbergen. Bij-
voorbeeld een museum, biblio-
theek of bijvoorbeeld Heemkun-
dekring en Stadsarcheologie.

De partij is duidelijk over het 
bouwplan Olmentuin: dat moet 
er komen zoals bedacht. En Ge-
woon Lokaal! is tegen verdere 
uitbreiding van kassen in het 
Westland. Daarnaast wil de par-
tij een ontsluiting van het gebied 
Buiten de Veste en Noord-Oost 
via de Dinteloordseweg.

Dinteloord: 
tweede supermarkt in 
het centrum
Voor Dinteloord dus de koppe-
ling tussen winkelgebied en ha-
ven en daarnaast een meer uit-
nodigende entree van het dorp 
met een verbeterde verkeers-
veiligheid richting centrum. Ge-

woon Lokaal! is voorstander van 
de komst van een tweede super-
markt, maar dan wel in het cen-
trum om te voorkomen dat dit 
wordt uitgehold. In Dinteloord 
moeten de voorzieningen als 
zwembad, sporthal, sportvelden, 
dorpshuis, bibliotheek en bus-
station in het centrum behouden 
blijven. En het burgerinitiatief 
om de openbare begraafplaats 
aan het Zuideinde een nieuwe 
bestemming te geven wordt on-
dersteund.

Kruisland: handhaven 
op parkeren
Voor Kruisland wil Gewoon Lo-
kaal! een fraaiere entree met 
meer groen en in de kern han-
ging baskets (mandjes met bloe-
men aan de lantaarnpalen).
Er moeten betere parkeervoor-
zieningen in het dorp komen 
en handhaving op ongewenst 
parkeergedrag. Voorzieningen 
als kermis, jaarlijks terugkeren-
de activiteiten en pinautomaat 
moeten behouden blijven. Meer 
woningen en een natuurspeel-
tuin voor de jeugd en een hon-
denspeelveld voor hondenbezit-
ters.

Nieuw-Vossemeer: 
meer recreatie
De vitaliteit van Nieuw-Vosse-
meer moet volgens Gewoon Lo-
kaal! worden gewaarborgd en 
verder uitgebouwd. De partij wil 
er nog meer belevingsplekken 
zoals het Kreekplein, het Vossen-
bos en het Watersnoodmonu-
ment. Bijvoorbeeld door het rea-
liseren van een muziekkiosk, een 
natuurpark en het recreatief ver-
der ontwikkelen van het gebied 
Sunclass - Schelde Rijnkanaal. 
Daarnaast moet het probleem 
van de hangjongeren kordaat en 
consequent worden aangepakt, 
zo vindt de partij.

Welberg: kunstproject 
voor viaduct
De nieuwe woonwijk op het 

voormalige voetbalveld moet 
milieuvriendelijk worden en gas-
loos.  De inrichting van de Ka-
pelaan Kockstraat kan volgens 
Gewoon Lokaal! gemakkelijk 
worden verbeterd en de partij 
ondersteunt de plannen van de 
Dorpsraad inzake de opknap van 
de poort van Welberg: het via-
duct. De komst van een honden-
veld wordt door Gewoon Lokaal! 
toegejuicht en ondersteund.

De Heen: 
Visie nu uitvoeren
De Heen is voor de hele gemeen-
te Steenbergen een belangrijk 
toeristisch gebied. Vanwege het 
Beneden Sas, maar zeker ook 
door de diverse ondernemers die 
zich op recreatief gebied mani-
festeren. Gewoon Lokaal! is blij 
met de voorgenomen opwaar-
dering van de Heense haven en 
vindt dat de visie die vier jaar 
geleden voor de Heen is opge-
zet, nu moet worden uitgevoerd. 
Verder meer groen in het dorp; 
een wandelpad met bomen rich-
ting de kern; een ontmoetings-
plaats voor jongeren; zwemba-
dtrapjes terug op het Beneden 
Sas; het behoud van de Stelle en 
blijven zoeken naar een veilige 
oversteek bij de Zeelandweg-
Oost voor fietsers en wandelaars.

Promotie en werving
In haar verkiezingsprogramma 
geeft Gewoon Lokaal! aan dat ze 
sterk in wil zetten op acquisitie: 
werving van nieuwe bedrijven. 
Een sterk gemeentelijk acquisi-
tieteam dat samen met Rewin 
ook daadwerkelijk  voor concrete 
investeringen en meer werkge-
legenheid gaat zorgden. Dat in 
samenwerking ook met Brabant-
se Wal-gemeenten en met een 
duidelijke focus op Agrofood en 
Biobased. 

Ook wil Gewoon Lokaal! dat 
Steenbergen en zijn inwoners 
sneller om gaan schakelen naar 
zonne- en windenergie, aard-
warmte en biomassa. De partij 
wil meer windmolens, bij voor-
keur in compacte groepen en 
op locaties bij de A4, waarbij de 

omgeving profiteert van de op-
brengst. En de daken in de ge-
meente moeten worden gevuld 
met zonnepanelen, met daar-
naast ook zonneweiden met gro-
tere hoeveelheden panelen.
”Samen met Bergen op Zoom en 
Roosendaal zet Gewoon Lokaal! 
zich in om de kerncentrale Doel 
dicht te krijgen en wil goede on-
kruidbestrijding door heet water 
in combinatie met veelvuldig ve-
gen van de straten”.

Verder nog wat 
punten in het kort
Op het gebied van woningbouw 
wil Gewoon Lokaal! variatie. Di-
vers bouwen voor de verschil-
lende kernen, al naar gelang de 
behoefte. Dat betekent gezins-
woningen op Welberg, eenge-
zinswoningen in Steenbergen en 
overal woningen voor starters, 
maar ook voor het groeiend aan-
tal ouderen. De dorpsraden krij-
gen wat Gewoon Lokaal! betreft 
een groter budget, er moet meer 
toezicht komen op probleem-
plekken en meer ondersteuning 
voor kansarmen en ondersteu-
ning bij stille armoede.

De kosten voor de inwoners mo-
gen van Gewoon Lokaal! niet 
stijgen, groenafval zou centraal 
aangeboden en verwerkt moeten 
kunnen worden, besparingen 
door zelfwerkzaamheid van bur-
gers zouden ten goede moeten 
komen aan de betreffende buur-
ten en de reclamebelasting moet 
besteed worden ten behoeve van 
de betalende ondernemers. Er 
moet hiervoor een fonds komen 
waarin dit gestort wordt met een 
gelijkwaardige inbreng vanuit de 
gemeente.

Gewoon Lokaal! is voor de nood-
zakelijke opvang van vluchte-
lingen, echter in evenredigheid 
en op een schaal en manier die 
past bij de gemeente. En nog een 
mening over een heikel punt: de 
partij is tegen een mogelijke her-
indeling met andere gemeenten, 
maar kiest voor samenwerking.

‘Kies voor een goed verhaal’

Plaats 1, Wilma Baartmans 
(Steenbergen):  
“Het roemrijke interessante 
verleden van Steenbergen 
mag en moet de basis zijn 
voor een aantrekkelijk 
heden voor iedereen. 
Een verbinding tussen de 
Markt en de haven met het 
kerkgebouw als huiskamer 
biedt Steenbergen veel 
kansen.” 

Plaats 2, Maurice Remery 
(Nieuw-Vossemeer): 
”Nieuw- Vossemeer heeft 
veel mogelijkheden om 
recreatie voor alle leeftijden 
vorm te geven. Dit levert 
banen, op waardoor 
jongeren meer redenen 
hebben om hier te blijven.”

Plaats 3, Esther Prent 
(Dinteloord): 
“Dinteloord ontwikkelt en 
verjongt. Door de entree 
van het dorp tot en met 
de haven mooier te maken 
door de kracht van groen en 
water, kan iedereen er nog 
fi jner leven en verblijven.”

Plaats 4, Edwin Maas 
(Kruisland): 
“Openbaar vervoer, 
de pinautomaat en 
bijvoorbeeld de kermis zijn 
onmisbaar voor een kern als 
Kruisland. Ik zet me in om 
voorzieningen voor jong en 
oud hier te behouden.”

Plaats 5, Jan Veraart 
(Steenbergen): 
“Door te blijven 
ontwikkelen en vernieuwen 
op het gebied van energie, 
milieu en natuur blijft 
Steenbergen gezond voor 
nu en volgende generaties.”

Plaats 6, Monique van der 
Blom (Notendaal): 
“Geboren en getogen in 
Steenbergen, nu woon ik op 
Notendaal. De charme van 
stad en platteland maakt 
mij trots op onze gemeente, 
dat mogen we allemaal nog 
meer uitdragen!”
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Lijst 2: De Volkspartij

Onderstaand artikel is een door Steenbergse Courant gemaakte samenvatting van het verkiezingsprogramma van De Volkspartij

( door Peter Vermeulen) 

Het 30-pagina’s tellend ver-
kiezingsprogramma van 
de Volkspartij gaat uitge-
breid in op alle zaken die de 
Volkspartij belangrijk vindt 
voor de gemeente Steen-
bergen. 

In het hoofdstuk Algemeen Be-
stuur geeft de partij aan dat ze 
adviezen aan college en raad 
in beginsel door eigen ambte-
naren moeten worden opge-
steld en de inzet van externe 
bureaus zoveel mogelijk moet 
worden vermeden. Als er dan 
externe expertise nodig is moet 
deze zoveel mogelijk gehaald 
worden bij andere gemeen-
ten en tegen wederdiensten in 
plaats van betaling.

Communicatie 
en informatie
De communicatie moet fors 
worden verbeterd en bur-
gemeester en wethouders 
moeten rechtstreeks commu-
niceren met de pers en niet 
via woordvoerders. “Burgers 
hebben recht op directe uitleg 
over het gevoerde beleid en 
belangrijke zaken”. De infopa-
gina in Steenbergse Courant 
moet volgens de Volkspartij 
weer terugkomen. “Met name 
ouderen hebben behoefte aan 
een eenvoudig bereikbaar me-
dium. In de infopagina moeten 

de belangrijkste zaken worden 
gepubliceerd”. Ook een open-
baar Wifi-net in de centra van 
de kernen en de havens van de 
gemeente Steenbergen moet 
er volgens de Volkspartij ko-
men. En de aanleg van een 
glasvezelnetwerk – met name 
in het buitengebied – mag niet 
langer worden uitgesteld.

Openbare orde 
en veiligheid
Omdat door de uitdunning van 
de politie er beroep moet wor-
den gedaan op Boa’s, moeten 
deze beter zichtbaar worden 
en naast toezichthouder ook 
aanspreekpunt voor de burger 
zijn. De brandweerkazernes in 
Nieuw-Vossemeer, Kruisland, 
Dinteloord en Steenbergen 
volgens de Volkspartij behou-
den blijven, evenals de politie-
post in het gemeentehuis.

Bestuur 
en organisatie
De ambtelijke organisatie 
moet waar deze aantoonbaar 
te groot is worden afgeslankt 
en personeel moet bij voorkeur 
in de eigen gemeente wonen. 
“Of in elk geval echt betrokken 
zijn bij deze gemeente”, stelt 
lijsttrekker Michel Lambers 
desgevraagd. “Het gemis aan 
echte betrokkenheid is name-
lijk een van de veel gehoorde 
klachten van burgers”.

Ook moet het college van b en 
w zich beperken tot maximaal 
2.4 fte. ‘Want een fte wethou-
der minder leidt tot een be-
sparing van honderdduizend 
euro’.
‘De burgemeester behoeft 
niet te functioneren met een 
uitgeklede portefeuille, maar 
kan ook bestuurlijk verant-
woordelijke taken beheren’. En 
wethouders moeten uiterlijk 
binnen drie maanden na aan-
stelling in de gemeente Steen-
bergen wonen.

Herindeling is voor de Volks-
partij onbespreekbaar. Samen-
werking met Bergen op Zoom 
en Woensdrecht is logisch, 
maar dient per onderdeel be-
oordeeld te worden. Wanneer 
deze in het nadeel van Steen-
bergen werkt, dan moet onze 
gemeente niet meedoen, zo 
vindt Volkspartij. 

Nieuwe afrit 
De partij wil een onderzoek 
naar de mogelijkheid van een 
afrit van de A4 naar Steenber-
gen-Noord, bepaalde fiets-
verbindingen moeten worden 
verbeterd en de partij wil een 
rotonde bij De Heen. Parkeer-
overlast moet adequaat be-
streden worden en parkeren 
van vrachtauto’s op het indu-
strieterrein ’s nachts en in het 
weekend moet worden verbo-
den. 

Steenbergse Markt
De inrichting van de Steen-
bergse Markt moet opnieuw 
worden bekeken, waarbij 
openstelling, verkeersdoor-
stroming en parkeren moet 
worden betrokken. De Markt 
kan per keer bij grootschalige 

evenementen worden afgeslo-
ten. Parkeren in het centrum 
moet gratis blijven. 

‘Minder lullen 
maar poetsen’
Op het gebied van Economi-
sche zaken wil de Volkspartij 
meer ontwikkeling realiseren, 
onder meer door startende 
en huidige ondernemers te 
ondersteunen, vooral ook op 
het gebied van recreatie en 
toeristische ontwikkeling. En 
“Steenbergen moet minder 
lullen en meer poetsen” om 
haar economische doelen te 
bereiken. Toeristisch aantrek-
kelijke plekken moeten meer 
worden gepromoot en er moet 
een meer herkenbare VVV ko-
men.
Volkspartij wil de reclamebe-
lasting afschaffen. “De winke-
liers moeten goede ondersteu-
ning krijgen vanuit de alge-
mene middelen. En alles moet 
transparant worden, opdat 
duidelijk is wat er wordt ge-
daan. De gemeenteraad moet 
kunnen beslissen over de vor-
men van ondersteuning. Dat 
de kernwinkelgebieden van 
Steenbergen en Dinteloord 
goede ondersteuning krijgen is 
in het belang van de gehele ge-
meenschap”, stelt lijsttrekker 
Michel Lambers. Hij is ook van 
mening dat ondersteuning be-
tekent dat gemeentelijke aan-
kopen zoveel mogelijk lokaal 
moeten gebeuren. “Het is toch 
van de zotte dat aankopen die 
hier gedaan kunnen worden 
elders gebeuren”.

Gemeenschap
Gemeenschapshuis ’t Crom-
wiel functioneert volgens de 

Volkspartij onvoldoende. Ze-
ker als vervanger van de voor-
malige ouderensoos komt in 
de praktijk niets terecht. De 
partij zal zich inspannen om 
hierin verbetering te krijgen. 
Vrijwilligers in Steenbergen 
moeten meer waardering ont-
vangen. De jaarlijkse vrijwilli-
gersavond zoals destijds door 
CCVS werd georganiseerd, 
moet nieuw leven in worden 
geblazen. Verenigingen moe-
ten meer ruimte krijgen om 
met hun accommodaties meer 
financiële middelen te genere-
ren. Er mogen in de komende 
periode geen verdere bezuini-
gingen op Sport, Kunst en Cul-
tuur plaatsvinden. 

Asielbeleid
Volkspartij vindt dat er niet 
meer asielzoekers en status-
houders moeten worden opge-
vangen dan nodig is. En alleen 
gezinnen. Geen Finch-wonin-
gen of eenpersoonswoningen 
voor alleenstaande asielzoe-
kers, zo stelt de partij. En er 
mag geen AZC komen. “De 
statushouders die hier komen 
wonen moeten willen integre-
ren. Dat kan heel goed, er zijn 
in onze gemeente uitstekende 
voorbeelden van”, zo vindt Mi-
chel Lambers. 

Het seniorenbeleid moet vol-
gens Volkspartij gebaseerd 
zijn op zelfstandigheid, zelf-
redzaamheid en participatie in 
het maatschappelijk leven. Het 
bouwen van levensloopbe-
stendige woningen is daartoe 
noodzaak.

Volkspartij: ”Belangen 
van inwoners gemeente 
optimaal behartigen”

Plaats 1, Michel Lambers
”Het is belangrijk is 
dat er wordt geluisterd 
en rekening wordt 
gehouden met de 
wensen en belangen 
van de inwoners van de 
gemeente Steenbergen. 
De Volkspartij heeft maar 
één belang en dat is 
uw belang. Samen met 
enthousiaste nieuwe 
mensen op lijst  van de 
Volkspartij rekenen wij op 
uw steun”.

Plaats 2, Ger de Neve  
Gelijke behandeling van 
al onze inwoners, gelijke 
monniken/gelijke kappen  
”handhaving maximale 
snelheid in de bebouwde 
kommen van al onze 
kernen. Een rotonde bij 
de Heen bij de kruising 
Dorpsweg en de N 257”.

Plaats 3, Willy Knop
Voor een gemeente waar 
je graag wilt leven, wonen, 
sporten en werken 
U heeft het voor het 
zeggen! 

Plaats 4, Boy Sluiters
Boy Sluiters lijst 2 nummer 
4. Niet alleen voor 
Steenbergen maar zeker 
ook voor Kruisland, Nieuw-
Vossemeer, De Heen, 
Dinteloord en de Welberg. 
 Als u ook al jaren links 
niets ziet, kijk dan eens 
door het midden naar 
Rechts. 
 Voor een kans om een 
jong nieuw gezicht in 
uw gemeenteraad welke 
u wel regelmatig op straat 
tegen komt.

Plaats 5, Danker Kouwen
Ik ben vernieuwend in 
de politiek, ik sta voor 
een echt rechts geluid in 
Steenbergen en ik heb er 
super veel zin in zaken aan 
te pakken.

Plaats 6, Ed Hobo
Actief beleid met visie 
voor het aantrekken van 
bedrijven en winkels 
Geen groepen 
arbeidsmigranten in 
woonhuizen in de kernen 
en op industrieterreinen 
Aanpak van verpaupering, 
lelijke plekken en 
verlichting
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D66 staat voor: 
”Omwenteling naar een duurzame samen-
leving, voor een betere leefomgeving en 
een beter klimaat. D66 wil daarom aan de 
slag met gasloos bouwen, nul op de meter 
woningen, circulair bouwen en het duurzaam 
inrichten van onze bedrijven terreinen”.

D66 staat voor: ”Onderwijs, sport en 
cultuur zijn de basis van onze samenleving, 
dit maakt en stimuleert de leefbaarheid.
D66 wil dat er een havo-vwo komt, dat 
sport en beweging wordt gestimuleerd, 
de faciliteiten betaalbaar blijven, er een 
evenwichtige verdeling van geld tussen 
sport en cultuur is en dar er meer aan-
dacht is voor ons historisch erfgoed”.

D66 staat voor:  “Gezondheid van 
onze inwoners waarbij het vertrekpunt is de 
eigen regie van de inwoner totdat het niet 
meer gaat. Dan moet goede ondersteuning 
en goede zorg beschikbaar zijn. D66 hecht 
veel waarde aan het in stand houden van de 
huidige medische voorzieningen, het vereni-
gingsleven  en het stimuleren van vrijwilli-
gerswerk en mantelzorg”.
 

D66 staat voor: 
”Inwoners meer mogelijkheden geven om 
mee te doen vanaf het begin van nieuw 
beleid. D66 wil aan inwoners de ruimte 
geven om een referendum aan te vragen, 
met alternatieve voorstellen naar de 
gemeente te komen en eigen initiatieven 
voor te stellen die de gemeente gaat 
uivoeren”.

D66 staat voor: 

”Kracht en leefbaarheid van onze mooie 
kernen behouden. D66 vindt dat de be-
reikbaarheid moet worden verbeterd, de 
fi etsverbindingen versterkt en het groen 
mooier”.

D66 staat voor: 
”Door een goed werkgeversklimaat een 
gevarieerd werkaanbod creëren. D66 wil 
van het ‘ja mits’ loket naar het ‘ja hoe’ 
loket, de aantrekkingskracht van de A4 ge-
bruiken, meer kansen voor werknemers”.

”D66 kijkt naar de grote gemene deler want ook de helft min 1 heeft een stem. Wij willen meer mogelijk-
heden voor inspraak voor onze inwoners. Wij maken ons sterk voor een gezellige en mooie gemeente, D66 
zet zich in voor beter en mooier groen in de kernen. Wij gaan voor bedrijvigheid en actieve promotie van 
een sterke middenstand. Snel internet in het buitengebied en meer duurzame energie en meer biodiversi-
teit”.

PvdA staat voor: 

”Verfrissing in de gemeenteraad: nieuwe 
gezichten!”

PvdA staat voor: 

”Meer aandacht voor het milieu! 2 gratis 
zonnepanelen per huishouden in plaats van 
windturbines.”

PvdA staat voor: 

”Meer duidelijkheid richting de burger: laat 
hen weten hoe ze geholpen kunnen worden 
en wat er met hun input wordt gedaan. Tijd 
om minder ambtelijke taal te gebruiken!”

PvdA staat voor: 

”Meer aandacht voor het onderhoud van 
straat en natuur: in alle kernen”!

PvdA staat voor: 

”Meer aandacht voor stille armoede, het 
door de overheid vergroten van schulden en 
laaggeletterdheid”.

PvdA staat voor: 

”Meer aandacht voor aangepaste ouderen-
woningen en beschikbaarheid starterswonin-
gen”!

De PvdA luistert naar uw verzoek. Wij gaan voor frisse gezichten in het bestuur, bovenaan de lijst! Uiteraard 
worden Nadir en Joop ondersteund door genoeg ervaren mensen. Wij onderscheiden ons verder met zorg-
zame en groene kreten: Tijd voor nadrukkelijke aandacht voor stille armoede! Ga creatief om met bouwre-
gels- en projecten, zodat starters, ouderen en minimaverdieners comfortabel kunnen wonen waar ze willen. 
Én: geen windturbines, maar 2 gratis zonnepanelen per huishouden.

12
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Lijst 3: VVD Steenbergen

Onderstaand artikel is een door Steenbergse Courant gemaakte samenvatting van het verkiezingsprogramma van VVD Steenbergen

( door Peter Vermeulen) 

STEENBERGEN – ‘VVD is een 
liberale partij die primair uit-
gaat van de verantwoordelijk-
heid van het individu’. Daar-
bij wil de VVD de overheids-
bemoeienis zoveel mogelijk 
beperkt houden tot zaken 
die door het individu redelij-
kerwijs niet ingevuld kunnen 
worden, zoals zorg, onderwijs 
en veiligheid. De burger ziet 
VVD als een individu met veel 
vrijheid, maar ook met een 
grote eigen verantwoordelijk-
heid’, zo begint de lokale VVD 
haar verkiezingsprogramma. 

Vervolgens stelt de partij dat het 
over het algemeen goed gaat met 
Steenbergen en haar inwoners. 
De effecten merkt de VVD in een 
groeiende economie en een aan-
trekkende woningmarkt. Ook 
stelt de partij dat de rust op be-
stuurlijk gebied is teruggekeerd 
en dat stapje voor stapje gewerkt 
wordt aan een nieuw overheid. 
‘Het vertrouwen bij onze inwo-
ners komt terug’, zo vindt VVD. 
Het zegt er trots op te zijn actief 
te hebben bijgedragen aan deze 
ontwikkelingen.

Voor wat betreft de economi-
sche ontwikkeling binnen de 
gemeente Steenbergen stelt de 
VVD dat Steenbergen trots mag 
zijn op wat zij noemt ‘haar ster-
ke sectoren zoals de agrarische 
sector, de opkomende biobased 
sector, recreatieve en toeristi-
sche ondernemers, het MKB en 
de detailhandel. In Steenbergen 
zijn volgens deze partij vooral de 
agrofood-biobased en recreatie 
en toerisme van belang. De VVD 
wil het ondernemerschap stimu-
leren en faciliteren en daaraan 
moet ‘de gemeente proactief en 

oplossingsgericht meewerken’. 
VVD wil in de komende periode 
het bedrijventerrein Reinierpol-
der uitbreiden, wellicht met gro-
tere kavels en op de bestaande 
terreinen moet verpaupering 
voorkomen worden.

Ondersteuning
In navolging van ‘de positieve 
invloed van de combinatie Stad-
Haven op het winkelgebied van 
Steenbergen’ ondersteunt de 
VVD een verdere ontwikkeling 
van Dinteloord met het Cen-
trumplan. Nabij de havens moe-
ten de winkelcentra met onder-
steuning van de horeca uitgroei-
en tot een populair verblijfsge-
bied. Daarbij wil de VVD dat het 
parkeren gratis blijft. ‘Het MKB 
moet de ruimte krijgen om te 
groeien en niet worden gedwon-
gen om de gemeente te verlaten’, 
stelt de partij. VVD wil een zicht-
bare waardering zien voor de 
land- en tuinbouwsector. Waar 
nodig moeten agrarische onder-
nemers die stoppen worden on-
dersteund en wil aandacht voor 
door opschaling ‘vrijkomende 
agrarische bebouwing’.

Uitbreiding AFC
Nu het noordelijk deel van het 
AFC qua glastuinbouw vol begint 
te raken wil de VVD nadenken 
over uitbreiding aan de zuidelijke 
kant en is hier voorstander van.
Verder moet de gemeente alles 
in het werk stellen om voldoende 
en kwalitatief zoet water voor de 
land- en tuinbouw te behouden. 
Op het gebied van recreatie wil 
de partij dat ondernemers zelf 
hun kansen grijpen en dat de ge-
meente hen ondersteunt. De ko-
mende jaren moet extra inspan-
ning geleverd worden om het 

aantal overnachtingsmogelijkhe-
den uit te breiden.

Samenwerking
Duurzaam handelen is volgens 
de VVD niet alleen een opgave, 
maar ook een economische kans. 
Buiten het opwekken van her-
nieuwbare energie wil de partij 
aandacht voor het terugdringen 
van energieverspilling. Verder 
wil de VVD dat de gemeente bij 
nieuwbouw voorwaarden oplegt 
zoals gasloos bouwen. Maar ook 
in de bestaande woningbouw ligt 
een grote uitdaging, zo vindt de 
partij.
VVD vindt regionale samenwer-
king belangrijk en noemt daarbij 
vooral het Rewin, de BOM en de 
TOM. De partij wil een actieve 
houding naar en voldoende 
binding met deze organisaties. 
Daarnaast onderschrijft de VVD 
het uitvoeringsprogramma Sa-
menwerking Brabantse Wal en 
wil zelfs een intensievere samen-
werking waar dit kan.

Woningbouw
Volgens VVD kan Steenbergen er 
in de komende 10 jaar tussen de 
500 en 800 woningen bij bouwen. 
Dat komt doordat inwoners lan-
ger thuis blijven wonen en er een 
toename is van het aantal kleine 
huishoudens. VVD wil woning-
bouw in alle kernen, ziet af van 
maximale grondopbrengst voor 
de gemeente op korte termijn en 
vindt aantrekkelijke woonmilieus 
belangrijker met ruime en groene 
woonwijken. Daarnaast voldoen-
de betaalbare huurwoningen, 
nieuwe toekomstig bestendige 
woningen en nieuwe woonvor-
men voor senioren.

De partij staat voor een goede 
infrastructuur die in overleg met 
inwoners en stads- en dorpsra-
den wordt aangepast. Voor de 
kernen een goede ontsluiting 
en een juiste verhouding tus-
sen overlast voor inwoners en 

bereikbaarheid voor vracht- en 
landbouwverkeer, met name in 
Dinteloord.

Zelfwerkzaamheid
Voor elke kern wil de VVD een 
zo hoog mogelijk voorzieningen 
niveau. Maar daarbij gaat het 
de partij meer om het in stand-
houden van bepaalde functies 
dan om de voorziening zelf. Er 
kan volgens de VVD niet worden 
gegarandeerd dat alle voorzie-
ningen volledig open blijven, 
inwoners zullen in deze meer 
eigen inzet moeten tonen om 
zaken in stand te houden en er 
moeten keuzes worden gemaakt. 
De partij wil initiatieven uit de 
gemeenschap op dit gebied on-
dersteunen en noemt als voor-
beelden buurtpreventieteams, 
vrijwilligers van de Plusbus en 
vrijwilligers van de groenvoorzie-
ning bij zwembad Aquadintel als 
voorbeeld.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid wil 
VVD dat brandweer en ambu-
lancedienst goed zijn uitgerust 
en ingericht om op tijd op alle 
plaatsen in de gemeente te kun-
nen zijn. Het nakomen van aan-
rijdtijden wordt kritisch gevolgd. 
Tegen drugshandel moet stevig 
worden opgetreden en VVD wil 
meer controles vanuit de lucht 
op met name verborgen hennep-
velden. 

Op het terrein van de zorg wil 
VVD dat de juiste zorg bij de 
juiste mensen terecht komt en 
wordt gewezen op de eigen ver-
antwoordelijk van de inwoners 
die zelf ook waar mogelijk moe-
ten ondersteunen. 

Immigratie 
en integratie
VVD voorziet een sterke toename 
van de vraag naar arbeidsmi-
granten met name in de agra-

rische sector en bij de bouw en 
logistiek. Samen met werkgevers 
moet pro actief gekeken worden 
naar mogelijkheden voor huis-
vesting, inburgering en scholing 
en overlast moet voorkomen 
worden. Voor wat betreft de 
huisvesting van statushouders 
wil VVD dat er strikt aan de wet-
telijke verplichting wordt vast-
gehouden. Ook voor hen goede 
huisvesting, onderwijs, scholing 
en zoeken naar werk om goed te 
kunnen integreren.

Sporten
VVD juicht samenwerking tus-
sen sportverenigingen, scholen 
en buitenschoolse opvang toe. 
Ook mensen met een beperking 
moeten kunnen sporten en VVD 
wil een jeugdsportfonds opdat 
ieder kind in staat wordt gesteld 
om lid te worden van een sport-
vereniging. Dit fonds kan worden 
gerealiseerd door de subsidies 
aan sportverenigingen af te bou-
wen. Doordat verenigingen meer 
leden krijgen wordt dit volgens 
de VVD gecompenseerd.

Kosten doorbelasten
Tot slot nog wat puntjes: VVD 
wil betere communicatie met 
inwoners, vindt dat de gemeente 
verantwoord moet omgaan met 
de haar toevertrouwde middelen 
– ‘eerst verdienen, dan uitgeven’ 
en omdat de gemeente meer ta-
ken, dus ook meer kosten gaat 
krijgen moeten de inwoners ook 
hun bijdrage leveren. 

“De gemeente mag niet worden 
gezien als een pinautomaat voor 
de gemeenschap”, zo stelt deze 
partij. Ook vindt de VVD dat de 
gemeente de diensten die ze le-
vert zoveel mogelijk moet door-
belasten en dat taken door ver-
enigingen moeten kunnen wor-
den overgenomen als zij kosten 
willen besparen. Verder mag de 
OZB jaarlijks niet verder stijgen 
dan met het prijsindexcijfer.

“Samen leven, samen 
werken, samen verder”

Plaats 1, Kees Gommeren, 
Kruisland
61 jaar, getrouwd en 
2 kinderen. Is vanaf 2014 
fractieleider van de VVD 
Steenbergen. Heeft een 
akkerbouwbedrijf in 
Kruisland en is hiernaast 
bestuurder bij verschillende 
bedrijven in de agribusiness 
en de agrarische 
brancheorganisatie.
Lid van de werkgroep 
snel internet Brabantse 
Wal en lid van het 
buurtpreventieteam 
Kruisland.

Plaats 2, Theo van Es, 
Steenbergen
Vader van twee dochters en 
opa van twee kleinkids.
Recent gepensioneerd. 
Daarvoor vele jaren 
directiefuncties in de 
zakelijke dienstverlening. 
Sinds 2014 burgerraadslid 
voor Steenbergen Anders 
en daardoor bekend met 
de werkwijze van onze 
gemeente zowel bestuurlijk 
als ambtelijk. Houdt in zijn 
vrije tijd veel lezingen over 
het heelal en moderne 
natuurkunde. Bestuurslid van 
de SLOS.

Plaats 3, Nicky Broos, 
Kruisland
Een 50 jarige ondernemer 
in de vrijetijdsindustrie 
met een passie om op 
een zakelijk sociale wijze 
onze leef-, woon- & 
werkomgeving mede in te 
richten.
Het nemen van (mede) 
verantwoordelijkheid om 
van het leven iets te maken 
is wat ik vind dat eenieder 
moet doen.

Plaats 4, Jos Verbeek, 
Steenbergen
Geboren en met veel 
plezier wonend in 
Steenbergen, getrouwd en 
62 jaren jong. Jos Verbeek 
is werkzaam geweest 
in de administratieve 
sector waarvan 25 
jaar als zelfstandig 
gevestigd accountant/
belastingadviseur. 
Jos Verbeek is nog 
altijd werkzaam als 
belastingadviseur.

Plaats 5, George Veerman 
(38), Steenbergen
Getrouwd en een dochter. 
Ondernemer in de ICT en 
samen met mijn vrouw 
bezig met het ontwikkelen 
van een kleinschalige 
horeca en recreatie 
gelegenheid aan het 
Blauwe Sluis eiland.

Plaats 6, Michaëla Lepolder, 
Dinteloord
Ze woont al heel haar 
leven in Dinteloord, al 
3 jaar lid van de VVD, 
daarnaast is ze een scholier 
met medische aspiraties, 
werkt bij Vermeulen 
Steenbergen en doet 
vrijwilligerswerk bij Tante 
Louise. Ze vindt dat de raad 
een weerspiegeling moest 
zijn van de maatschappij, 
waar ook de jeugd een 
plekje in verdient. 
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Volkspartij staat voor: 
 

”Stimuleren van leefbaarheid 
en voorzieningen”

Volkspartij staat voor: 

”Milieustraat in Steenbergen 
behouden en uitbreiden”

Volkspartij staat voor: 

”Verkeersveiligheid en door-
stroom verbeteren”

Volkspartij staat voor: 

”Afschaffen van honden- en 
reclamebelasting”

Volkspartij staat voor: 

”Stimuleren van werk-
gelegenheid, bedrijvigheid, 
sport, recreatie en toerisme”

Volkspartij staat voor: 

”Uitstekend asielbeleid”

 De Volkspartij wil doen wat de inwoners van de gemeente Steenbergen belangrijk vinden. Wij 
hebben geknokt voor ondersteuning van de inwoners van Kruisland die ernstige overlast onder-
vinden van windmolens op de grens met Roosendaal en hebben als enige partij voorstellen gedaan 
om de tweede supermarkt in Dinteloord mogelijk te maken. We stonden alleen en kregen geen 
meerderheid in de gemeenteraad. Dat zijn maar twee voorbeelden. Het wordt tijd voor een frisse 
wind.

VVD staat voor:  

Economie; benutten van de economische 
kansen op het gebied van Agrofood, agra-
risch ondernemen, logistieke centrumfunctie, 
retail en recreatie.

VVD staat voor:  

Financiën; Steenbergen is een fi nancieel zeer 
gezonde gemeente. De VVD wil dit zo hou-
den, door enerzijds te investeren in zaken 
die meerwaarde opleveren en anderzijds 
door conservatief om te gaan met de reser-
ves. Onze spaarpot is geen suikerpot. 

VVD staat voor:  

Sociaal domein; zelfde kwaliteit van de zorg 
bij gelijkblijvende kosten, onze zorg persoon-
lijk en niet op afstand.

VVD staat voor:  
Migratie en immigratie; handhaven van het 
door de VVD geïnitieerde migratie- en im-
migratiebeleid. Niet meer dan het wettelijk 
verplichte aantal statushouders, verdeeld over 
de kernen en bij voorkeur gezinnen. Faciliteren 
van migranten en immigranten op het gebied 
van onderwijs, huisvesting en sociale integra-
tie. 

VVD staat voor:  

Veiligheid; een veilig Steenbergen is een 
Steenbergen waar je ’s avonds veilig over 
straat kunt. Zowel binnen de kernen als in 
het buitengebied.

VVD staat voor:  
Woon en leefklimaat; een gemeente met een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat met vol-
doende aandacht voor een groene, schone 
en veilige omgeving. Waarbij ook aandacht 
moet zijn voor de kwaliteit van het buiten-
gebied .

Stemmen op de VVD is stemmen op een partij die haar verantwoordelijkheid neemt. Ook op momenten dat er 
moeilijke beslissingen gemaakt moeten worden. De VVD is een partij die geen dingen belooft die ze later niet 
na kan komen. Een partij die terug kan vallen op provinciale en landelijke ondersteuning, maar in haar stand-
punten een lokale mening uitdraagt. Daarbij betrekt zij graag alle inwoners van onze gemeente. Onze doelstel-
ling is niet voor niets ‘Samen leven, samen werken, samen verder’. 
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Lijst 4: Partij van de Arbeid

Onderstaand artikel is een door Steenbergse Courant gemaakte samenvatting van het verkiezingsprogramma van Partij van de Arbeid Steenbergen

( door Peter Vermeulen) 

STEENBERGEN – Het verkie-
zingsprogramma van PvdA 
Steenbergen heeft als thema 
‘Concrete kansen’. Volgens 
deze partij liggen er tal van 
kansen op alle terreinen die 
van belang zijn voor de ge-
meente Steenbergen. Deze 
moet volgens de PvdA zeker 
zelfstandig blijven en niet 
gaan samenvoegen met an-
dere gemeenten. “Steenber-
gen is een gemeente met een 
eigen gezicht en is groot en 
kansrijk genoeg om zelfstan-
dig te blijven”, zo stelt PvdA 
in haar verkiezingsprogram-
ma. Daarin wordt per terrein 
aangegeven hoe de partij 
erover denkt.
De partij roept kiezers die 
eveneens kansen zien voor de 
gemeente op ze samen te pak-
ken en op PvdA Steenbergen te 
stemmen.

Politiek en Bestuur
PvdA wil een gemeentebestuur 
dat duidelijk is in haar bedoe-
lingen. Er moet volgens de par-
tij op een begrijpelijke manier 
met de inwoners worden ge-
communiceerd. Verder moe-
ten burgerinitiatieven worden 
gewaardeerd en er moet beter 
geluisterd worden naar de bur-
ger. Telkens moeten college en 
raadsfracties volgens PvdA la-
ten zien wat hun standpunten 

zijn. PvdA wil levensvatbare 
kernen met een basispakket 
per kern ‘waar dit realistisch 
is’. Met daarin een buurthuis, 
gratis wifi-aansluiting per cen-
trum, aansluiting met open-
baar vervoer, een basisschool, 
pinautomaat, sportvoorzie-
ning en buurtsupermarkt. De 
buurthuizen moeten meer in-
zicht geven op financieel en 
organisatorisch terrein. Voor 
’t Cromwiel wil PvdA het con-
tract met Hydrasport niet ver-
lengen ‘vanwege aanhouden-
de klachten van gebruikers’. 
In de gemeente moet meer ge-
bruik gemaakt worden van lo-
kale deskundigheid, dus min-
der vaak dure externe bureaus 
inschakelen, zo vindt de partij.

Armoede en zorg
PvdA wil stille armoede tegen-
gaan en het aantal huishou-
dens dat onder de armoede-
grens leeft minimaal halveren. 
Ook wil de partij een informa-
tieboekje waarin in simpele 
taal beschreven staat welke 
hulpmogelijkheden er voor de 
hulpbehoevenden zijn. En ver-
der een betere promotie van 
en toegang tot de goedkope 
gemeentelijke ziekenkosten-
verzekering. Statushouders 
huisvesten en politieke vluch-
telingen helpen moet, maar 
geen grote groepen bij elkaar 
en per kern slechts een klein 
aantal. Daarnaast een degelijk 
integratiebeleid. Het aantal 

bezoekers van de voedselbank 
moet binnen vier jaar op 0 
staan, aldus PvdA.

Milieu en 
duurzaamheid
PvdA wil een milieuvriendelij-
ke gemeente met stimulerende 
ondersteuning op het gebied 
van zonne-energie en wonin-
gisolatie. Nieuwe woningen 
zonder gasaansluiting maar 
met warmtepompen en duur-
zame elektrische energie. De 
provincie eisen voor veehou-
derij moeten worden nage-
leefd en ongebruikte vergun-
ningen bij deze veehouders 
moeten waar mogelijk worden 
ingetrokken. Verder zouden 
per jaar in de gemeente Steen-
bergen 500 bomen moeten 
worden geplant en er moeten 
minimaal 10 laadpalen voor 
elektrisch vervoer worden ge-
plaatst.

Openbare Ruime 
en Groen
PvdA wil een opwaardering 
van het openbare groen. Plus 
een extra rondweg om de ver-
keersveiligheid te waarborgen. 
Daarnaast meer en betere 
fietspaden, picknickgelegen-
heden en mogelijkheden voor 
kleinschalige horeca. Ook wil 
de partij een onderzoek naar 
mogelijk recreatief gebruik van 
de Nieuw-Vossemeerse ha-
ven. En naast afschaffing van 
de hondenbelasting aanleg 
van speelveldjes voor honden. 
Minstens één per klein kern.

Wonen

Er moeten naar mening van 
PvdA meer woningen in de 
sociale huursector komen 
waarbij zorginstellingen en 
woningcorporaties moeten sa-
menwerken. Verder een door-
stroming van eenpersoons-
huishoudens uit eengezins-
woningen en stimuleren van 
creativiteit op het gebied van 
wonen. Bijvoorbeeld via ‘tiny 
houses’ en energie neutrale 
woningen. Het Sunclass park 
moet puur recreatief worden 
en arbeidsmigranten moeten 
worden gehuisvest in voorzie-
ningen zoals Stella Maris. Op 
De Heen moet een woonwijk 
komen ‘waarin vrij wordt om-
gegaan met de woonregels’.

Economie en 
Werkgelegenheid
PvdA wil een economisch wel-
varende gemeente. Met een le-
venswaardig bestaan voor wie 
echt niet aan werk kan komen 
en meer banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking, 
waarbij de gemeente zelf het 
goede voorbeeld geeft. Verder 
een plan om statushouders zo 
snel mogelijk aan het werk te 
krijgen. Voor de detailhandel 
een duidelijke visie met keu-
zes waar welke voorzieningen 
wenselijk zijn en sturing op 
het behoud van winkels waar 
deze voor de leefbaarheid no-
dig zijn. Daarnaast aantrekken 
van bedrijven die voor werkge-
legenheid zorgen.

Onderwijs en jeugd
De partij wil veilige reismoge-
lijkheden voor schooljeugd en 
onderwijs op maat. PvdA wil 
jeugd betrekken en met hen 

plannen maken voor zowel 
zinvolle vrijetijdsbesteding 
als overlastbestrijding. Op de 
scholen meer voorlichting over 
de gevaren van alcohol, drugs 
en roken. En iedere school een 
bibliotheek.

Ouderen
Ouderen moeten volgens PvdA 
de kans hebben om zo lang 
mogelijk te wonen waar ze wil-
len wonen. Bijvoorbeeld in op 
maat gemaakte grondwonin-
gen, goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer en met een 
gemeenschappelijke ruimte. 
Vrijwilligers die ouderen zorg 
verlenen moeten worden on-
dersteund bij een behoefte aan 
professionalisering.  

Cultuur, Sport 
en Toerisme
PvdA zegt werk te willen ma-
ken van de kracht van ver-
enigingen. Ze moeten onder-
steuning krijgen en dat geldt 
ook voor de evenementen die 
worden georganiseerd. Ie-
dere inwoner moet financiële 
toegang hebben tot sport en 
cultuur, vindt PvdA. Bij dit al-
les wil de partij goede kwali-
teit van sportvoorzieningen. 
Bezuiniging op bibliotheken, 
wijcentra, zwembaden en cul-
turele voorzieningen mogen er 
niet zijn en er moeten volgens 
PvdA voldoende speelplekken, 
speeltuinen en beweegtuinen 
in elke woonwijk komen. Elk 
kind in de gemeente moet le-
ren zwemmen. In 2022 mogen 
er geen kinderen van boven de 
tien jaar zijn die niet kunnen 
zwemmen, zo stelt de partij.

PvdA ziet volop kansen 
voor de gemeente 
Steenbergen

Plaats 1, Nadir Baali, 
Steenbergen:
Als geboren en getogen 
Steenbergenaar heb ik 
mij altijd trots op deze 
gemeente gevoeld. Graag 
zou ik, naast mijn vrijwil-
ligerswerk, onze lokale 
samenleving via de politiek 
een stapje vooruithelpen. 
Samen met u en mijn colle-
ga’s wil ik de kans grijpen 
op een fris (jong), zorg-
zaam en groen bestuur.

Plaats 2, Joop Stoeldraijer, 
Steenbergen:
Raadswerk kost heel veel 
tijd en die heb ik nu. Tijd 
om samen met anderen te 
bouwen aan een mooie, 
groene gemeente. En een 
gemeente die aandacht 
heeft voor iedereen, maar 
vooral voor alle kinderen 
en volwassenen die meer 
kansen verdienen.

Plaats 3, Bart Mees, 
Nieuw-Vossemeer:
Een goede schuldhulp-
verlening en meer sociale 
huurwoningen regelen, het 
aanpakken van de stille 
armoede en de collectieve 
ziektekostenverzekering 
toegankelijker maken. 
Daarom bedrijf ik politiek: 
voor de mensen die het 
van een minimum moeten 
doen.

Plaats 4, Ad de Krom, 
Steenbergen:
Ik zat al eens voor de PvdA 
in de gemeenteraad van 
Steenbergen, van 2006 tot 
2010. Vooral een milieu-
vriendelijker Steenbergen 
heeft mijn aandacht. 
Zwerfvuil tegengaan is 
voor mij ook een belangrijk 
thema.

Plaats 5, Leon Aanraad, 
Dinteloord:
De PvdA heeft een rijke 
geschiedenis als het gaat 
om sociale woningbouw: 
Wibaut en Schafer (“In ge-
lul kun je niet wonen!”). In 
onze gemeente ontbreekt 
het aan sociale huur- en 
koopwoningen. Als lokale 
PvdA’er wil ik senioren en 
starters in staat stellen om 
collectief fatsoenlijke en 
betaalbare woningen te 
bouwen.

Plaats 6, Jan van den Brand, 
Kruisland:
De ouderen, waar ik nu 
zelf toe behoor, zijn een 
belangrijke doelgroep 
die politiek gehoord wil 
worden. Ik ben blij dat de 
PvdA deze doelgroep goed 
vertegenwoordigt. Mijn in-
teresse ligt in de zorg voor 
ouderen in de breedste 
zin; huisvesting, mobiliteit, 
verzorging, samenzijn en 
gezondheid.
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Lijst 5: CDA Steenbergen

Onderstaand artikel is een door Steenbergse Courant gemaakte samenvatting van het verkiezingsprogramma van CDA Steenbergen

( door Peter Vermeulen) 

STEENBERGEN – Het CDA 
Steenbergen zegt een ge-
meente te verkiezen die voor 
burgers en bedrijven een be-
trouwbare partner is en be-
trokkenheid toont bij alles wat 
er in de gemeente gebeurt. 
Daarbij hanteert de partij ‘het 
uitgangspunt dat de initiatie-
ven uit de samenleving de ba-
sis zijn voor de ontwikkelingen 
en veranderingen binnen de 
samenleving van Steenber-
gen’. De gemeente moet daar-
bij volgens het CDA stimuleren 
en participeren.

Ook bij het CDA staat goed wonen, 
werken en recreëren centraal. De 
partij wil een financieel gezonde 
gemeente met een efficiënte inzet 
van de financiën. Een eventueel 
begrotingstekort mag niet worden 
opgelost met het verhogen van de 
gemeentelijke belastingen. Ook 
het CDA is voor een zelfstandige 
gemeente die dan wel goed sa-
menwerkt met de Brabantse Wal 
gemeenten.

Verkeer
Gratis parkeren in de gehele ge-
meente staat bij het CDA voorop. 
De Steenbergse Markt moet open 
op tijden dat er geen evenemen-
ten zijn en er moet een paral-
lelweg komen aan de westkant 
van de A4, van Westland naar de 
op- en afrit naar Steenbergen. 
Plusbus en Deeltaxi moeten in 
stand worden gehouden en het 
CDA wil meer zichtbare politie in 
het verkeer voor een preventieve 
werking, met aandacht voor de re-
gelgeving, daarnaast een strengere 

handhaving bij verkeersovertre-
dingen in kinderrijke buurten.

Economie
Plannen en ontwikkelingen moe-
ten tijdig bij ondernemend Steen-
bergen bekend worden, opdat 
de ondernemers kunnen parti-
ciperen. Ongebruikte percelen 
voor bedrijven moeten worden 
ingevuld en de kwaliteit van on-
derhoud vindt het CDA hierbij be-
langrijk. Nieuwe bedrijven met ar-
beidsintensieve activiteiten heb-
ben de voorkeur van de partij. Op 
het gebied van de bewinkeling wil 
het CDA behouden, stimuleren en 
faciliteren en samen met de bran-
cheorganisaties Steenbergen pro-
moten. Het centrum van Steen-
bergen moet aantrekkelijk worden 
gehouden, de Markt moet worden 
gepromoot als plaats waar activi-
teiten plaats vinden. Verkoop van 
producten uit eigen regio moet 
worden gestimuleerd via een ver-
kooppunt en ook pop up-winkels 
vind het CDA belangrijk.
Voor wat betreft de uitbreiding 
van de glastuinbouw in Din-
teloord vindt het CDA dat de be-
langen goed moeten worden af-
gewogen, waarbij de stem van de 
bevolking gerespecteerd dient te 
worden.

Onderwijs
Goed openbaar vervoer moet er 
voor zorgen dat kinderen zonder 
problemen hun school kunnen 
bereiken, zo vindt het CDA. Zo 
nodig moet de gemeente in over-
leg treden met de betreffende ver-
voersbedrijven. De partij wil ook 
dat de gemeente contacten met 
het bedrijfsleven onderhoud voor 
de aansluiting van het onderwijs 

op de arbeidsmarkt. Maatschap-
pelijke stages voor leerlingen 
moeten worden gestimuleerd en 
het CDA wil samen met onderne-
mers verbindingen zoeken met 
het hoger agrarisch onderwijs in 
Bergen op Zoom.

Welzijn
Elke kern heeft recht op behoud 
van de eigen sportvoorzieningen, 
aldus het CDA. Beide gemeentelij-
ke zwembaden moeten open blij-
ven. Elke inwoner moet toegang 
hebben tot sport en het CDA wil 
WMO geld inzetten ten behoeve 
van meer mogelijkheden voor in-
valide sport. Evenementen moe-
ten worden ondersteund, de leges 
voor betreffende vergunningen 
moeten worden afgeschaft.
Vrijwilligers en mantelzorgers 
moeten worden gesteund en ge-
stimuleerd.
Culturele voorzieningen moeten 
naar mening van het CDA in stand 
worden gehouden en het stimu-
leren van culturele activiteiten is 
volgens deze partij een taak van 
de gemeente.
Monumenten en beeldbepalende 
gebouwen – zoals de Gumma-
ruskerk – verdienen volgens het 
CDA ondersteuning. Dat geldt ook 
voor burgers die kwetsbaar zijn. 
Dat kan vanuit een netwerk, maar 
aanvullend vanuit de WMO.
Jongeren moeten waar nodig wor-
den ondersteund via de jeugdzorg 
en het CDA streeft naar ‘Jongeren 
Ontmoetingsmogelijkheden in 
elke kern’.

Wonen en Ruimte
Het CDA wil voldoende huisves-
tingsmogelijkheden voor jonge 
gezinnen in elke kern, terwijl se-
nioren voldoende mogelijkheden 
worden geboden om zelfstandig te 
blijven wonen. Ook voor arbeids-
migranten moet op dit gebied 
goed worden gezorgd en Status-
houders moeten goed worden op-
gevangen en gehuisvest met daar-
naast begeleiding en opvang in de 
samenleving.
Er moeten voldoende speelplaat-

sen voor kinderen zijn in elke 
buurt en daarnaast ook sportveld-
jes voor de iets oudere jongeren, 
plus een basketbalveld en tafel-
tennistafels.
Het stadspark moet naar mening 
van het CDA worden omgezet 
naar een verblijf en familiepark 
met openbare barbecuemogelijk-
heden.

Veiligheid
Het CDA wil dat de gemeente 
BOA’s optimaal inzet om samen 
met politie en justitie de open-
bare orde goed te handhaven. 
De partij wil meer wijkagenten 
en meer preventieve controles. 
Burgers hebben een eigen verant-
woordelijkheid, aldus het CDA. 
De buurtpreventieteams worden 
in het kader van de veiligheid di-
verse malen genoemd. Het CDA 
vindt het inzetten van camera’s in 
de winkelstraten en uitgangsge-
bieden een goede zaak. Dat geldt 
ook voor de inzet van mobiele ca-
mera’s. 
Het CDA zegt tegen de aanwezig-
heid van coffeeshops in Steenber-
gen te zijn en dat geldt ook voor 
een speelautomatenhal.

Platteland 
en recreatie
CDA vindt recreatie in het bui-
tengebied prima, mits dit gebeurt 
zonder aantasting van de natuur 
en in samenhang met landbouw. 
Leegkomende agrarische com-
plexen moeten nieuwe bestem-
mingen kunnen krijgen, ook niet 
agrarische. Activiteiten die op een 
industrieterrein thuis horen mo-
gen niet in het buitengebied.
De aanleg van glasvezel mag geen 
vertraging oplopen zo stelt de par-
tij

Milieu
Gescheiden inzameling van afval 
moet volgens het CDA goed wor-
den gevolgd en bij onvoldoende 
prestaties moet de vervuiler finan-
cieel worden aangepakt. De mi-
lieustraat moet er alleen zijn voor 

inwoners met de mogelijkheid 
om gescheiden afval gratis aan 
te bieden. “De druk op Steenber-
gen om mee te werken aan leve-
ring van wind- en zonne-energie 
wordt steeds groter”, aldus het 
CDA. De partij staat voor ‘kritische 
medewerking’ met door Rijk en 
Provincie ingezette initiatieven. 
Eventuele revenuen moeten eerst 
worden besteed aan de bewoners 
die schade ondervinden zoals 
slagschaduw, lawaai en waarde-
vermindering van hun onroerend 
goed.

Belastingen
De onroerendgoedbelasting mag 
slechts met het inflatiecijfer wor-
den verhoogd. Het CDA wil de 
hondenbelasting afschaffen, de 
besteding van de toeristenbelas-
ting moet in goed overleg met de 
recreatieve sector en nut, nood-
zaak en bestemming van de recla-
mebelasting moet met de winke-
liers worden afgesproken.

De kernen
Een greep uit de ‘aandachtspun-
ten’ die het CDA voor iedere kern 
heeft: opknap van de Heense ha-
ven en een goed mobiel bereik 
en wifi daar. In Dinteloord wil 
het CDA herinvulling van de kop 
Westvoorstraat, zorgen voor een 
evenwichtig winkelaanbod en ook 
wifi in centrum en haven.

In Kruisland wil het CDA de 
woonvoorzieningen voor oude-
ren ondersteunen en in Nieuw-
Vossemeer moeten de primaire 
voorzieningen behouden blijven 
en er moet onder meer een veilige 
fietsroute langs de Jan Boersweg 
en Moorseweg komen.
In Steenbergen naast ook hier 
gratis wifi in haven en centrum, 
glasvezel in het buitengebied, een 
ouderenontmoetingsplaats in het 
centrum en revitalisatie van de 
‘Kop van Zuid’. Tot slot verfraaiing 
van de toegang tot de kern en een 
goede invulling van het centrum-
plan.

CDA Steenbergen: 
“Betrokken en 
Betrouwbaar”

Plaats 1, Jeroen 
Weerdenburg 
Sinds 1999 woonachtig in de 
gemeente Steenbergen, getrouwd 
met Sylvia en we hebben 
samen vier kinderen. Ik ben 
werkzaam bij Lindhout Schilder-
vastgoedonderhoud als hoofd 
administratie/ personeelszaken. 
Sinds 2006 actief binnen het CDA 
als raadslid. Het CDA wil midden 
in de samenleving staan, luisteren 
naar de mensen en dat vertalen 
in een beleidsplan wat recht doet 
aan zoveel mogelijk mensen.
“Steenbergen is van ons allemaal. 
Laten we zuinig zijn op alles wat 
onze mooie gemeente biedt. Wij 
allen zijn ambassadeur van deze 
mooie gemeente!”

Plaats 2, Jack Legierse 
Dinteloorder in hart en nieren en 
werkt als interim adviseur Integraal 
Beheer Openbare Ruimte o.a. bij 
gemeenten. Daarnaast werk ik vanaf 
2010 als trainer/coach samen met 
mijn levenspartner in Dinteloord. Als 
vrijwilliger help ik ontspoorde 
jongeren. 
Mensen willen volwaardig meedoen 
in de maatschappij. Sommige mensen 
kunnen dit op eigen kracht, anderen 
hebben daarbij ondersteuning 
nodig. Ik zet in op een lokale overheid 
die zo nodig de verbindende partij is 
en fl exibel reageert op veranderingen. 
Ook ben ik voor uniformiteit en 
kwaliteit van de leefomgeving in alle 
kernen.“Het enige constante in het 
leven is dat alles verandert.”

Plaats 3, Caroline Bolluijt 
Samen met mijn man Johan en 
twee kinderen Lisa en Lucas woon 
ik in Dinteloord. Ik ben een echte 
Prinslandse; geboren en getogen 
in Dinteloord waar ik het erg naar 
mijn zin heb en waar ik graag 
woon.  Het verkiezingsprogramma 
van het CDA staat voor verbinding 
van mensen, zorg en respect voor 
elkaar en meedoen in een sterke 
samenleving. Dit in combinatie 
dat het CDA hecht aan waarden 
en tradities en tegelijk meegaat 
met de tijd maakt dat ik mezelf 
thuis voel bij het CDA.     
“Wees de verandering die je in de 
wereld wil zien gebeuren.”

Plaats 4, Rien van Dijke 
Ik ben geboren in Zeeland, maar 
woon al meer dan 35 jaar in 
Noord-Brabant en sinds 2005 in 
Steenbergen. Mijn motivatie om 
in de politiek te gaan is om de 
mensen en ook de gemeenschap 
te helpen en ondersteunen in 
het oerwoud van regels. In dat 
oogpunt ben ik op dit moment lid 
van de Adviesraad Sociaal Domein 
Gemeente Steenbergen. Op het 
CDA is de keus gevallen met 
name omdat de slogan van het 
verkiezingsprogramma volledig 
wat mij betreft de lading dekt. 
Betrokken en betrouwbaar.
“Blijf betrokken bij de sociaal 
zwakkeren in de samenleving”. 

Plaats 5, Jurgen Huijbregts
Ik ben een Dinteloorder in 
hart en nieren. Tussen 2010 en 
2018 ben ik 7 jaar als raadslid 
in de gemeente Steenbergen 
actief geweest, waarvan in de 
periode 2010-2014 ook als lid 
van de lokale Rekenkamer. De 
kernbeginselen  van het CDA 
spreken mij aan, vooral het 
sociaal gericht zijn op onze 
medemens. Steenbergen moet 
een gemeente blijven, waar het 
goed wonen, werken en recreëren 
is.
“Stem op 21 maart op het CDA! 
Een betrokken en betrouwbare 
partij!”

Plaats 6, Olaf de Vriend 
Ik ben getrouwd en vader 
van 2 jongens van 5 en 7 jaar 
oud. Geboren en getogen in 
Steenbergen, waar ik met 
veel plezier woon. Het CDA 
staat voor mij, zoals ons 
verkiezingsprogramma ook 
heet, voor een betrokken en 
betrouwbare partij.  Ik vind 
het belangrijk om voldoende 
jonge gezinnen aan onze 
gemeente te binden zodat we 
toekomstbestendig blijven.
“Zorg dat je je stem gebruikt!”
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Lijst 6: Democraten 66 (D66)

Onderstaand artikel is een door Steenbergse Courant gemaakte samenvatting van het verkiezingsprogramma van Democraten 66 Steenbergen

(Door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Partij D66 
gaat de komende gemeente-
raadsverkiezingen in met een 
behoorlijk uitgebreid verkie-
zingsprogramma. Maar liefst 
29 pagina’s bomvol voorne-
mens en uitleg waarom en hoe 
de partij over gemeentelijke 
zaken denkt. Hieruit belich-
ten we wat punten. Omdat 
de partij een periode als coa-
litiepartij achter de rug heeft 
wordt ook een twaalftal zaken 
genoemd die D66 zegt gereali-
seerd te hebben. Daarbij wor-
den onder meer centrumplan 
Welberg, herinrichting N257 
en Steenbergse Haven, Rei-
nierpark, ontwikkeling haven 
Dinteloord, de recreatieve kan-
senkaart en onderzoek naar 
rondweg Steenbergen West 
genoemd.

Onder de kop ‘Bedrijvig Steen-
bergen’ zegt D66 te gaan voor een 
aantrekkelijker vestigingsklimaat, 
waarbij ruim baan moet zijn voor 
duurzaam ondernemen. De partij 
wil bedrijventerreinen toekomst-
gericht inrichten en ze zeker niet 
laten verloederen. En D66 wil 
een proactieve houding van ge-
meente naar bedrijven. De partij 
is voorstander van een basisinko-
men voor iedereen, dat is echter 
een landelijke kwestie. Lokaal wil 
de partij een experiment waarbij 
een groep langdurig bijstands-
gerechtigden de keuze krijgt om 
een maandelijkse toelage te ont-
vangen zonder de normaliter 
geldende verplichtingen. Voorts 
wil D66 goede samenwerking 
met omliggende gemeenten om 
kansen voor deze regio te benut-
ten en bedreigingen het hoofd te 
bieden. En verder nog wat punt-
jes: D66 is voorstander van lokale 
bedrijventerreinen bij de kernen, 

wil bedrijfsverzamelgebouwen in 
deze kernen en woningbouw in 
Dinteloord op de voormalige ter-
reinen van Van der Kroon ingeval 
er zich geen nieuwe bedrijfskan-
didaten hiervoor melden. Voor de 
agro wil D66 goede ondersteuning 
zo ook voor het Agro Food Cluster 
en bedrijventerrein Nieuw Prin-
senland.

Ondersteuning voor 
winkeliers
De winkeliers in Steenbergen cen-
trum en Dinteloord verdienen 
volgens de partij ondersteuning 
opdat er een sterke en brede mid-
denstand kan blijven. D66 is voor-
stander van een tweede super-
markt in Dinteloord, binnen- of 
buiten het centrum en wil bemid-
deling van de gemeente om een 
verlaging van huurprijzen voor 
winkels te realiseren. Het project 
StadHaven in Steenbergen moet 
worden uitgebreid en het project 
Haven-Kreek-Centrum in Din-
teloord heeft alle aandacht van 
D66.

Als het aan D66 ligt komen er meer 
bed & breakfast voorzieningen, 
kleinschalige campings en cam-
perverblijfplaatsen en meer recre-
atieve voorzieningen als wandel-, 
ruiter- en fietspaden, ook langs 
het water. Er moeten meer bank-
jes langs deze routes worden ge-
plaatst. Het watertoerisme moet 
aantrekkelijker worden gemaakt.

Brede scholen
Op het terrein van onderwijs wil 
D66 goed kleuter-, basis- en voort-
gezet onderwijs in de buurt hou-
den. Onderwijs en buitenschoolse 
activiteiten moeten worden sa-
mengebracht in ‘brede scholen’. 
Verder wil D66 speciaal basison-
derwijs binnen de gemeentegren-

zen, meer bewegingsonderwijs 
voor jonge kinderen, Algemeen 
Muzikale Vorming op de basis-
scholen en experts die gastlessen 
gaan geven op relevante gebieden.
Volwasseneducatie moet blijvend 
worden gestimuleerd en financi-
eel ondersteund. Dit is naar me-
ning van de partij een actieve taak 
voor de gemeente.
D66 blijft streven naar Havo/Vwo 
in Steenbergen, wil het agrarisch-
technologisch onderwijs op ’t Ra-
velijn verankeren en ijvert voor 
stimulering van maatschappelijke 
stage en werkend leren bij Steen-
bergse bedrijven.

Duurzaamheid 
stimuleren
Op het terrein van duurzaamheid 
wil D66 woningisolatie, ener-
giebesparing en opwekking van 
duurzame energie stimuleren. 
Voor bedrijven en particulieren 
die hier in investeren wil D66 on-
derzoek naar vermindering van 
de OZB. Daarnaast meer laad-
palen voor elektrische auto’s op 
alle openbare terreinen en/of 
marktpleinen en onderzoek naar 
stadsverwarming. De partij blijft 
kritisch tegen over nieuwe wind-
energie initiatieven in het buiten-
gebied en verklaart zich tegen-
stander van solitaire windmolens 
in de open polder.
Als het aan D66 ligt zaait de ge-
meente de eigen gronden in met 
‘olifantsgras’ om als biomassa te 
dienen voor de opwekking van 
energie. 
En omgekeerd inzamelen wordt 
volgens deze partij pas echt inte-
ressant als het inleveren van rest-
afval ‘wordt beprijsd’.

Meer betaalbare 
woningen
D66 wil een gezellige gemeente 
met meer betaalbare woningen 
voor alle doelgroepen en aan-
dacht voor de kernen. Daarbij 
wordt gewezen naar de woning-
corporaties. De inwoners moeten 

enthousiast worden gemaakt om 
zelf plantsoenen te onderhouden 
of papierbakken op te halen. Er 
moet meer aandacht komen voor 
bomen en groen in de wijken en 
meer woningen voor starters en 
doorstromers. 
De partij staat een lokaal vluchte-
lingenbeleid voor waarbij vluch-
telingen met een verblijfsvergun-
ning snel kunnen integreren in de 
samenleving. Met taalonderwijs 
en betaald werk. Statushouders 
moeten ‘eerlijk over de verschil-
lende kernen worden verdeeld’.
In het buitengebied moet breed-
bandinternet worden aangeboden 
met een gemeentelijke bijdragere-
geling. 
Op plekken waar weinig groen is 
moeten tijdelijke tuintjes of groen 
worden aangelegd, bij voorkeur 
door vrijwilligers, basisscholen 
moeten een natuurspeelplek op 
hun plein realiseren en er moeten 
meer groene speelplekken in de 
kernen komen.
Onkruidbestrijding wil D66 door 
elektrocutie, de aanpak van zwerf-
vuil moet meer prioriteit krijgen, 
er moeten meer verplichte hon-
dentoiletten komen in alle kernen 
en die kernen moeten ook worden 
voorzien van een schoon open-
baar toilet.

Nog wat punten: een ommetje 
rond Dinteloord, inspraak voor 
bewoners bij besteding van een 
budget voor kernen en wijken, 
meer blauw op straat, zeker ook 
tijdens uitgaansavonden. De ca-
mera-inzet mag in het uitgaans-
gebied ook worden uitgebreid 
met de inzet van drones, al blijft 
menselijke inzet volgens D66 het 
belangrijkste.

Ondersteuning voor 
zorgbehoevenden
Onder het kopje Sociaal Domein 
stelt D66 dat men er voor wil zor-
gen dat minima de voor hen be-
doelde voorzieningen ook daad-
werkelijk gebruiken en het WMO-
geld moet op de juiste wijze wor-

den ingezet om er voor te zorgen 
dat goede zorg is gewaarborgd. 
Daarnaast hulp bij schuldsane-
ring en de gemeente moet ook 
als intermediair optreden tussen 
thuiszorgorganisaties en burgers 
die hun zorg nodig hebben. Voor 
senioren wil D66 meer buiten-
voorzieningen in de vorm van jeu-
de-boulesbanen, een Yard toestel 
en voldoende rustpunten in de 
omgeving.
De jeugd moet in alle kernen 
speelvoorzieningen krijgen. Vol-
gens D66 minimaal een trap- en 
basketbalveld, een halfpipe en een 
hangplek. Daarnaast wil de partij 
ondersteuning voor jongerenacti-
viteiten.

Kunstfonds
Kunst en cultuur moeten wor-
den ondersteund en door de ge-
meente stimulerend tegemoet 
worden getreden. Met name door 
een gemeentelijk kunstfonds. De 
gemeente moet in alle kernen 
de culturele functies herkenbaar 
houden. Genoemd wordt : de 
Mattenburgse Molen, het AM de 
Jonghuis, het gemeentehuis van 
Dinteloord en Steenbergen, de 
Villa van Loon en het Vermeulen-
huis. De kerken die worden geslo-
ten moeten naar mening van D66 
als baken herkenbaar blijven.

Diende houding van 
gemeente
Tot slot wil D66 een transparante 
overheid, meer openbaarheid van 
bestuur en het terugdringen van 
regeldruk. Het bestuur van de ge-
meente moet gaan volgens het ‘Ja, 
tenzij’ principe. D66 wil een wer-
kelijk dienende houding van de 
gemeente. Daarnaast de mogelijk-
heid van referenda bij genomen 
besluiten en de mogelijkheid van 
burgers om bij relevante gemeen-
teraadsvoorstellen met een tegen-
voorstel te komen. Belastingen 
mogen niet verder worden ver-
hoogd dan met het inflatiepercen-
tage, zo stelt D66.

“D66 verbindt 
Steenbergen”

Plaats 1, Eric van der Spelt, 
Steenbergen
Mijn naam is eric van der spelt, lijst-
trekker voor D66 en woonachtig in 
het buitengebied van onze gemeente. 
Ik wil me inzetten voor onze samen-
leving. Waar anderen kiezen om dat 
te doen via een sportclub of een mu-
ziekvereniging, wil ik dat doen via de 
gemeenteraad. De komende 4 jaar ga 
ik me sterk maken dat er meer ruimte 
komt voor initiatieven van onze 
inwoners omdat jullie met jullie inzet, 
jullie creativiteit en jullie capaciteiten 
er gezorgd wordt voor een leefbare 
samenleving, ik wil meer groen in de 
kernen en fatsoenlijk snel internet in 
het buitengebied met als doel een 
welvarender, duurzamer maar vooral 
optimistischer steenbergen.

Plaats 2, Ad Theuns, Steenbergen
Ik ben een geboren en getogen Steen-
bergenaar met Welbergse roots. Ik wil 
zo veel mogelijk van ons uitstekende en 
vooruitstrevende D66 verkiezingspro-
gramma 2018-2022 realiseren. Dit zal 
ons niet alleen lukken en daarom zou ik 
graag als persoonlijke doelstelling mij 
in willen zetten voor een open, prettige 
en eerlijke samenwerking in de raad en 
tussen raad, college en ambtenaren. Ik 
wil graag een open en positieve dialoog 
met onze burgers, er moeten  besluiten 
genomen worden en ik zal altijd het 
grote algemeen belang van geheel de 
Gemeente Steenbergen dienen. In mijn 
ogen en vele burgers die ik spreek gaat 
het al best goed in Steenbergen, maar 
het kan altijd beter en daar wil ik op 
een positieve manier voor gaan!

Plaats 3, Tim Huisman, 
Dinteloord
Mijn naam is Tim Huisman en ik kom 
uit het mooie dorp Dinteloord. Vanaf 
mijn stemrecht heb ik altijd op D66 
gestemd vanwege de aandacht voor 
onderwijs en de democratie: ik wil mij 
inzetten voor een socialere gemeente 
waarbij er een goede en schone 
openbare ruimte is en er wordt ge-
luisterd naar de inwoners, bedrijven 
en de vele verenigingen. Stem op lijst 
6, nummer 3: Samen Sterk

Plaats 4, Vincent van den 
Bosch, Steenbergen
Meer werk, zodat onze kinderen 
ook binnen de gemeentegrenzen 
voldoende keuze aan banen hebben.
Minder criminaliteit, want het 
gevaar van ondermijning van het 
lokale bestuur en andere instanties is 
levensgroot.
Beter luisteren naar de inwoners. De 
gemeente kent al vormen van in-
spraak bij herinrichting van de straat 
of bouwprojecten, maar de gemeente 
mag echt luisteren en aanvoelen 
wat onder de inwoners leeft en goed 
terugkoppelen hoe de meningen in 
besluiten zijn verwerkt.

Plaats 5, Loes Baselier, Welberg
Eerste vrouw op de lijst. De nr. 5 op 
lijst 6 voor D66, de partij waar ik al 
jaren lid van ben en ook als raadslid 
in Steenbergen namens D66 mijn 
inzet voor de gemeente Steenber-
gen en Welberg de afgelopen jaren 
geleverd heb. Sport- Welzijn, WMO 
en Maatschappelijke aangelegenhe-
den, die ons allen aan gaan, hebben 
en blijven mijn aandacht en inzet 
houden. Vier jaar geleden heb ik er 
bewust voor  gekozen om mij niet 
meer herkiesbaar te stellen voor 
de nog een raadsperiode. Indien de 
kiezer mij de voorkeur geeft zal ik de 
raadszetel zeker aanvaarden.

Plaats 6, Barry de Wit
Steenbergen
Ik ben een creatief en innovatief 
persoon en met deze eigenschappen 
heb ik mijn bedrijf opgebouwd.
Ik ben geïnteresseerd in maatschap-
pelijke onderwerpen en door als een 
ambassadeur voor D66 mee te mo-
gen denken en praten hoop ik andere 
mensen te inspireren. De gemeente 
waarin ik leef, werk en woon, wil ik 
met de ideeën van D66 beter maken. 
Meer sport op scholen. Meer groen 
werken voor Ondernemers. Aanpak 
parkeerproblemen en aan en afvoer 
van het verkeer.   
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Lijst 7: Steenbergen in Beeld

Onderstaand artikel is een door Steenbergse Courant gemaakte samenvatting van het verkiezingsprogramma van Steenbergen in Beeld

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De nieu-
we partij ‘Steenbergen in 
Beeld’ komt met een kort 
partijprogramma, dat uit 
negen punten bestaat.

De partij zegt een ‘eerlijk, open 
en integer bestuur’ te willen. 
“Geen vriendjespolitiek, ge-
lijke behandeling voor ieder-
een, ook voor mensen die po-
litiek betrokken zijn. Minder 
bureaucratie, geen onnodige 
procedures en machinaties om 
het bedrijven en burger moei-
lijk te maken”. 
Steenbergen in beeld eist een 
correct bestuur. Ambtenaren 
zullen zich daar aan moeten 
gaan houden. Hierdoor zal de 
organisatie kleiner worden”, 
aldus de partij. “De ambtelijke 
organisatie gaat zorg dragen 
voor het correct helpen van 
mensen, niet alleen aan de ba-
lie, maar ook bij andere zaken 

zoals bouwvergunning, aan-
vragen thuishulp, toekennen 
van middelen in het kader van 
invaliditeit en andere meer 
complexe zaken”.

Steenbergse Markt 
grotendeels 
openstellen
Steenbergen in Beeld vindt 
dat de leegstand in het winkel-
hart moet worden aangepakt. 
De winkeliers moeten beter 
worden bijgestaan. ‘Het spe-
culeren op hoge huurprijzen 
moet stoppen. Vergunningen 
kunnen ingetrokken worden 
en worden pas weer afgege-
ven wanneer een winkelier een 
levensvatbaar kostenplaatje 
krijgt’, zo stelt deze partij. 
Steenbergen in Beeld wil de re-
clamebelasting laten verdwij-
nen, de Markt tussen zondag-
avond 21:00 uur en zaterdag 
16:00 uur geopend hebben 
voor parkeren opdat het win-

kelend publiek het winkelhart 
gemakkelijk kan bereiken. Op 
de Markt moet dan een par-
keertijd van maximaal 1 uur 
gelden om de doorstroom te 
bevorderen.

Rondweg west
Steenbergen in Beeld wil de 
rondweg-west aanleggen en 
vervolgens landbouw verkeer 
weren in de Burgemeester Van 
Loonstraat. ‘Dit verkeer zorgt 
voor overlast en opstoppingen 
en kan via de West-Langeweg 
en nieuwe rondweg rijden’.

Fouten herstellen
Steenbergen in Beeld wil dat 
oude, slepende dossiers ‘als-
nog correct worden bekeken’. 
Fouten daarin moeten wor-
den gecorrigeerd en schuldi-
gen met terugwerkende kracht 
worden aangesproken. “Ook 
wordt er aangifte gedaan bij 
het Openbaar Ministerie als er 
onrechtmatige zaken zijn ge-
beurd, zoals SDW, Olmentuin 
en andere graten in de keel van 
de burgers”, stelt de partij. 

“De A4 problematiek gaat vol-
ledig en goed bekeken worden 
en wij eisen bij tekortkomin-
gen en onrechtmatigheden dat 
deze alsnog worden hersteld 
met de 20 miljoen die Rijks-
waterstaat op de weg bezui-
nigd heeft ten koste van de 
burgers. Wat fout is gegaan 

wordt hersteld, wie er dan ook 
verantwoordelijk is voor deze 
malversatie of het verzwijgen 
daarvan, wordt hiervoor ver-
antwoordelijk gehouden”.

Juridisch loket
‘Voor minder juridisch onder-
legde burgers komt een on-
afhankelijk loket dat mensen 
helpt met vraagstukken en 
het schrijven van bijvoorbeeld 
brieven of andere zaken. Hier-
voor worden middelen gege-
ven aan een onafhankelijke 
partij met eventueel vrijwilli-
gers, geheel onafhankelijk van 
de gemeente’, wil Steenbergen 
in Beeld.

Campingwinkel 
op De Heen
Op De Heen wil de partij een 
campingwinkel die ook door 
de bewoners kan worden ge-
bruikt. Een winkel met ope-
ningstijden die zijn afgestemd 
op zomer en winter. Dit in sa-
menwerking met een van de 
lokale ondernemers. Dit zou 
de leefbaarheid op De Heen 
verbeteren, aldus het partij–
idee.

Parkbeheer door 
OPS in de prullenbak
Steenbergen in Beeld wil dat 
het voorstel tot parkbeheer 
door OPS de prullenbak in 

gaat. Het onderhouden en 
schoonhouden van het indu-
striegebied is naar mening van 
de partij een zaak voor de ge-
meente. “Daar wordt namelijk 
voor betaald door middel van 
gemeentelijke lasten. Dit gaan 
we niet dubbel doen door de 
ondernemer nog op extra kos-
ten te jagen via het OPS. Het 
OPS moet de aanjager van za-
ken zijn voor bedrijven, niet 
de opjager van kosten met het 
doel om taken van de gemeen-
te over te nemen”, zo stelt 
Steenbergen in Beeld.

Informatie online 
en in de krant
“Alle gemeentelijke informa-
tie moet op de gemeentelijke 
website te lezen zijn, maar ook 
in de daarvoor bestemde kran-
ten, Facebook en andere veel 
gebruikte media. Wij vinden 
het belangrijk dat het beleid 
duidelijk zichtbaar en trans-
parant is voor iedereen’’, vindt 
deze partij.

Coffeeshop
En tot slot in het verkiezings-
programma van Steenbergen 
in Beeld: “Wij staan positief 
tegenover een coffeeshop in de 
gemeente, zodat zaken correct 
en overzichtelijk geregeld zijn. 
Dus zonder illegale handel op 
straat en de daarbij behorende 
overlast en criminaliteit”.

Partij Stee nbergen in beeld: 
“Hoe de gemeente 
de burger weer 
ten dienste gaat zijn”

Ondanks een dringend verzoek van Steenbergse Courant wenst de partij Steenbergen in 
Beeld geen informatie te geven en wil niet reageren op de vragen die deze partij in het ka-
der van deze verkiezingsspecial zijn voorgelegd.

Oprichter Peter de Koning stelt daarbij boos te zijn op Steenbergse Courant – die hij in een 
uiting een ‘pulp’ krant en een ‘achterbakse’ krant noemt. Hij eist dat Steenbergse Courant 
journalistiek bedrijft zoals ‘Steenbergen in Beeld’ dat wil. 

Het gaat hierbij om artikelen die zijn verschenen over Dorpshuis De Stelle - waarin uitspra-
ken zijn opgenomen van het huidige bestuur en waarop het voormalige bestuur – ondanks 
verzoek – niet wenste te reageren. 

Een tweede artikel dat bij Steenbergen in Beeld in het verkeerde keelgat schoot is het ar-
tikel over een vergunning die verstrekt is aan brasserie De Kaai voor carnavalsactiviteiten. 
Ook hier werd hoor en wederhoor toegepast en was de inhoud niet naar de zin van Steen-
bergen in Beeld.

Steenbergse Courant heeft geen enkele behoefte om in te gaan op de eis van lijsttrekker 
De Koning van Steenbergen in Beeld.

De redactie geeft weer wat in de gemeenschap gebeurt. Ze maakt daarbij gebruik van het 
principe ‘Hoor en Wederhoor’. Bepaalt vervolgens autonoom of er noodzaak bestaat om 
de informatie die wordt gegeven nader te onderzoeken. Wel krijgen direct betrokkenen de 
kans om op de informatie te reageren. 

Steenbergse Courant vindt dat de mening en handelwijze van Lijsttrekker De Koning los 
staat van deze verkiezingsspecial waarin de aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemen-
de partijen de kans krijgen om zich aan de lezers van de krant te presenteren. 

De redactie betreurt het dat Steenbergen in Beeld zich niet via deze special wil presenteren 
aan de lezers.
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Gewoon Lokaal! staat voor: 
Iedere kern in onze gemeente is uniek! Dat willen we graag 
zo houden. Daarom staan bij Gewoon Lokaal! kandidaten 
vanuit alle kernen hoog op onze lijst. Samen werken we aan 
goede woningbouw, de leefbaarheid, veiligheid, groen, wel-
zijn en welvaart. Omdat we trots zijn op wie we zijn en waar 
we vandaan komen hebben we extra oog voor ons erfgoed 
zoals het prijsdansen in Nieuw-Vossemeer, zwemmen aan het 
Benedensas in De Heen, de Muza-feesten in Dinteloord, Hal-
loween op de Welberg, de kerststallentocht in Kruisland, het 
vestingverleden van Steenbergen en nog veel, veel meer. 

Gewoon Lokaal! staat voor: 
Wij zetten de stap naar duurzame en gezonde energiebron-
nen zoals zonenergie en windenergie op zee en/of op land. 
Dat is nodig en we weten allemaal waarom. We willen geen 
onveilige kernenergie en geen lelijke schaliegaswinning. 
Woningen en bedrijven stappen langzaam maar zeker van 
het aardgas af. Dat moet voor iedereen betaalbaar zijn en op 
langere termijn voor iedereen geld opleveren. Bijvoorbeeld 
door gemeentelijke daken ter beschikking te stellen voor de 
plaatsing van zonnepanelen door particulieren.

Gewoon Lokaal! staat voor: 
Behoud, verbetering en uitbreiding van natuur. We gaan 
met de tijd mee maar houden vast aan het karakter en 
de uitstraling van Steenbergen als plattelandsgemeente. 
Veel groen, mooie waterlopen, open polders, gezonde 
lucht en mooie wolken. We streven naar natuur met meer 
biodiversiteit waarvan velen kunnen (komen) genieten. 
Ook de generaties na ons. We zijn terughoudend met de 
aanleg van nieuwe wegen die ons wel veel geld kosten 
maar amper of niet bijdragen aan veiligheid.

Gewoon Lokaal! staat voor: 
Iedereen moet prettig kunnen wonen in deze gemeente. 
Dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Gewoon 
Lokaal! ziet nog wel wat kansen. Speciale evenementen voor 
jongeren van 13 tot 17 jaar bijvoorbeeld. Niet georganiseerd 
door de gemeente maar door echte evenementenorganisaties 
die hier subsidie voor krijgen. We hebben een grote verant-
woordelijkheid richting de zwakkeren in de samenleving. Bij 
ouderen die met steeds hogere zorgkosten te maken krijgen, 
ligt stille armoede op de loer. Door alert te zijn op gemeente-
lijk beleid, steken we daar een stokje voor. 

Gewoon Lokaal! staat voor: 
Belangrijke economische dragers in onze gemeente zijn toe-
risme en recreatie en de agrarische sector. Wij ondersteunen 
de richting waarin deze sectoren zich ontwikkelen: meer kwa-
liteit, betere prijzen, minder gebruik van gif, groenbemesting, 
onafhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Minder 
intensieve veeteelt, glastuinbouw niet verder uitbreiden. 
Voor recreanten die rust en groen zoeken zijn verblijf- en 
slaapplaatsen nodig. Hotels, B&B’s, horeca, verhuur bootjes en 
fi etsen, detailhandel en havenfaciliteiten. Kortom: Werk aan 
de winkel.

Gewoon Lokaal! staat voor: 
Gewoon Lokaal! is de enige partij die de afgelopen 4 jaar po-
litiek heeft bedreven met dezelfde ploeg mensen. Zowel onze 
wethouder als onze vier raadsleden hebben zich al die tijd 
ingezet voor het algemeen belang. Dit is geen kwestie toeval 
of geluk hebben. Dat zegt iets over hoe het er bij Gewoon 
Lokaal! aan toe gaat: constructief en uitermate goed. Het 
algemeen belang staat voorop. Wij versterken elkaars inzet 
en positie. En die positieve grondhouding hebben we ook 
naar de andere partijen. Zo hebben wij bijgedragen aan een 
positieve, stabiele bestuurscultuur. 

Gewoon Lokaal! staat voor politiek die bij deze gemeente past: “Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg”. We zijn van hier en we doen het voor hier. Maar we zitten niet op een eiland. We 
zijn onderdeel van de wereld om ons heen. Daar houden we rekening mee. We willen gedegen 
beleid, gebaseerd op inhoud en realiteit. De belangen van de mensen die hier wonen, de natuur 
die hier bloeit en de werkgelegenheid die hier groeit staan daarbij altijd bovenaan. 

CDA staat voor: ”Effi ciëntere, snel-
lere en betere dienstverlening voor burgers 
en ondernemers Een voorbeeld hiervan is 
de ‘Mijn gemeente’ app waar burgers een 
melding door kunnen geven van een man-
kement in hun woonomgeving. Deze app is 
veelal onbekend bij burgers en de terugkop-
peling verdient verbetering. De burgertevre-
denheid moet meetbaar vergroot worden”.

CDA staat voor: ”Doorontwikkelen naar 
een duurzame en milieuvriendelijke gemeente Innove-
ren nieuwe ontwikkelingen, zoals geen gasaansluiting 
in nieuwbouwwoningen om Nederland CO2-neutraal 
te maken. Geen windmolens meer in Dinteloord en 
stimuleren van zonne-energie. De millieustraat behou-
den en gratis voor de burger, zodat illegale dumping 
van afval wordt voorkomen. Volle afvalbakken eerder 
legen om zwerfvuil tegen te gaan.

CDA staat voor: ”Uniformiteit in alle 
kernen qua uitstraling en kwaliteit openbare 
ruimte. Er zijn grote verschillen in kwaliteit 
en uniformiteit straatmeubilair (lantaarn-
palen, banken, bloembakken en vlaggen-
masten). Om in de gemeente en kernen een 
gevoel van eenheid te creëren is uniformiteit 
een aanbeveling. De kwaliteit van de leefom-
geving moet in elke kern hetzelfde zijn”.

CDA staat voor: Platform verbeteren 
voor sociale voorzieningen (Wmo) voor bur-
gers. Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen 
in de maatschappij en zoveel mogelijk zelf-
standig kan wonen. Het moet voor de burger 
duidelijk zijn waar ze terecht kunnen voor 
deze ondersteuning. De begeleiding van Wmo-
trajecten moet optimaal zijn.

CDA is tegen coffeeshops en voor kei-
harde aanpak van criminaliteit en drugs-
problematiek. CDA wil deze problematiek 
bij de bron aanpakken door intensievere 
voorlichting over herkennen van drugs-
praktijken en voorlichting over verslaving 
te geven bv op scholen en bij sportvereni-
gingen door ervaringsdeskundigen (ver-
slaafden zelf)”.

CDA is tegen lastenverzwaring voor 
de burgers. Er zit een stijgende lijn in de 
economie in Nederland. Dit moet merk-
baar zijn in de portemonnee van de burger. 

”Het gaat bij het CDA om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en 
gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer 
en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig 
is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werk-
loosheid. Het gaat bij de verkiezingen op 21 maart, om de toekomst van onze gemeente.
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Leeftijd: 37
Woonplaats: Kruisland 
Beroep: Onderzoeker en do-
cent op het gebied van water-
veiligheid en ruimtegebruik 
aan de HZ University of App-
lied Sciences in Vlissingen. 
Hobby’s: In Kruisland ben ik 
actief in de dorpsraad. 
Heeft u het stemmen van huis 
uit meegekregen?
Stemmen heb ik zeker vanuit 
huis meegekregen. Mijn ouders 
hebben mij veel meegegeven 
over de waarde van de samen-
leving en de rol van de politiek. 
Ik vind het wel mooi dat zij mij 
verder geheel vrij hebben gela-
ten om eigen keuzes te maken. 
Gaan stemmen is een vanzelf-
sprekendheid, de keuze die je 
maakt echter niet. 
Wat speelt voor u mee bij het 

bepalen van uw stemkeuze?
Bij het bepalen van mijn stem 
kijk ik vooral naar waar een 
partij voor staat en welke rich-
ting zij uit willen met de sa-
menleving. Bij de lokale ver-
kiezingen kijk ik uiteraard ook 
naar wat dit betekent voor 
Kruisland. Ik probeer wel ver-
der te kijken dan de belofte van 
de kandidaten op korte ter-
mijn. Je kiest de gemeenteraad 
voor vier jaar voor alle onder-
werpen die lokaal van belang 
zijn. Met de veranderingen op 
het gebied van onder andere 
zorg en welzijn wordt de bete-
kenis van de gemeente steeds 
groter. 
Wat is uw advies aan de toe-
komstige gemeenteraad?
Vanuit de dorpsraad hebben 
wij eerder al een aantal onder-

werpen bij de politieke partijen 
onder de aandacht gebracht. 
Wij hopen dat de partijen dit 
ook meenemen bij de verdere 
uitwerking van plannen na de 
verkiezingen. Ik zou hier niet 
één onderwerp uit willen lich-
ten. Wel zou ik graag aan willen 
geven dat het van belang is om 
vanuit de gemeente initiatie-
ven vanuit de samenleving op 
een duurzame wijze te onder-
steunen, dus ook met oog op 
de lange termijn.
Stel: De gemeente Steenber-
gen probeert met de campag-
ne ‘Heel Steenbergen Stemt’ 
de kiezer naar de stembus te 
trekken en vraagt of u een op-
roep aan het grote publiek wilt 
doen. Hoe zou die klinken?
Meedoen is belangrijker dan 
winnen. Als je niet stemt, ver-
lies je sowieso.  

Ja, ik stem! 
Naam: Jean-Marie Buijs

Naam: Inge Kats
Leeftijd: 46
Woonplaats: Dinteloord

Beroep: Zelfstandig onderne-
mer bij Rijwielhandel Kats

Hobby’s: Voorzitter van de 
winkeliersvereniging Din-
teloord-Winkeloord

Waarom gaat u stemmen? 
Als je gehoord wilt worden 
MOET je stemmen.

Heeft u het stemmen van huis 
uit meegekregen?
Mijn ouders gaan ook altijd 
stemmen dus ik heb het zeker 
van huis uit meegekregen.

Wat speelt voor u mee bij het 
bepalen van uw stemkeuze?
Ik heb een persoonlijke voor-
keur voor een partij maar ik kijk 
voornamelijk naar het verkie-
zingsprogramma. De stemwij-
zer komt ook wel overeen met 
mijn persoonlijke voorkeur.

Wat is uw advies aan de toe-
komstige gemeenteraad?
Dat vind ik een hele lastige, 
maar het goed op orde zijn van 
de kern Dinteloord (het Cen-
trumHavenplan) staat wel heel 
hoog op mijn persoonlijke lijst.

Stel: De gemeente Steenber-
gen probeert met de campag-
ne ‘Heel Steenbergen Stemt’ 
de kiezer naar de stembus te 
trekken en vraagt of u een op-
roep aan het grote publiek wilt 
doen. Hoe zou die klinken?
Ga zeker stemmen, het is een 
recht en daar moet je zeker ge-
bruik van maken. 

Ja, ik stem! 

Leeftijd: 50
Woonplaats: Steenbergen
Beroep: Zelfstandig commu-
nicatie-adviseur/tekstschrijver 
+ medewerker campagne Heel 
Steenbergen Stemt bij de ge-
meente
Hobby’s: carnaval, liedjes 
schrijven, fietsen, tv kijken
Waarom gaat u stemmen? 
Door te gaan stemmen, kun je 
mede bepalen welke partijen 
en personen alle belangrijke 
besluiten nemen over je eigen 
gemeente en de gemeenschap. 
Als je geen gebruik maakt van 
dat democratisch recht, sta je 
wat mij betreft aan de zijlijn 
en moet je niet zeuren als er 
beslissingen worden genomen 
die jou misschien niet zo goed 
bevallen. 
Heeft u het stemmen van huis 
uit meegekregen?

Jazeker, ik weet niet beter of 
mijn ouders zijn altijd gaan 
stemmen. Ik vond het dan ook 
niet meer dan normaal om 
vanaf mijn 18de ook te gaan 
stemmen. De lokale politiek in-
teresseerde mij toen ook al, zo-
wel persoonlijk als vanuit mijn 
toenmalige werk als verslagge-
ver van deze krant.
Wat speelt voor u mee bij het 
bepalen van uw stemkeuze?
Het allerbelangrijkste voor mij 
is dat ik iemand vertrouw, dat 
hij of zij het goede zal doen 
voor onze gemeenschap, ook 
al ben ik het inhoudelijk mis-
schien niet altijd helemaal met 
de standpunten van zijn of 
haar partij eens. Ik zou daarom 
ook liever zien dat er negen-
tien mensen in de raad zaten, 
die niet partijgebonden waren, 
maar met elkaar gewoon het 

beste voor Steenbergen doen. 
Op de manier zoals je een ver-
eniging bestuurt. 
Wat is uw advies aan de toe-
komstige gemeenteraad?
Ga minder uit van je eigen 
standpunten, maar luister 
goed naar wat de mensen in 
alle kernen nou écht willen. 
Het gebeurt naar mijn idee nog 
te vaak dat het in de raadszaal 
niet gaat, over wat er in de sa-
menleving speelt. Daardoor 
blijft er een kloof bestaan tus-
sen het publiek en de politiek. 
Maar ik geef toe, het is makke-
lijker gezegd dan gedaan hoor.
Stel: De gemeente Steenber-
gen probeert met de campag-
ne ‘Heel Steenbergen Stemt’ 
de kiezer naar de stembus te 
trekken en vraagt of u een op-
roep aan het grote publiek wilt 
doen. Hoe zou die klinken?
Beste stuurlui, blijf niet op de 
wal staan, maar ga Steenber-
gen aan Zee op, dan kun ook jij 
bepalen welke koers onze ge-
meente gaat varen! 

Ja, ik stem! 
Naam: John Nijssen
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Naam: Gijs Willegers
Leeftijd: 18
Woonplaats: Welberg 
Beroep: Leerling 5 gymnasium 
Juvenaat
Hobby’s: Muziek. Ik speel 
(saxofoon en fagot) bij Amicitia 
en Volharding, bij dweilband 
Effe d’r Neffe, jazzband Top 
Hat Brass Band, Saxofoonkwar-
tet Saksofoni Ilo en ik zwem bij 
zwemvereniging De Krabben 
in Bergen op Zoom. Ook vind 
ik tuinieren leuk.
Waarom ga je stemmen? 
Het hoort erbij. Het is een recht 
dat we gekregen hebben en 
dus moeten we daar gebruik 
van maken. Hoe meer mensen 
gaan stemmen, hoe democrati-
scher de uitslag.

Heb je het stemmen van huis 
uit meegekregen?
Niet echt. Mijn ouders zijn daar 
nogal wispelturig in. Maar dit 
jaar gaat mijn vader sowieso 
want hij moet ook mijn stem 
uitbrengen. Ik ben op de dag 
van de Gemeenteraadsverkie-
zingen met school in Italië dus 
krijgt mijn vader van mij een 
stemverklaring. 
Wat speelt voor jou mee bij 
het bepalen van je stemkeuze?
Ik vind een mooie, groene om-
geving belangrijk en ben te-
gen het gebruik van gif. Ik heb 
ook de stemhulp steenbergen.
mijnstem.nl gedaan en dat 
heeft mij wel geholpen. 
Wat is je advies aan de toe-
komstige gemeenteraad?

Denk eens na over een jonge-
renraad. Er valt genoeg te bele-
ven voor jongeren tot een jaar 
of 17, maar daarna helemaal 
niet meer en ik zie daar ook 
weinig voor terug in de verkie-
zingsprogramma’s. Ik denk dat 
jongeren daar het beste zelf 
over na kunnen denken. Ik zou 
zelf ook wel in zo’n jongeren-
raad zitting nemen. Als ik het in 
kan plannen tenminste.
Stel: De gemeente Steenber-
gen probeert met de campag-
ne ‘Heel Steenbergen Stemt’ 
de kiezer naar de stembus te 
trekken en vraagt of u een op-
roep aan het grote publiek wilt 
doen. Hoe zou die klinken?
Ik zou me vooral tot de jonge-
ren richten en zeggen: Je leeft 
in een democratie en daarin 
moet je nog zeker zestig jaar 
verder. Je stemt dus voor je ei-
gen toekomst en die kans mag 
je niet voorbij laten gaan!

Ja, ik stem! 

Naam: Jannie Jansen
Leeftijd: 71
Woonplaats: Nieuw-Vosse-
meer 
Beroep: Vrijheidsgenieter
Hobby’s: Vroeger heb ik veel 
gedaan voor de Dorpsraad 
van Nieuw-Vossemeer. Te-
genwoordig zit ik nog in het 
bestuur van dorpshuis De Vos-
senburcht en ben ik lid van de 
Stichting Vrienden Vosmeerse 
Molens. Verder doe ik vooral 
dingen die ik leuk vind zoals 
schilderen, fietsen, wandelen 
en sjoelen.
Waarom gaat u stemmen? 
Je hebt stemrecht dus daar 
moet je gebruik van maken. 
Heeft u het stemmen van huis 
uit meegekregen?
Ja, al waren mijn ouders niet 
zo fanatiek. Bij mijn man Pe-

ter wel. Die komt uit een echt 
rood nest. Zelf hebben we onze 
kinderen altijd meegegeven 
dat stemmen belangrijk is. Op 
verkiezingsdagen gingen we na 
het eten altijd met z’n vieren 
naar het stembureau. Ik denk 
dat ze nog steeds wel stemmen. 
Wat speelt voor u mee bij het 
bepalen van uw stemkeuze?
Ik ben me nu nog aan het ori-
enteren. Sinds ik niet meer in 
de dorpsraad zit, merk ik dat ik 
niet meer zo betrokken ben bij 
de politiek. Bij het bepalen van 
mijn keuze kijk ik niet naar de 
partijen. Dat vind ik onzin. Ik 
kies een persoon waarvan ik 
vind dat hij of zij echt iets bete-
kend heeft. Dat hoeft niet persé 
voor mijn eigen dorp te zijn 
maar voor de hele gemeente. Ik 
vind ook eigenlijk dat we bij de 

Gemeenteraadsverkiezingen 
drie stemmen uit moeten kun-
nen brengen.
Wat is uw advies aan de toe-
komstige gemeenteraad?
De raad zou veel meer samen 
moeten werken. Dat ‘eigen 
partijtje eerst’ en elkaar vliegen 
afvangen vind ik verschrikke-
lijk. Zorg nou eerst eens dat je 
er samen aan uit bent voordat 
je een besluit neemt. Wat dat 
betreft functioneren de dorps-
raden veel beter. Die betrekken 
de mensen uit het dorp er echt 
bij. 

Stel: De gemeente Steenber-
gen probeert met de campag-
ne ‘Heel Steenbergen Stemt’ 
de kiezer naar de stembus te 
trekken en vraagt of u een op-
roep aan het grote publiek wilt 
doen. Hoe zou die klinken?
Het maakt niet uit op wie je 
stemt, maar ga stemmen!
je niet voorbij laten gaan!

Ja, ik stem! 

Naam: Anuschka van der Wulp
Leeftijd: 41
Woonplaats: De Heen

Beroep: Letselschadebehande-
laar

Hobby’s: Ik zit in verschillende 
besturen van verenigingen en 
stichtingen in De Heen. Zelf 
dart ik en mag ik graag reizen.

Waarom gaat u stemmen? 
Stemmen betekent dat je zeg-
genschap hebt over wat er 
gebeurt in je gemeente en je 
dorp. Als je niet gaat stemmen, 
moet je ook niet zeuren.

Heeft u het stemmen van huis 
uit meegekregen?
Niet dat ik mij er van bewust 
ben. Er werd in ieder geval niet 
veel over gesproken bij ons 
thuis. Mijn ouders gingen ook 
niet altijd stemmen. 
Wat speelt voor u mee bij het 
bepalen van uw stemkeuze?
Dat een partij zich inzet voor 
de voorzieningen in de kernen. 
In De Heen zijn we de afgelo-
pen jaren veel kwijtgeraakt en 
dat merk je. Ik vind een goede 
verbinding van het openbaar 
vervoer belangrijk. Mijn doch-
ter zit op school in Bergen op 
Zoom en ik moet vaak mijn 

ouders inzetten als taxibedrijf 
om het allemaal geregeld te 
krijgen. Ik heb die luxe gelukkig 
maar dat geldt niet voor ieder-
een. 
Wat is uw advies aan de toe-
komstige gemeenteraad?
Vergeet de dorpen niet! Alles 
en iedereen is belangrijk maar 
de kleine kernen verdienen wel 
wat extra aandacht. 

Stel: De gemeente Steenber-
gen probeert met de campag-
ne ‘Heel Steenbergen Stemt’ 
de kiezer naar de stembus te 
trekken en vraagt of u een op-
roep aan het grote publiek wilt 
doen. Hoe zou die klinken?
Wil je mee praten? Dan moet je 
mee stemmen!
je niet voorbij laten gaan!

Ja, ik stem! 
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STEENBERGEN – Gemeente 
Steenbergen trekt alles uit 
de kast om de inwoners te 
bewegen om te gaan stem-
men op woensdag 21 maart. 
Zaterdag 17 maart is gebom-
bardeerd tot de grote promo-
tiedag. Dan vindt het eerste 
Steenbergse Verkiezingsfes-
tival plaats. Dit begint ’s och-
tends met een ‘stembustour’ 
door de zes kernen met aan-
sluitend vanaf 15:00 uur een 

heus festival op de Steen-
bergse Markt.

Vanaf 14:00 uur wordt het pu-
bliek op de Markt in stemming 
gebracht door BenD’1. Na de 
officiële opening van het fes-
tival door burgemeester Ruud 
van den Belt – om 15:00 uur 
dus – treedt rock ’n roll band 
Zero Friction op. Dat zal vanaf 
16:00 uur zijn, waarbij tal van 
klassiekers de revue zullen pas-

seren. Deze Steenbergse band 
wordt opgevolgd door de Kruis-
landse formatie Jeepster. Vanaf 
19:30 uur komt jong talent aan 
de beurt: de band Still Alive uit 
Nieuw-Vossemeer. Vervolgens 
zijn er optredens van Mathijs 
Pluijgers uit Dinteloord en Ma-
rijn van Geel uit Steenbergen. 

Het festival wordt om 24:00 uur 
afgesloten door DJ JS (Stefan 
Evers) uit Welberg. 

Tussen door is er ruime aan-
dacht voor politieke onderwer-
pen die spelen in de gemeente 
Steenbergen. De nadruk ligt 
daarbij op thema’s die vooral 
ook bij jongere stemmers tot de 
verbeelding zullen spreken.

Eerste Steenbergs  
verkiezingsfestival 
in de startblokkenJeepster

Zero Friction

Marijn van Geel

Stefan Evers

Still Alive

Mathijs Pluijgers
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Wat is jouw idee ?

UITNODIGING 
IDEEENAVOND FORT HENRICUS
maandag 12 maart 2018
19.00 - 21.00 uur
gemeentehuis Steenbergen

Vlakbij de stad Steenbergen lag een stevig fort: 
Fort Henricus, aangelegd in 1626 om de haven van 
Steenbergen te verdedigen. In 1816 raakte het fort 
buiten gebruik. Maar…nu wordt Fort Henricus weer 
in volle glorie hersteld!  

Hoe kunnen we Fort Henricus 
de reijzende ster maken 
van de Zuiderwaterlinie ?

Heb jij een goed idee voor Fort Henricus? Ben jij 
een bewoner van de gemeente Steenbergen en 
zie jij in Fort Henricus een leuke plek om naartoe 
te gaan? Zit je in een vereniging die iets kan of wil 
met het fort? Of ben je een scholier of student 
met goede ideeën? Of netwerk je in Waterpoort? 
Dan zijn we op zoek naar jou! Kom naar onze 
ideeënavond!

WAAROM
Tegen het einde van dit jaar moeten de herstelwerkzaamheden aan 
Fort Henricus gereed zijn. Het fort is dan bijna weer als nieuw! Dit biedt 
dé kans om het fort een grotere betekenis te geven voor de mensen 
in Steenbergen. Wij hebben ons daarom als gemeente Steenbergen, 
Natuurmonumenten, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-
Brabant georganiseerd in de projectgroep Fort Henricus. Wij werken 
sinds 2017 samen onder de vlag van Waterpoort. In een plakboek 
hebben wij op hoofdlijnen geschetst wat we willen. We zoeken nu jóuw 
inbreng om dit plakboek verder in te vullen! Kijk voor inspiratie op: 

waterpoortwerkt.nl/plakboek-fort-henricus

WIE
Wij nodigen jou als bewoner, ondernemer, verenigingslid of scholier 
uit om met ons mee te denken én mee te doen! We nodigen je uit om 
jóuw behoeften en jóuw ideeën voor Fort Henricus kenbaar te maken. 
Wat zou jij graag op Fort Henricus willen doen? Welke nieuwe inrichting 
is daarvoor nodig? Ken je misschien ook een goed verhaal over Fort 
Henricus? Graag horen we ook of je een rol voor jezelf ziet bij de 
ideeën die je aandraagt (dat mag, dat hoeft niet). Wij zetten ons in om 
jouw betrokkenheid bij Fort Henricus handen en voeten te geven.

WAT
De vraag die we samen met jullie willen beantwoorden is;

Alle ideeën voor Fort Henricus zijn van harte welkom! Meer specifiek 
zijn we op zoek naar jouw behoeften en ideeën voor;
1. De INRICHTING op en rond het fort. Hoe kan het gebied rond de 
zuidelijke entree vormgegeven worden? Hoe kan het centrale gedeelte 
van het fort zelf eruit komen te zien?
2. ACTIVITEITEN op het fort. Is dit een plek waar groepen mensen 
samen iets tijdelijks kunnen bouwen? Kunnen hier sportactiviteiten 
plaats vinden? Zijn er evenementen die op deze locatie beter zouden 
passen? Zou het een trouwlocatie moeten zijn? Of iets anders? 
3. Een overkoepelend VERHAAL voor het fort, dat past binnen de 
cultuurhistorische context van de Zuiderwaterlinie.  Welke verhaal zou 
jij hier willen vertellen?

IDEEENAVOND
Tijdens de ideeënavond loop je vrij binnen en kun je plaats nemen aan 
één van de ideeëntafels. Hier kun je je gedachten toelichten en wordt 
je al pratende misschien wel weer op nieuwe ideeën gebracht. De 
tekenaar die aan tafel zit maakt mooie cartoons van alle voorstellen! 

VERVOLG
Wij gebruiken alle inbreng, -dus ook die van jou- om het plakboek te 
verrijken en daarmee het gesprek aan te gaan met ondernemers. Bij 
de verdere ontwikkeling van Fort Henricus met ondernemers, zoeken 
we als projectgroep naar een goede mix tussen een economisch 
kloppende exploitatie én de betrokkenheid van de gemeenschap van 
Steenbergen bij het fort. Mogelijk dat jóuw idee of jóuw betrokkenheid 
hier onderdeel van uitmaakt!

MEER INFO
Wil je meer weten? Stuur dan een email of bel even met Thijs Witjes 
van Waterpoort (E: mwitjes@brabant.nl - T: 06-18303452).

We zien je graag op 12 maart!



LIJST 1

KIES VOOR 
EEN GOED 
V E R H A A L 
KIES 
G E W O O N 
LOKAAL !
(Gewoon Lokaal) of gewoonlokaal.com
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STEENBERGEN – Zijn het de bit-
terballen, het glaasje wijn en 
de gezelligheid? Of gaat het 
toch om de spanning van het 
bridgespel? Wellicht is het de 
combinatie van dit alles wat 
ervoor zorgt dat bridgeclub De 
Vliet groeit en bloeit. Donder-
dagavond 1 maart vierden de 
leden het twintigjarig bestaan 
met een feestavond in ’t Crom-
wiel. 

Harde muziek staat er niet aan 
in de goedgevulde zaal. Bridgen 

blijft natuurlijk een concentra-
tiespel, ook al is het een speciale 
jubileumavond. Wel hadden alle 
aanwezige leden een kleurige Ha-
waii slinger cadeau gekregen wat 
het feestje een carnavalssausje 
gaf. Dat was stiekem ook wel de 
bedoeling van het bestuur, want 
de echte verjaardag van De Vliet 
was op 6 februari jongstleden, 
midden in de carnavalsperiode. 
De zogenaamde mystery guest 
die later op de avond kwam op-
treden, had daar alles mee te 
maken. “We hebben een optre-

den van “Tonprater Den Teun” 
geregeld. We hebben deze artiest 
van tevoren informatie gegeven 
over een aantal van onze leden, 
zodat hij een ludiek verhaal over 
hen kan vertellen”, zo verklapt 
Ton Voorheijen, voorzitter van de 
bridgeclub sinds 2003. 

Geduchte  
tegenstandster
De 60 leden komen elke donder-
dagavond samen in het ’t Crom-
wiel om te bridgen onder het 

genot van een hapje en drankje. 
Gezelligheid staat daarbij voorop. 
“We zijn niet zo streng hier. Na-
tuurlijk volgen we wel de regels 
van het bridgespel, maar wel in 
een onderling losse sfeer”, zegt 
Voorheijen. 
Iemand die dat kan beamen is 
Fenna Luycks. In juni hoopt deze 
dame op leeftijd 100 jaar te wor-
den en daarmee is zij een van de 
oudste leden van De Vliet. Bij het 
wisselen van de tafels wordt ze in 
haar stoel geholpen, maar verder 
is ze nog prima bij de pinken. Vol-
gens de andere spelers aan tafel is 
ze een geduchte tegenstandster. 
“Maar het gaat mij niet om het 
winnen hoor; het is een gezellig 
avondje uit”, vertelt ze.

Behalve gezellig is de bridgeclub 

ook behoorlijk succesvol, want 
De Vliet won al drie jaar op rij de 
kampioensbeker tijdens de Steen-
bergse Bridgekampioenschap-
pen. Op 10 maart a.s. hoopt de 
club dat succes voort te zetten bij 
de volgende kampioenschappen 
die in zaal Koch op de Welberg 
worden gehouden. 
Ook al is De Vliet een bloeiende 
vereniging, behoefte om nog gro-
ter groeien heeft voorzitter Ton 
Voorheijen niet. “We passen nu 
met z’n allen in dit zaaltje, en dat 
is precies goed”, zo besluit hij met 
een glimlach.

• Foto links: De 99-jarige mevrouw 
Luycks is een van de oudste leden 
van De Vliet.
Tekst en foto’s: Nicole van de Donk 
© Steenbergse Courant

Bridgeclub De Vliet: al 20 jaar 
kaarten en gezelligheid

STEENBERGEN – Een 80-tal spor-
tievelingen had zich afgelopen za-
terdag 3 maart aangemeld voor de 
Spinningmarathon die ‘s middags 
en ‘s avonds in ontmoetingscen-
trum ’t Cromwiel werd gehouden. 
De goede deelname is belangrijk 
voor het Wielercriterium, want de 
opbrengst is nodig bij de organi-
satie van de Nederlandse kampi-

oenschappen voor jeugdwielren-
ners die vanaf 15 juni worden ge-
organiseerd. De sportievelingen 
reden zich voor dit goede doel 
stevig in het zweet.

Organisator van het spinninge-
venement Hans de Groen is blij 
met de goede deelname. “Vorig 
jaar trok de marathon 60 deelne-

mers, dus die twintig meer is een 
leuk resultaat”. De Groen bena-
drukt dat hij heel blij is met de 
ondersteuning van sponsoren als 
schildersbedrijf Leen Geluk en 
Accountantskantoor Van Elzakker 
en Partners. Maar zeker ook met 
hoofdsponsor De Knotwilg. Deze 
stelt immers zijn accommodatie 
geheel belangeloos beschikbaar. 
Tot zaterdagavond 20:00 uur 
vloeiden de nodige zweetdrup-
peltjes. Vervolgens konden de 
deelnemers zich ontspannen tij-
dens een gezellig samenzijn.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Zweetdruppeltjes vloeien 
rijkelijk op spinningmarathon 
van het Wielercriterium

KRUISLAND – Het muzikale 
enthousiasme spatte er za-
terdagavond 3 maart vanaf 
tijdens het dweilbandfestival 
van ‘Woorkus Digt in partycen-
trum Koch. De negen dweil-
bandjes die aan het festival 
deelnamen speelden alsof het 
carnaval nog moet beginnen. 
En dat is toch duidelijk niet het 
geval. Niet voor niets heet het 

festival ‘3 Achteraf’, het wordt 
3 weken na het carnavalsfeest 
georganiseerd.

Namens de organisatie vertelt 
Lauw van Leengoed dat zijn ploeg 
dik tevreden is over het verloop 
van het festival dat dit keer voor 
de 8e maal op rij wordt gehou-
den. “Aanvankelijk hadden we 
een matige belangstelling bij het 

inschrijven, maar uiteindelijk 
hebben toch nog 9 dweilbandjes 
deelgenomen. Doordat ze alle-
maal 25 minuten speelden werd 
het een gezellig avondvullend 
programma”.
Aan het festival namen – naast 
‘Woorkus Digt’ – deel: de ‘Pom-
pelblaozers’ uit Kruisland, het 
‘Boskapelleke’ uit Etten-Leur, 
‘Wordut Verschil’uit Oud-Gastel, 
‘Stik Leutig’ uit St. Willebrord, 
‘De Klienkers’ uit Tholen, ‘Mag-
nificent 7’ uit Rucphen, ‘Waz da 
Nouw’ uit Heerle en ‘Toontje d’r 
bij’ uit Halsteren.

Foto: Peet Dalmeijer © Steenbergse Courant

Dweilbands spelen alsof 
carnaval nog moet beginnen

STEENBERGEN – Zaterdag 24 maart verzorgt 
harmonie Volharding Dinteloord een voorjaar-
concert in het Dorpshuis. Daarbij zullen de blok-
fluitleerlingen, de lesleerlingen en het Groot 
Orkest van Volharding zich van hun beste kant 
laten horen. Het concert begint om 19:30 uur en 
de entree is geheel gratis.
De blokfluitleerlingen staan onder leiding van Ca-
rina Nuijten, de lesleerlingen worden gedirigeerd 

door Carla Baaten, terwijl het Groot Orkest onder 
leiding staat van dirigent Joost van Gastel. Er zal 
een uiteenlopend repertoire ten gehore worden 
gebracht, waarbij de harmonie hoopt op grote pu-
blieke belangstelling. Voor muziekliefhebbers die de 
harmonie nog niet kennen is het concert bij uitstek 
een gelegenheid om eens kennis te maken. Volhar-
ding Dinteloord is altijd op zoek naar uitbreiding 
van haar aantal muzikanten.

Voorjaarsconcert Volharding Dinteloord
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KijkOp App 
al gratis

gedownload?gedownload?

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Een nieuw 
en toch vertrouwd gezicht in 
de Grote Kerkstraat in Steen-
bergen. Op nummer 1 is daar 
sinds afgelopen zaterdag JL 
Mode gevestigd. Eigenaresse 
is de 27-jarige Jamie Laats die 
daarbij alle hulp krijgt van 
haar moeder Linda Ruiten-
beek. Laatstgenoemde runde 
tot voor kort een winkel in 
hetzelfde pandje.

Inmiddels heeft Old & Romantic 
(want zo heette die winkel) plaats 
gemaakt voor het hele nieuwe 
concept waarbinnen JL Mode 
opereert. Naast stoere, heden-

daagse accessoires (VT Wonen-
stijl) biedt JL Mode ook moderne 
en kwalitatieve tweedehands da-
meskleding, schoenen en siera-
den. Geleverd door de klant die 
van elk verkocht kledingstuk 50% 
van de verkoopwaarde krijgen. 

Echt modemens
“We hebben er goed over nage-
dacht en denken dat dit concept, 
waarvan er in de regio al meer-
dere goedlopende winkels zijn, 
ook in Steenbergen prima kan 
werken,” aldus de 27-jarige Ja-
mie die ook nog parttime in de 
zorg werkt. “Ik heb heel leuk werk 
maar fulltime in de zorg vind ik te 
veel. Ik hielp mijn moeder al veel 
in de winkel en omdat ik zelf een 

echt modemens ben, zie ik dit 
als een grote uitdaging. Nu helpt 
mijn moeder mij in de winkel.”

Inhouden
Het inleveren van kleding is ui-
teraard aan regels gebonden. Zo 
moet de kleding modern,  heel, 
schoon en gestreken ingeleverd 
worden en bepalen Jamie en Lin-
da de prijs. Direct na de opening 
kwamen er al de nodige kleding-
stukken binnen. “Ik  moet me 
echt inhouden om het niet gelijk 
voor mezelf uit de rekken te ha-
len,” lacht Jamie. 

Dromenvangers
Moeder en dochter barsten van 
de creativiteit die zij botvieren in 
eigen producten binnen de ac-
cessoires- en sieradenlijnen. Ook 
zus Patty levert een bijdrage met 
de productie van handgemaakte 
dromenvangers. Voor de liefheb-
ber van Marseille zepen is er goed 
nieuws, want deze collectie ging 

geruisloos over van moeder op 
dochter. 
JL Mode is van woensdag tot en 
met vrijdag geopend van 10.00 
tot 16.00 uur en iedere eerste en 
tweede zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 17.00 uur.  

l Linda Ruitenbeek is apetrots op 
haar dochter Jamie Laats die in de 
Grote Kerkstraat een  winkel in woon-
accessoires en tweedehands mode is 
begonnen.

JL Mode: bekende gezichten 
in een heel nieuw jasje

NIEUW-VOSSEMEER – Organi-
sator Alex van Tilburg was vrij-
dagavond 2 maart in opperbeste 
stemming. Samen met Mark Dam 

was hij verantwoordelijk voor het 
NVS dartstoernooi. Het tweetal 
kreeg daarbij ondersteuning van 
André Brouwers, Reinier de Jong, 

Kees Jochems en Kees Bosters. In 
de kantine van NVS was het volle 
bak: een uitstekende opkomst van 
niet minder dan 84 deelnemers 
die op 7 dartborden in 6 poules 
onderling strijd leverden. En dat 
niet alleen, de darters amuseer-
den zich uitstekend.

“We hebben dus 42 deelnemen-

de koppels. Elk koppel speelt vijf 
wedstrijden. In de voorrondes 
gaat het om sets van 301 naar 0, 
met een dubbel uit”, vertelt Alex 
van Tilburg als inmiddels volleert 
darttoernooiorganisator.

Het toernooi wordt dit jaar voor 
de tweede maal gehouden. Vorig 
jaar telde het 72 deelnemers, een 

aantal dat nu dus flink is overtrof-
fen. “Maar dat is het dan ook wel. 
We hebben geen plaats meer voor 
nog meer deelnemers”, klinkt het 
tevreden. De opbrengst van het 
toernooi gaat voor een deel naar 
het prijzengeld, de rest komt in de 
clubkas van NVS.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Big smile bij organisatie 
NVS Darts-toernooi

( door John Rommers )

Steenbergen – Hontenisse, 
aanvang 14.30 uur

In verband met een algehele 
afgelasting van het amateur-
voetbal afgelopen weekend, 
kon ook de uitwedstrijd die 
voor v.v. Steenbergen op het 
programma stond tegen RBC 
in Roosendaal geen doorgang 
vinden.

Komend weekend zal er waar-
schijnlijk weer wel gevoetbald 
kunnen worden, hetgeen voor het 
1e elftal van v.v.Steenbergen een 
thuiswedstrijd tegen Hontenisse 
inhoudt.
En daar heeft Steenbergen nog 
een appeltje mee te schillen. De 
uitwedstrijd tegen deze Zeeuws 

Vlaamse ploeg werd destijds met 
maar liefst 5 - 2 verloren en dat 
moet natuurlijk worden rechtge-
zet.
Gemakkelijk zal dat waarschijnlijk 
niet gaan want Hontenisse bezet 
momenteel op de ranglijst de 5e 
plaats en heeft met de behaalde 
24 punten uit 14 wedstrijden 7 
punten meer dan het elftal van 
Marco Ernest.
Toch hopen we dat de blauw wit-
ten ervoor zullen gaan en er al-
les aan gaan doen om de punten 
deze keer in Steenbergen te hou-
den.
De wedstrijd wordt gespeeld op 
het sportpark aan de Seringen-
laan waar de supporters vanaf 
14.30 uur weer van harte welkom 
zijn.

Wedstrijdprogramma senioren 

voor zaterdag 10 maart: Seolto 6 
zaterdag - Steenbergen 2 zater-
dag, aanvang 14.30 uur; Klundert 
3 zaterdag - Steenbergen 3 zater-
dag, aanvang 14.30 uur. Program-
ma zondag 11 maart: Steenbergen 
1 - Hontenisse 1, aanvang 14.30 
uur; Steenbergen 2 – Unitas’30 2, 
aanvang 11.30 uur; Steenbergen3 
- Roosendaal 9, aanvang 11.30 
uur; Steenbergen dames - Vogel-
waarde dames, aanvang 13.30 
uur.

Thuiswedstrijd voor 
vv Steenbergen 1
tegen Hontenisse

Welberg 1 speelt uit 
tegen HSC’28 in Heerle
Sc Welberg 1 speelt zondag 11 maart haar uitwedstrijd tegen 
HSC’28 in Heerle. HSC is de koploper in de vijfde klasse B met 29 
punten, Welberg staat nummer zes met 23 punten. 

Van een winst kan slechts worden gedroomd, maar met voldoende in-
zet en een gunstig gestemde Vrouwe Fortuna moet een gelijkspel tot de 
mogelijkheden behoren. De wedstrijd start 14.30 uur en wordt gespeeld 
op Sportpark Harella, aan de Herelsestraat 104 in Heerle.

Uitslagen BC Steenbergen
WELBERG – De uitslagen van de zitting van maandag 5 maart bij 
Bridgeclub Steenbergen in zaal De Duiventoren zijn als volgt: 

A – Lijn: 1 Bets Vlam & Rinus Dirken 61,61%; 1 Fons Huijsmans & Anton 
vd Wegen 61,61%; 3 Addy Hage & Joke Feenstra 57,44%; 4 Ria Mathlener 
& Rob Mathlener 55,65%; 5 Helen Hendriks & Jos Lindsen 54,17%.
B – Lijn: 1 Hetty Veenstra & Tiny vd Heijden 63,99%; 2 Mieke vd Berg 
& Corrie Blommerde 61,31%; 3 Dientje van Dorst & Marion vd Kerkhof 
61,01%; 4 Arie Snijders & Jan Jansen 57,14%; 5 Anke Renshof & Mach-
teld Hiensch 54,46%.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanmelden of informatie: tel. 
(0167) 562 430, email: mkerkhof@xs4all.nl.


