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Dit jaar organiseert de gemeente weer de grootschalige zwerfafval opruimactie. Deze vindt plaats op zaterdag 26 maart. De opschoonweek houden we de week erna. Helpt u mee?  Opgeven kan via: info@ gemeente-steenbergen.nl

Zwerfafval  
opruimactie

Uniek sporten nu ook  met het Thomashuis
Heel Steenbergen Fit en het Thomashuis in Steenbergen gaan samenwerken. Het Thomashuis is een woonvoorziening met (maximaal) 8 personen die een verstandelijke beperking hebben. Hun missie is om mensen met een verstandelijke beperking een fijne, leuke en prettige leefomgeving te bieden. Wat past hier beter bij, dan gezamenlijk sporten en bewegen met de sportcoaches van Heel Steenbergen Fit? 

Officieel startschotEsther Prent, wethouder Sport, gaf op 23 februari 2022 het officiële startschot voor deze samenwerking. Vanaf dat moment sporten en bewegen de bewoners met de sportcoaches van Heel Steenbergen Fit. Esther Prent is erg blij met het initiatief van het Thomashuis en Heel Steenbergen Fit. “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen 

Ga terug in de tijd tijdens het vestingweekend. Op zaterdag 16 april en zondag 17 april (1e Paasdag) herbeleeft u het vestingverleden van Steenbergen. Een weekend vol activiteiten voor jong en oud! Kijk voor de actuele informatie op www.steenbergen2022.nl.  
Vestingstedenroute  - 16 april 2022Deze dag staat in het teken van “Steenbergen als knooppunt van transport en bedrijvigheid” met mobiel erfgoed, tal van historische auto’s in het centrum en varend erfgoed in de haven. In het centrum zijn diverse auto’s te 

kan sporten en bewegen op zijn eigen niveau. Door middel van deze activiteit kan de doelgroep kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten en we hopen dat ze uiteindelijk gestimuleerd en gemotiveerd worden om aan te sluiten bij een sportvereniging of aanbieder”.  Dat is ook de reden dat de gemeente Steenbergen samenwerkt met Uniek Sporten Brabant.

Aangepast Sporten
Vanuit de samenwerking met Uniek Sporten Brabant worden sportaanbieders ondersteund die Aangepast Sporten willen aanbieden en worden mensen met een beperking geholpen in het vinden van de juiste sport. Sporters en sportaanbieders worden met elkaar in contact gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Snepvangers, sportcoach Uniek sporten, via unieksportensteenbergen@ssnb.nl

zien, waaronder vooroorlogse auto’s, die in Steenbergen eindigen nadat ze de Vestingstedenroute over de Zuiderwaterlinie hebben gevolgd. 
In de jachthaven van Steenbergen is een tentoonstelling te bezichtigen over erfgoed schepen. In de loop van de middag komen er schepen de jachthaven binnenvaren. 

Daarnaast zijn er leuke activiteiten, zoals muziek en ambachten en kunt u zich laten vervoeren in een koetsje, paardentram, oude bus, rondvaartboot en meer.

Vestingfeest - 17 april 2022Op deze dag gaat u letterlijk een heel stuk terug in de tijd. Een unieke beleving voor jong en oud! De gemeente Steenbergen zet zijn eigen ontstaansgeschiedenis centraal. Het centrum van Steenbergen is aangekleed in historische sfeer. Er vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van de geschiedenis en cultuur van de gemeente Steenbergen, zoals een historische markt en oude ambachten. Op verschillende locaties wordt het vesting verleden ‘nagespeeld’ met kampementen en mensen in kostuums die laten zien hoe men vroeger leefde. Als start van de dag schiet de Saluut Batterij het kanon af. 

Vestingweekend Steenbergen tijdens het Jubileumjaar 2022  
Vestingloop - 17 april 2022Tijdens het Vestingfeest kunt u ook meedoen met de historische vestingloop. Voor wandelaars en hardlopers zijn er diverse afstanden. Hardlopers kunnen meedoen met de 5 of 10 kilometer. Daarnaast is er ook een kidsrun van  1 kilometer. Wandelaars lopen tijdens een route van 10 kilometer langs en door bekende en onbekende gebouwen. Aanmelden kan via www.vestinglopen.nl. 

Moedigt u de deelnemers liever aan?  U bent welkom! Onderweg zijn er gezellige lokale bandjes en straattheater om u en de deelnemers te vermaken. 

De gemeente Steenbergen biedt hulp. Huurders in de gemeente Steenbergen kunnen een gratis cadeaubon ter waarde van 70 euro aanvragen.  
Met de cadeaubonnen haalt u bij  lokale bouwmarkten of via een webshop kleine energiebesparende producten, zoals ledlampen en radiatorfolie.  Er geldt op = op. Dus wees er snel bij! 

Vraag uw cadeaubon aan via  www.regionaalenergieloket.nl/steenbergen/cadeaubon of bel met Regionaal Energieloket via telefoonnummer 088 - 525 41 10  of met de gemeente Steenbergen  via telefoonnummer 14 0167.Lukt het u niet meer om de eindjes  aan elkaar te knopen? Loop eens  binnen bij Vraagwijzer aan de  Fabrieksdijk 6 in Steenbergen of  bel naar 0167 541 131.

Geschrokken  van de  
energie rekening?

De overstap van onze informatiepagina naar de Steenbergse Courant hebben we ook gebruikt om de vormgeving aan te passen. We hopen dat u zo nog prettiger de pagina kunt lezen. Heeft u hier suggesties of opmerkingen over? Stuur dan een bericht naar communicatie@gemeente-steenbergen.nl

Informatie pagina in een nieuw jasje
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(Door Nicole van de Donk)

WELBERG – Er stond woensdag-
avond een file op de nieuwe brug 
van de Welberg richting gemeen-
schapshuis de Vaert. Een oproep 
om spullen te doneren voor vluch-
telingen uit Oekraïne was niet aan 
dovemansoren gericht. Inwoners 
van Welberg, en daarbuiten, kwa-
men aan met dozen vol dekens, lui-
ers, medicijnen en nog veel meer. 
Allemaal bedoeld om richting Po-
len te gaan waar momenteel veel 
Oekraïense vluchtelingen aanko-
men. 

Daniëlla Verbeek is er een beet-
je door overdonderd. Zij zag een 
Facebookbericht van Martyna 
Gebczyk (van origine Poolse) uit 
Wouwse Plantage die een inza-

melingsactie was begonnen en 
stuurde dat door. Ook bood ze aan 
spullen naar haar toe te brengen. 
Maar vervolgens werd Daniella 
overspoeld met berichtjes en wer-
den er spullen bij haar thuis ge-
bracht. “Ik heb het zoveel mogelijk 
onder de overkapping gezet, maar 
dat raakte natuurlijk wel snel vol. 
Nu kunnen we het gelukkig met 
hulp hier bij de Vaert inzamelen 
en eventueel binnen wat opslaan 
als het nodig is.”

“Fijn dat we iets 
kunnen doen”

Nog diezelfde avond zijn alle spul-
len met vereende krachten naar 
Wouwse Plantage gebracht, waar 
het opgeslagen kan worden in de 

kerk totdat het later deze week 
met meerdere vrachtwagens rich-
ting Polen wordt gebracht. Vol-
gens Daniella ligt het huis van de 
initiatiefneemster zelf ook tot de 
nok toe vol met goederen. 
Op de Welberg kunnen de inwo-
ners die te hulp zijn geschoten 
hun ogen bijna niet geloven over 
de grote hoeveelheid die gedo-
neerd wordt.
“We dachten dat we het wel zou-
den redden met onze aanhanger, 

maar die zit nu al bijna vol. Ge-
lukkig zijn er genoeg busjes be-
schikbaar”, zegt Peggy Vis, terwijl 
ze de vuilniszakken samen met 
de anderen inlaadt. Kees Dog-
ge van kwekerij Landjuweel is in-
tussen ook aan komen rijden met 
zijn bakwagen omdat hij gehoord 
heeft dat er vervoer nodig is.

Ook organisaties laten van zich 
horen en doneren spullen, zoals 
het R.K. Weeshuis Steenbergen 

dat voor 500 euro boodschappen 
heeft geschonken. 

Donderdag vertrekt  
eerste vrachtwagen 
richting Polen

Het is een mooi voorbeeld wat een 
kleine gemeenschap in korte tijd 
voor elkaar kan krijgen door sa-
menwerking. Overal hoor je het-
zelfde geluid: “Je voelt je compleet 
machteloos als je naar de beelden 
op televisie kijkt. Dit is tenminste 
iets wat we kunnen doen.”
Daniella Verbeek laat naderhand 
nog weten dat Martyna Gebczyk 
enorm blij is met alle gedoneerde 
goederen. Het wordt in de kerk in 
Wouwse Plantage allemaal gesor-
teerd en donderdag vertrekt al de 
eerste vrachtwagen. 

Foto: Inwoners reden af en aan met 
allerlei goederen die bestemd zijn 
voor de gevluchte Oekraïners. 

Welberg zamelt spullen 
voor Oekraïne in
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Vestingfeest - 17 april 2022Op deze dag gaat u letterlijk een heel stuk terug in de tijd. Een unieke beleving voor jong en oud! De gemeente Steenbergen zet zijn eigen ontstaansgeschiedenis centraal. Het centrum van Steenbergen is aangekleed in historische sfeer. Er vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van de geschiedenis en cultuur van de gemeente Steenbergen, zoals een historische markt en oude ambachten. Op verschillende locaties wordt het vesting verleden ‘nagespeeld’ met kampementen en mensen in kostuums die laten zien hoe men vroeger leefde. Als start van de dag schiet de Saluut Batterij het kanon af. 

Vestingweekend Steenbergen tijdens het Jubileumjaar 2022 
Vestingloop - 17 april 2022Tijdens het Vestingfeest kunt u ook meedoen met de historische vestingloop. Voor wandelaars en hardlopers zijn er diverse afstanden. Hardlopers kunnen meedoen met de 5 of 10 kilometer. Daarnaast is er ook een kidsrun van 1 kilometer. Wandelaars lopen tijdens een route van 10 kilometer langs en door bekende en onbekende gebouwen. Aanmelden kan via 

Moedigt u de deelnemers liever aan? U bent welkom! Onderweg zijn er gezellige lokale bandjes en straattheater om u en de deelnemers te vermaken. 

De gemeente Steenbergen biedt hulp. Huurders in de gemeente Steenbergen kunnen een gratis cadeaubon ter waarde van 70 euro aanvragen. 
Met de cadeaubonnen haalt u bij lokale bouwmarkten of via een webshop kleine energiebesparende producten, zoals ledlampen en radiatorfolie. Er geldt op = op. Dus wees er snel bij! 

Vraag uw cadeaubon aan via www.regionaalenergieloket.nl/steenbergen/cadeaubonmet Regionaal Energieloket via telefoonnummer 
of met de gemeente Steenbergen via telefoonnummer Lukt het u niet meer om de eindjes aan elkaar te knopen? Loop eens binnen bij Vraagwijzer aan de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen of bel naar 0167 541 131

Geschrokken van de 
energie
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pagina in een nieuw jasje
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Maak vrienden 

bij Join us  
Steenbergen

Vind je het moeilijk om vrienden 

te maken? Dat is niet gek. In 

Nederland voelt 8% van de 

jongeren tussen de 12 en 25 jaar 

zich dag in dag uit alleen. Heb jij 

daar ook last van? En wil je dat 

veranderen? Meld je dan aan 

voor Join us.

We brengen je in contact met 

leeftijdsgenoten en helpen je sociaal 

sterker te worden. In samenwerking 

met WijZijn Steenbergen start Join us 

vanaf dinsdag 15 maart een groep in de 

gemeente Steenbergen voor jongeren 

tussen 12 en 18 jaar oud. Jongeren van 

18 tot 25 jaar komen de week daarop 

bij elkaar. Iedere twee weken zie je 

elkaar van 18.30 uur tot 21.30 uur bij 

het Jeugdhonk aan de Wipstraat. 

Wat doe je bij Join us?

Bij Join us doe je veel leuke dingen. 

Samen met andere jongeren bedenk 

en organiseer je allerlei activiteiten. 

De groep bepaalt dus zelf hoe de 

avond eruit ziet. Daarbij leer je hoe 

je iets kunt organiseren. Denk aan 

een avondje gamen, spelletjes doen, 

gourmetten, een filmpje kijken, 

voetballen, bowlen en nog veel meer 

toffe dingen! Tijdens de avonden zijn 

er begeleiders aanwezig die je helpen 

sociaal sterker te worden. 

Aanmelden

Ben je nieuwsgierig naar Join us? 

Iedereen is van harte welkom! Je 

kunt jezelf aanmelden via de website. 

Op www.join-us.nu vind je meer 

informatie en veel ervaringsverhalen 

van jongeren. Deelname is gratis.

Van de gemeenteraad
van zorgmiddelen voor ouderen of 

minderbedeelden. Zeker geen ver-van-

uw-bed-show dus! Daarnaast zijn de 

raadsleden inwoners van de gemeente, 

daardoor zijn ze makkelijk aan te 

spreken. 

En als de nieuwe raad op 30 maart 

geïnstalleerd is, wat doen zij dan precies? 

De gemeenteraad vertegenwoordigt ten 

eerste de inwoners van de gemeente. 

Daarnaast bepalen ze de hoofdlijnen 

van gemeentelijk beleid, bepalen ze 

hoeveel geld de gemeente ergens aan 

mag besteden, stellen ze gemeentelijke 

wetten vast en controleren zij het college 

van burgemeester en wethouders op de 

uitvoering van het gemeentelijk beleid. 

De stem - 

gerechtigden 

van de gemeente  

Steenbergen hebben  

allemaal een even zwaarwegende 

stem om te bepalen wie de komende 

vier jaar over deze zaken zal beslissen. 

Via de digitale stemhulp ziet u heel 

gemakkelijk welke partij aansluit bij  

uw wensen en voorkeuren. Op  

zaterdag 12 maart organiseren we 

vanaf 14.00 uur een verkiezings markt 

en om 15.00 uur een verkiezingsdebat 

in het gemeentehuis. U bent van harte 

uitgenodigd om dan onder het genot 

van een kopje koffie kennis te maken 

met de verkiesbare kandidaten. 

In deze rubriek vindt u actuele 

informatie over de gemeenteraad.  

De huidige raad neemt op  

29 maart tijdens een bijzondere 

besluitvormende vergadering  

afscheid, de nieuwe raad wordt  

op 30 maart geïnstalleerd. 

In feite heeft de gemeenteraad meer 

invloed op zaken die ons dagelijks  

raken dan de volksvertegenwoordiging  

in de Tweede Kamer. De raad staat 

immers aan het hoofd van het 

gemeentelijk beleid. Dit beleid kan  

over hele abstracte zaken gaan, maar  

ook over het vergroten van de 

woningvoorraad, het ophalen van 

huisvuil en het beschikbaar stellen 

Welberg

Borden Blauwe SluisStuur uw  
stelling  
voor het  
slotdebat in

Nieuwe service: 

uitgifte ID-covers

Bij de Blauwe Sluis aan de 

Kruislandsedijk in Steenbergen  

zijn verbodsborden geplaatst.

Tussen 22.00 en 06.00 uur is het 

niet toegestaan om het terrein 

waar de borden staan te betreden. 

Nachtvissers met een vergunning 

zijn uitgezonderd. Deze regels 

gelden het gehele jaar en gaan per 

direct in.

Heeft u een belangrijk thema of een 

interessante stelling waarover u de 

kandidaten wilt laten debatteren? 

Mail uw stelling dan naar:  

griffie@gemeente-steenbergen.nl, 

eventueel met een korte toelichting 

waarom u deze stelling belangrijk 

vindt. U mag uw stelling ook 

telefonisch doorgeven door te bellen 

naar: 0167 - 543 452. 

Het slotdebat is openbaar, u bent van 

harte welkom om te komen kijken. 

Het debat wordt live uitgezonden 

door de SLOS.

Elke inwoner die een nieuw rijbewijs, 

identiteitskaart of paspoort afhaalt 

bij de gemeente Steenbergen 

ontvangt vanaf nu een gratis ID-

cover. Een ID-cover is een hoesje voor 

identiteitsbewijzen, dat belangrijke 

persoonsgegevens afschermt.

Legitimatiebewijzen zijn erg 

fraudegevoelig. Als u toestemming 

geeft voor het kopiëren van een 

identiteitsbewijs, dan loopt u met de  

ID-cover een stuk minder risico op 

misbruik van uw persoonsgegevens.  

Zo wordt onnodige verspreiding van  

een aantal persoonsgegevens die op  

een identiteitsdocument staan, beperkt.

Met deze service wil de gemeente inwoners 

bewust maken van de fraudegevoeligheid 

van identiteits bewijzen. De ID-cover wordt 

alleen verstrekt bij een nieuw rijbewijs, 

identiteitskaart of paspoort en is niet gratis 

af te halen voor uw huidige ID-bewijs.

Nieuwe service: 

Op zaterdag 12 maart om 15.00 uur 

is het slotdebat, voorafgaand aan 

de gemeenteraadsverkiezingen   

van 14, 15 en 16 maart, in de 

raadszaal van het gemeentehuis.  

De lijsttrekkers gaan dan met 

elkaar in debat over verschillende 

actuele thema’s. 

“IK STEM VOOR 

LEKKER WONEN, 

WERKEN EN 
ONTSPANNEN IN 

STEENBERGEN.”

CHRIST ANTONISSEN
STEENBERGEN

www.gemeente-steenbergen.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Kijk voor alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 

14, 15 en 16 maart op de verkiezingspagina’s elders in deze editie.

Gemeentelijke
informatiepagina’s
weer in de Courant

STEENBERGEN - Na een afwezig-
heid van 12 jaar worden de ge-
meentelijke informatiepagina’s 
weer in Steenbergse Courant ge-
publiceerd. (zie pagina’s 8 en 9).

Dat gebeurt in de edities van deze 
deze krant die huis-aan-huis wor-
den verspreid in de bebouwde 
kommen van de zes kernen en 
bij leden die in het buitengebied 
wonen. Niet-leden kunnen deze 
edities gratis digitaal ontvangen 
door hun e-mailadres door te ge-
ven bij de uitgever. Een flink aan-
tal van de niet-leden heeft dat 
reeds gedaan. De huis-aan-huis-
editie is overigens ook steeds 
te bekijken via: kijkopsteenber-
gen.nl/steenbergse-courant. 

JubileumJournaal

JubileumJournaal
Steenbergen - Vanaf aanstaande 
zondagmiddag zendt SLOS TV het 
‘JubileumJournaal’ uit. 
De eerste uitzending begint zon-
dagmiddag om 13:00 uur. Deze 
wordt doorlopend herhaald en 
heeft elke week nieuwe items.

ALLE KERNEN - Meer dan ooit was 
deze carnaval een feest. Een sur-
prise party eigenlijk. ”Wie had dit 
een paar weken geleden kunnen 
denken?”, was één van de meest 
gehoorde uitspraken tijdens het 
leutfeest. Ook al ontbraken de op-
tochten nog aan het carnavals-
programma, voor de Strieneste-
delingen en -durpers, Raldallers, 
Pompedurpers, Vosse-ollers en alle 
Peeloofdurpers was alles wat er 
wel was meer dan genoeg. Die be-

hoefte aan elkaar ontmoeten en 
even zorgeloos genieten, kwam 
het meest naar voren op die plek-
ken en momenten waarop de leut 
echt samenkwam. Zoals op vrij-
dag tijdens De Burrieborrel in het 
gemeente’uis waar Prins Siem dun 
Eerste voor het eerst sinds dertig 
jaar de sleutel van Peeloofdurp 
overhandigd kreeg. Of op zaterdag 
in ’t Vosse-ol waar jong en oud ge-
noot van een carnavalsdiner in 
‘t Wagenhuis en op zondag op de 

Raldal waar zonder optocht toch 
met toeters en bellen feest werd ge-
vierd in een afgeladen ’t Hart van 
Welberg. We zagen het op maan-
dagmiddag in Strienestad waar 
honderden kinderen en hun ou-
ders in het zonnetje genoten van 
het Spel op de Mart en ’s avonds 
op de tribune van de haven waar 
Ut Toeternietoe een weergaloos 
‘Aovespektakel hield. 
Karneval 2022 smaakte naar meer, 
het was de opmaat naar een feest 
met alles d’rop en d’raan in 2023. 
Het nieuwe motto dat Pompedurp 
dinsdagavond al bekendmaakte, 
zegt het allemaal: We Kunne Gaon!

Zie ook de fotocolleges op de pagina’s 
24-26 en op KijkopSteenbergen.nl

Het carnaval 2022 was 
één grote surprise party 

Terug van
lang weggeweest:

Foto: Thomas Weezenbeek ©2022: Een beeld uit het ‘Spel op de Mart’ 

Kaartmiddag KBO
WELBERG – Dinsdag 8 maart or-
ganiseert KBO Welberg voor alle 
belangstellenden een Rik- en Jo-
kermiddag in gemeenschapshuis 
De Vaert. Die begint om 13:30 uur. 
Het entreegeld bedraagt slechts 
een euro.



De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 

Jolanda Koenraadt-IJzermans 

echtgenoot van 

c Steenbergen, 25 februari 2022 
5 Steenbergen, 7 december 1965 

Ik heb het leven liefgehad, 
jullie allen evenzeer. 
Graag had ik hier nog wat vertoefd, 
helaas, dat mocht niet meer. 
Wanneer er iemand aan mij denkt, 
dan zonder veel verdriet. 
Bedenk het leven is maar kort, 
dus is mijn wens: geniet! 

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. 
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel 
verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man en ons pa 

Mark Koenraadt 

Wit Kruis 21 
4651 XL Steenbergen 

Jolanda 
    Jelle 
    Lotte 0 en Nicky 

familie Koenraadt 

familie IJzermans 

Ruud van den Belt 
burgemeester

Thijs de Jongh 
secretaris

Tot ons grote verdriet moeten wij veel te vroeg afscheid  
nemen van onze gewaardeerde en dierbare collega

Mark Koenraadt
Mark heeft zich meer dan verdienstelijk gemaakt  
voor onze gemeenschap en de laatste jaren ook  
als medewerker van de gemeente Steenbergen.  

Hij leverde een grote en onmisbare bijdrage  
aan het Jubileumboek over onze rijke,  

750-jarige geschiedenis. 
 

We zullen hem missen, maar nooit vergeten  
en wensen zijn naasten heel veel sterkte  

bij het dragen van hun grote verlies. 
 

Namens bestuur en medewerkers,

Mark Koenraadt

Je leefde voor muziek
Je ademde radio

Voor altijd in ons radiohart

Ons Klavertje Vier 
plukken wij voor

Jolanda
Jelle 

Lotte en Nicky

Je radiovrienden van 
Stadsomroep Klaver Vier

Nog lang niet klaar om weg te gaan, 
nog zoveel herinneringen te maken..

Verdrietig zijn wij door het overlijden 
van onze oud medewerker

Mark Koenraadt

Dankzij Mark hebben wij vele 
tastbare herinneringen.

Ons rest ons nu de herinneringen aan 
Mark in ons hart en in ons hoofd.

Wij wensen Jolanda, Jelle, Lotte en 
Nicky heel veel sterkte met dit verlies

Bestuur en medewerkers 
Kleine Tour Steenbergen

Shirley van Overveld
06-14143263

Iedereen is welkom;
ongeacht of en waar 
men verzekerd is.

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

Rouwcentrum Leeuw
rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula
Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
info@uitvaartleeuw.nl

Van Haaften uitvaartverzorging

Tel. 0167-523222 of 0166-603766 
info@uitvaartvanhaaften.nl  |  www.uitvaartvanhaaften.nl

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

We staan er niet graag bij stil, toch 
komt er een moment van afscheid 
 nemen. Wat is er mooier dan dit 
afscheid een persoonlijke touch mee 
te geven?

Wij luisteren graag naar uw wensen 
en adviseren u over de mogelijkheden 
zodat er in huiselijke sfeer en op uw 
eigen manier afscheid genomen kan 
worden.

Wij verzorgen ook het maken, plaatsen 
en onderhouden van grafmonumenten.

Gevestigd in Sint-Maartensdijk en Dinteloord, met 
als verzorgingsgebied Zeeland en West-Brabant, 

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

Gevraagd: 
nette 

huishoudelijke hulp 
voor de lange termijn 

  Tel: (06) 21 29 25 62

Klein schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214

info@jokim.nl

Wij maken graag schoon bij u
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
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Beste inwoners,

”We hebben de ene crisis am-
per overwonnen, of de volgende 
is helaas al begonnen. Terwijl co-
rona wereldwijd nog nadreunt, 
moeten de inwoners van Oekra-
ine vrezen voor hun leven als ge-
volg van de Russische invasie in 
hun land. Te verschrikkelijk voor 

woorden wat daar gebeurt. De 
beelden in de media doen den-
ken aan een slechte oorlogsfilm, 
maar het is de keiharde realiteit. 

Zoals u de afgelopen twee jaar 
voor elkaar heeft klaargestaan 
om de coronacrisis dichtbij huis 
het hoofd te helpen bieden, zie ik 
dat u nu ook weer solidair bent 

met de slachtoffers van deze on-
begrijpelijke oorlog, die zich niet 
eens zo heel ver van huis afspeelt. 
Diezelfde solidariteit heeft de ge-
meenteraad deze week ook al la-
ten zien, door de Oekraïense vlag 
bij het gemeentehuis te hijsen.  

Deze grote betrokkenheid van zo-
velen, geeft vertrouwen in tijden 
dat de vrede zo ernstig onder druk 
staat. 

Niet in de kou laten staan
Hoewel we niet weten wat er al-
lemaal te gebeuren staat, kunnen 
we ons daar wel samen op voor-
bereiden. Dat kunnen we onder 
meer doen, door als gemeente en 
gemeenschap na te denken over 
het lot van Oekraïners die nood-
gedwongen hun land moeten ont-
vluchten. Door deze mensen niet 
in de kou te laten staan én door 
onze vrijheid – misschien wel meer 
dan ooit – te koesteren als het kost-

baarste dat we hebben. 

Hulp in juiste  
banen leiden
In overleg met naburige gemeen-
ten en onze Veiligheidsregio, gaan 
we ons best doen om de hulp die 
we met elkaar kunnen bieden in 
de juiste banen te leiden. Uw me-
dewerking daarbij wordt bijzon-
der gewaardeerd.”

Nadere info volgt
Nadere informatie wordt zo snel 
als mogelijk gedeeld via de web-
site en de social media van de 
gemeente. Ook kunt u bellen 
naar 14 0167 of mailen naar:  
info@gemeente-steenbergen.nl

Burgemeester Van den Belt: 
”Samen solidair  
voor Oekraïne”

STEENBERGEN – De raadsfracties 
van de Steenbergse gemeenteraad 
hadden in hun laatste vergadering 
van deze regeerperiode duidelijk 
moeite om afscheid van elkaar te 
nemen. Pas ver na middernacht 
kon burgemeester Ruud van den 
Belt het einde van de vergadering 
aankondigen. Zijn laatste klap met 
de voorzittershamer luidde tevens 
het begin van een nieuw politiek 
tijdperk in.

De vergadering duurde vooral zo 
lang doordat de politieke partij-
en zich voorgenomen hadden er 
deze laatste keer nog uit te sle-
pen wat erin zat. Het gevolg: vier 
amendementen en drie moties 

die allemaal uitgebreid bediscus-
sieerd werden. 

Randweg Dinteloord
Een tweetal van deze amende-
menten betrof het voorstel om 
een studie uit te voeren naar een 
randweg rond Dinteloord. Hoewel 
de voltallige raad hiermee in kon 
stemmen, besloot zij ook una-
niem om het collegevoorstel op 
twee punten bij te slijpen. Ten eer-
ste zijn de fracties van mening dat 
een onderzoek naar een verbin-
dingsweg, die in geval van calami-
teiten ingezet kan worden, over-
bodig is. Ten tweede menen alle 
raadsfracties dat de financiële on-
derbouwing van het voorstel be-

ter kan en daarom droegen zij het 
college op om gelijktijdig met de 
voorstudie op zoek te gaan naar 
financiële dragers. 

Wit-Gele Kruisgebouw
Ook het voorstel om het Wit-Ge-
le Kruisgebouw in Nieuw-Vosse-
meer aan te kopen, kreeg twee 
amendementen te verwerken 
voordat het uiteindelijk werd 
goedgekeurd. De wijzigingsvoor-
stellen waren een verwachte uitlo-
per van de discussie die eerder in 
de oordeelvormende raad plaats 
had gevonden. Tijdens deze deba-
tronde was al duidelijk geworden 
dat de raad akkoord zou gaan met 
de aankoop van het gebouw om 
daarmee gemeenschapshuis De 
Vossenburcht uit te breiden. 
Minder gecharmeerd waren de 
fracties van de voortvarendheid 
van het college om tegelijker-
tijd een toekomstscenario voor 
De Vossenburcht en omliggende 
voorzieningen uit te willen wer-

ken. Dankzij een aangenomen 
amendement van Volkspartij, 
CDA, Gewoon Lokaal! en de PvdA 
krijgt het college nu tot 1 decem-
ber de tijd om samen met belang-
hebbenden tot een uitgewerkt 
plant te komen. Het amendement 
van VVD, D66 en PvdA met een 
opdracht om twee scenario�s, in-
clusief financiële onderbouwing, 
uit te werken, haalde het niet. 

Energiearmoede en her-
structurering
Een motie van de PvdA om een 
Meldpunt Energiearmoede bin-
nen Vraagwijzer op te zetten kreeg 
de handen ook niet op elkaar. Het 
idee erachter was om huishou-
dens die met het oog op de stij-
gende gasprijzen in de problemen 
komen zo snel en efficiënt moge-
lijk te helpen, maar het idee werd 
alleen door D66 gesteund. 

De Volkspartij had graag gezien 

dat de voorgenomen herstructu-
rering van de David van Orliëns-
straat en de Binnenvest in Steen-
bergen meer tegemoet komt aan 
de wensen van de bewoners. De 
Volkspartij  wist, behalve de PvdA, 
geen andere fractie te overtuigen. 

Stadspark
Een gezamenlijke motie van PvdA 
en Volkspartij met als inzet het 
Stadspark Steenbergen werd aan-
gehouden tot na de verkiezingen. 
De beide fracties stelden voor om 
TanteLouise tot mei de tijd te ge-
ven met een uitgewerkt plan voor 
het stadspark te komen en omwo-
nenden en inwoners hierbij nauw 
te betrekken. 

Daarnaast zou de gemeente in 
juni van dit jaar moeten beginnen 
met de opknap van het park. Hoe-
wel er over algemene sympathie 
voor het voorstel was, werd een 
eventueel besluit hierover over de 
verkiezingen getild. 

Lange laatste ademstoot 
van huidige Steenbergse 
gemeenteraad

WELBERG – Voor de politieke par-
tijen die na de gemeenteraadsver-
kiezingen weer of voor de eerste 
keer vertegenwoordigd hopen te 
zijn in de Steenbergse raad, stond 
afgelopen weekend niet alleen in 
het teken van de carnaval, maar 
ook van de campagne. Onder meer 
tijdens het verkiezingsdebat dat 
het Gezamenlijk Overleg Ouderen-
bonden Steenbergen (GOOS) za-
terdagmiddag organiseerde in ge-
meenschapshuis de Vaert op Wel-
berg. De zeven partijen die aan de 
verkiezing deelnemen, gaven ge-
hoor aan de uitnodiging en voer-
den het debat onder deskundige 
leiding van Wim van den Broek. 

Tijdens de middag kwamen tal 
van onderwerpen aan bod die met 
name voor de doelgroep senioren 
van belang zijn, zoals huisvesting. 

Een onderwerp dat politiek vaak 
draait om de jeugd die de toe-
komst heeft, maar waarbinnen de 
senior die voor deze toekomst ge-
zorgd heeft, zich nog wel eens ver-
geten voelt. 

Geen doorstroming
Progressief Samen wil vooral meer 
aandacht voor allerlei regelingen 
die er zijn om bijvoorbeeld de hui-
dige woning aan te passen aan de 
levensfase. “Denk aan een traplift 
of andere hulpmiddelen die tot 
steun kunnen zijn.” “Het nadeel 
hiervan is dat mensen dan in hun, 
vaak te grote, woning blijven wo-
nen, terwijl ze liever kleiner wil-
len. En er komt op deze manier 
geen doorstroming binnen de 
ééngezinswoningmarkt”, sprak de 
VVD haar twijfel uit. Alle partijen 
omarmen ’bouwen naar behoef-

te’, maar ”zonder grond kun je 
niet bouwen”, aldus de Volkspartij. 
Jan Legierse, voorzitter van GOOS 
gaf aan dat er door de gemeente al 
veel eerder bouwgronden aange-
kocht hadden moeten worden. 

Recent heeft de raad het college 
hiertoe opdracht gegeven, maar 
het zal nog lang duren tot de eer-
ste nieuwe bewoner hierdoor een 
woning zal kunnen betrekken. 

Serieus nemen
Ook het voorzieningenniveau was 
onderwerp van discussie tijdens 
het GOOS-debat. Voor veel aan-
wezigen tijdens het debat bleek de 
ontoegankelijkheid van trottoirs, 
openbare gebouwen en verpleeg-
huizen een groot probleem. Daar 
herkende met name het CDA zich 
in. Deze partij zet in op bijvoor-
beeld bredere trottoirs en ruimere 
toegankelijkheid. 

Ter besluit van het debat sprak Jan 
Legierse de hoop en het vertrou-
wen uit dat de straks nieuw te vor-
men coalitie de wensen van de 
senioren, nagenoeg de grootste 
groep inwoners van de gemeente 
Steenbergen, serieus zal nemen. 
“Het GOOS zal de politiek in ieder 
geval nauwkeurig blijven volgen 
en zo nodig op problemen atten-
deren,” was de belofte van de be-
langenbehartiger.

Politiek debat GOOS:

“Wensen van senioren 
serieus nemen”

Foto: Jan Legierse - voorzitter van Gezamenlijk Overleg Ouderenbonden Steenbergen spreekt de hoop uit dat de 
nieuw te vormen coalitie de wensen van de senioren serieus zal nemen.

Deelnemers moeten woonachtig 
zijn in de gemeente Steenbergen 
en op 22 augustus 2022 niet jon-
ger zijn dan 8 jaar en op 27 augus-
tus van die maand niet ouder dan 
14 jaar. Het inschrijfgeld bedraagt 
16 euro en hoeft bij inschrijving 

nog niet te worden voldaan. Er 
volgt een betaalverzoek zodra de 
indeling bekend is. Het streven is 
om dat voor Pasen bekend te kun-
nen maken. Voor meer informa-
tie: René Baarendse, telefoon 06 
23 390 296. 

Woensdag 9 maart:
Inschrijven voor 52 Kleine Tour
STEENBERGEN – Op woensdag 9 maart kunnen kinderen die willen deel-
nemen aan de Kleine Tour samen met ouders of begeleiders zich in laten 
schrijven in het Wapen van Steenbergen, Kaaistraat 12.

STEENBERGEN – Aanstaande 
zondag wordt het programma 
‘Thuis in Steenbergen’ uitgezon-
den. Programmamaker Peter van 
Langerak richt zich daarin op de 
grote hoeveelheid afval die men-
sen in de omgeving achterlaten.

Aandacht is er voor de gigantische 
plastic soep die in de zeeën drijft 
en voor de onaf breekbare stuk-
jes plastic die via het drinkwater 
in ons eigen lichaam terecht ko-
men. Het programma geeft een 
kijkje in de werkzaamheden van 
gemeente Steenbergen op dit ter-

rein. Beleidsmedewerker openba-
re ruimten en afvalzaken Carien 
Free geeft uitleg over onder an-
dere voorlichting, educatie en op-
schoonacties. Inwoners die daad-
werkelijk mee willen werken aan 
het oppikken van zwerfafval wor-
den door de gemeente onder-
steund.

Naast de uitzending besteedt de 
SLOS de komende week meer 
aandacht aan dit onderwerp. 

SLOS-programma ‘Thuis  
in Steenbergen’ besteedt  
aandacht aan zwerfafval



Stem 14, 15 en 16 maart

Een toekomst om naar uit te kijken

Maaltijd van de week
Hachee met puree en rode
kool

1 portie 650

Special
Oriëntaals Cakeje

per stuk 295

Vleeswaren koopje 
Zeeuwsspek 100gram 

Gratis 

vlees-salade 

Keurslagerkoopje
VIB-burger pakket
(broodjes saus burgers)

1 pakket 895

Vleeswarenkoopje
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Cervelaatworst

200 gram 295

Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl

Aanbieding geldig van 07/02 2022 tot 13/02 2022

Keurslagerkoopje
500 gram Half-om-Half
gehakt + 500 gram Kipfilet

1000 gram 995

Aanbiedingen geldig van 07 maart tot 13 maart 2022

Winters kiprolletje
Een heerlijk mals kiprolletje met zuurkool, 
bleekselderij en rauwe ham. 
Met de verrassende smaak van biermosterd.

Bereiding:
Braadpan, middematig vuur circa 12-14 min. 
regelmatig draaien op de andere kant met 
de deksel schuin op de pan.

4 schnitzels, rauwkost,
krieltjes, stroganoff saus

Keurkoopje schnitzel pakket

samen voor 1295

150 gram Gebraden kiprollade 

          + bakje GRATIS kip salade      

Vleeswarenkoopje

Brie-varkenshaasje schuitje       

Trots van de Keurslager

1 bakje 495

Rucola stamppot       

Maaltijd van de week

1 portie 650

Hachee pakket uien en kruiden       

Lekker stoven

500 gram 895

Anjerstraat 42, 4651 MJ Steenbergen
Tel. (0167) 565600, Fax (0167) 565903
E-mail: abos@adviesbureaubos.com

Het is weer tijd voor de
jaarlijkse belastingaangifte.

Wij vullen uw
belastingaangifte

deskundig in.

Varen op de Vliet - Borrelboot Steenbergen

Vaar met de Borrelboot over de wateren van de Steenbergsche Vliet 
onder het genot van een drankje. Lekker borrelen met uw vrienden, 

familie of collega’s, terwijl u dwars door het natuurschoon vaart.

Duur van de rondvaart: 1,5 uur 
Winter aanbieding: Prijs: € 12,- p.p. min. 8 - max 12 pers. 

www.borrelbootsteenbergen.nl - 06-42657205 - info@borrelbootsteenbergen.nl

Varen op de Vliet - Borrelboot Steenbergen

Vaar met de Borrelboot over de wateren van de Steenbergsche Vliet 
onder het genot van een drankje. Lekker borrelen met uw vrienden, 

familie of collega’s, terwijl u dwars door het natuurschoon vaart.

Duur van de rondvaart: 1,5 uur 
Winter aanbieding: Prijs: € 12,- p.p. min. 8 - max 12 pers. 

www.borrelbootsteenbergen.nl - 06-42657205 - info@borrelbootsteenbergen.nl

Varen op de Vliet - Borrelboot Steenbergen

Vaar met de Borrelboot over de wateren van de Steenbergsche Vliet 
onder het genot van een drankje. Lekker borrelen met uw vrienden, 

familie of collega’s, terwijl u dwars door het natuurschoon vaart.

Duur van de rondvaart: 1,5 uur 
Winter aanbieding: Prijs: € 12,- p.p. min. 8 - max 12 pers. 

www.borrelbootsteenbergen.nl - 06-42657205 - info@borrelbootsteenbergen.nl

Varen op de Vliet - Borrelboot Steenbergen

Vaar met de Borrelboot over de wateren van de Steenbergsche Vliet 
onder het genot van een drankje. Lekker borrelen met uw vrienden, 

familie of collega’s, terwijl u dwars door het natuurschoon vaart.

Duur van de rondvaart: 1,5 uur 
Winter aanbieding: Prijs: € 12,- p.p. min. 8 - max 12 pers. 

www.borrelbootsteenbergen.nl - 06-42657205 - info@borrelbootsteenbergen.nl

Vaar met de Borrelboot over de wateren van de Steenbergsche Vliet
onder het genot van een drankje. Lekker borrelen met uw vrienden,

familie of collega’s, terwijl u dwars door het natuurschoon vaart.

Duur van de rondvaart: 1,5 uur
Lente aanbieding: ¤ 12,- p.p. min. 8 - max 12 pers.
Catering mogelijk - Ook geschikt voor vistochten

Pet zoekt postbezorger

PostNL zoekt collega’s in o.a.
Dinteloord en Steenbergen

Als postbezorger werk je 2 tot 5 uur per dag in je 
eigen buurt, en in overleg is er veel mogelijk.

Scan de QR-code en kijk waarom Anita 
voor het werk als postbezorger bij 

PostNL heeft gekozen.

Bekijk de vacatures bij jou in de buurt 
op www.werkenbijpostnl.nl

of scan de QR-code en solliciteer direct.

Enthousiast geworden en wil jij onze nieuwe collega worden?

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met 
Ron van Horik via mailadres: ron.van.horik@postnl.nl

De aardbeien zijn Iedere dag vers verkrijgbaar 
in de aardbeienautomaat in:

Luienhoekweg 1  -  4727 SG Moerstraten  -  0165-301476 - 06-20135598  -  info@kwekerijloos.nl
www.kwekerijloos.nl

Wouw - Bravis Ziekenhuizen – Oud-Gastel – Roosendaal 
Dinteloord – Steenbergen – Bergen op Zoom -   Moerstraten

0244822.pdf   1 15-10-2020   14:10:34

De aardbeien zijn het gehele jaar dagelijks vers 
verkrijgbaar in de aardbeienautomaat

Kijk voor de dichtsbijzijnde aardbeienautomaat op 

www.kwekerijloos.nl

Steenbergen - Wouw - Bravis Ziekenhuizen - Oud-Gastel - Roosendaal - Dinteloord
Bergen op Zoom - Moerstraten - Lepelstraat - St. Willebrord - Tholen

Koop lokaal!
Cadeaubon

€10,-

Ons-Steenbergen-cadeaubon_v2.indd   1 20-11-20   15:02Koop
lokaal!
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op maandag, 
woensdag en donderdag van 9.15 
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, Pastoor Hans de 
Kort 0167-563129
U kunt uw parochiebijdrage 
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
Dit eerste weekend van de maand 
in alle kernen extra collecte voor 
de Caritas t.b.v. de vastenactie. 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne 
staat dit keer in het teken van het 
beschermen van landrechten van 
inheemse volken. Hun recht op 
land raakt aan grote uitdagingen als 
voedselzekerheid, biodiversiteit, 
milieu en klimaat. Meer 
informatie: www.vastenactie.nl
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 46, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

De blijde dagen afgelopen week  
na het opheffen van de meeste 
coronamaatregelen en met het 
carnaval in het vooruitzicht werden 
zeer donker door het tragische 
nieuws over de oorlog tussen 
Rusland en Oekraine. Van hier uit 
kunnen we niet veel meer doen 
dan meeleven, bidden en meedoen 
aan acties voor de hulpbehoevende 
mensen in de Oekraine (bijv via het 
Rode Kruis, Stichting Vluchteling 
en Kerk in Nood). 
Van de Abdij van Berne kregen we 
een gebed toegestuurd: 

God van de vrede, 
opgeschrikt door het geweld, de 

agressie, de oorlog 
die is losgebarsten in Oekraïne, 

wenden wij ons tot U. 
 

Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat 
mensen elkaar opbouwen 

en samen zich inspannen voor 
harmonie in uw mooie wereld. 

Kom ons te hulp. 
 

Wees nabij aan hen die nu te lijden 
hebben en zelfs hun leven geven. 
Wees ook nabij aan de agressors 
opdat zij beseffen waar zij mee 

bezig zijn. 
Dat ieder zich bekere tot de ander 

als enige weg tot vrede. 
Dat uw mildheid en liefde de 

harten bereid maakt 
om uw vrede te ontvangen en uit 

te dragen. 
Zo bidden wij U op voorspraak 
van Maria, de Koningin van de 

vrede en door Jezus Christus, onze 
Vredevorst. Amen.

pastoor Hans de Kort

Voor Inlichtingen:  Els Ver-
beek secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken: Adje Willems - 
van Kuijk echtgenote van Herman 
Willems, Toos van Meer - van der 
Kamp weduwe van Martien van 
Meer.
Zaterdag 5 Maart 17.00: Pastoor 
Hans de Kort. Ouders Vissenberg 
- Knop en zoon Kees; Jaargetijde 
Maria Uitdewilligen; Overleden 
leden van de KBO 
Maandag 7 Maart 19.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort. 

Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Indien mogelijk 
graag een week van tevoren (i.v.m. 
tijdige plaatsing in de krant) door 
te geven bij het secretariaat (zie 
gedeelte Sint Annaparochie) of via 

de website. De prijs voor het aan-
vragen van een misintentie is 11,00 
euro.

Zaterdag 5 Maart om 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort. De muzikale invulling wordt 
verzorgt door Patrick Goverde op 
orgel. Wij gedenken: Riet Sonder, 
jaargetijde Zuster Vincentio. Extra 
collecte voor de Caritas. 
Woensdag 9 Maart om 9.30 uur: 
Woord – Communieviering Past. w 
Lenie Robijn. 
Opgeven van een misintentie kan 
bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat 
2. Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Zaterdag 5 maart van 14.00 
tot 15.00 uur: Gelegenheid tot 
biechten in de sacristie.
Zondag 6 maart 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 
Leonardus de Jong en Maria 
Baselier; Janus Bosters; Noud van 
Boven; Riet Bosters - de Jong e.v. 
Jan Bosters;
Caritascollecte Vastenactie
Maandag 7 maart 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 9 maart 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 10 maart 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur tel.: 0164-
682525. 
Zaterdag 5 maart 19.00 uur: 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: Fieny Wiertz - Horbach; jrgt. 
Koos Tunders e.v. To de Kock; o.o. 
Johannes van Tillo en Geertruida 
de Krom; Voorganger Pater B. van 
Schaik, lector  A. Blom. 

Dinsdag 8 maart 16.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen. Voorganger: 
Past. H. de Kort. 

Zondag 6 maart 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Gemengd 
koor; Misintenties: Lucie Disco 
vanwege haar verjaardag, Piet van 
der Heijden. Voorganger: pater 
Bertus van Schaik; Misdienaar: 
Anneke Welten; Lector: Petra 
Welten; Koster: Ad Huijsmans.

K E R K B E R I C H T E N

doordenkertje
 Geduld is de metgezel 

van wijsheid.                      

PASTORAAL  WOORD

SINT ANNA PAROCHIE

KERN GUMMARUS

KERN GEORGIUS

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 6 maart 10.00 uur: 
Eredienst in de Protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer. Ds. Henk van het 
Maalpad; viering Heilig Avondmaal.

PROTESTANTSE GEMEENTE
HALSTEREN NW-VOSSEMEER 

Zondag 6 maart 10.00 uur:   
Ds. A.L. Molenaar, Bruinisse 
18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud. 
Woensdag 9 maart 14.30 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 19.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. De diensten zijn 
ook te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 

HERVORMDE GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 6 maart 10.30 uur:  Eerst 
zondag van de 40-dagentijd. Ds. 
Ch. Inkelaar- de Mos. Na de dienst 
staat de koffie klaar. Er is ook 
gelegenheid om een kaart te sturen 
naar een gevangene.

PROTESTANTSE KERK
GASTEL EN KRUISLAND

Elke zondag om 10.30 uur 
kerkdienst. Elke maandag om 
20.00 uur bijbelstudie. U bent 
van harte welkom.  Voor meer 
informatie kunt u kijken op 
www.opendeursteenbergen.nl.   
De kerkdienst is tevens online mee 
te kijken via YouTube.

OPEN DEUR
STEENBERGEN

Zondag 6 maart  10.00 uur: Ds. 
T. Los, Oosterhout.

PROTESTANTSE GEM.
STEENBERGEN

Zondag 6 maart 10.00 uur: 
Viering Heilig Avondmaal. Ds. 
S. Nieuwenhuizen (Oosterhout). 
Gasten van buiten mogen zich met 
vragen wenden tot onze scriba via 
scriba@pkndinteloord of bellen 
met +31 611 888 299.

GEREFORMEERDE KERK 
DINTELOORD EN STEENBERGEN

KERN VREDESKERK

KERN JOANNES DE  DOPER

KERN ANTONIUS VAN PADUA

TOEGIFT
PATER BERTUS

Gebed om Vrede
Jezus, Vredevorst van deze wereld, 
Maria, Koningin van de Vrede, 
red ons uit de moeilijkheden en 
verwarring van deze tijd, met name 
vanwege de inval van Russische 
troepen in de Oekraïne. Jezus, trek 
door Uw Barmhartigheid allen 
die zich van U hebben afgekeerd 
tot Uw Goddelijk Hart. Moeder 
Maria, roep alle afgedwaalde 
zielen tot oprecht berouw en 
bekering. Jezus en Maria, luister 
naar de miljoenen mensen , die 
nu overal op de wereld vanuit hun 
hart de rozenkrans bidden voor de 
vrede. Dit gebed op U gericht is in 
staat vijandelijke legers naar huis 
te sturen en het einde van deze 
vreselijke oorlog aan te kondigen. 
Mijn Jezus, Barmhartigheid; wij 
vertrouwen op U.  Maria, bid voor  
al uw kinderen; uw voorspraak 
is sterker dan tanks en raketten. 
Dank U, Jezus en Maria, voor uw 
bemiddeling naar vrede. 
Pater Bertus. 

Aanstaande zaterdag 5 maart 
om 15:00 uur wordt op Sport-
park ’t Zandbaantje de Steen-
bergse derby Sc Welberg – VV 
Steenbergen gespeeld. Jes-
se de Decker blikt samen met 
Welberg trainer Toon Magiel-
se vooruit op deze bijzondere 
wedstrijd. 

Het mag voorafgaand aan het duel 
wel duidelijk zijn: vv Steenbergen 1 is 
aanstaande zaterdag de torenhoge fa-
voriet voor de winst. Welberg bezet op 
dit moment de 9e positie op de rang-
lijst en behaalde tot nu 4 punten. VV 
Steenbergen daarentegen behaalde 
tot nu toe 21 punten en staat daarmee 
op de tweede plek van de ranglijst. 

Op 19 september 2020 – het eerste 
speelweekend van dat seizoen – ston-
den beide ploegen voor het eerst in 
de historie in competitieverband te-
genover elkaar. In die periode golden 
er nog strikte coronamaatregelen. Zo 
mochten er maximaal 150 toeschou-
wers aanwezig zijn en was de kantine 
gesloten. De wedstrijd tussen beide 
ploegen werd toen ook op Sportpark 
’t Zandbaantje gespeeld en eindigde 
toen in 2-6 winst voor VV Steenber-
gen.

Goed voetbal,  
toch nederlaag
Sc Welberg verloor zijn laatste com-
petitiewedstrijd twee weken gele-
den tegen FC Bergen. Er mag echter 
wel gezegd worden dat dit een zeer 

onterechte nederlaag was. Welberg 
speelde goed voetbal maar verzuim-
de de legio aan gecreëerde kansen 
te benutten. In de tweede helft kreeg 
Welberg uiteindelijk de deksel op de 
neus en verloor in Bergen op Zoom 
met 3-1.

‘Op voorhand niet  
gewonnen geven’
Welberg trainer Toon Magielse is er 
in ieder geval van overtuigd dat Wel-
berg zich zaterdag op voorhand niet 
gewonnen moet geven. ‘’De kansen 
gaan ook tegen vv Steenbergen echt 
wel komen’’. Ons elftal heeft in de 
wedstrijden tegen de betere tegen-
standers in deze competitie laten zien 
dat ze met snelle aanvallen vanuit de 
achterhoede goede kansen kunnen 
creëren”. Magielse is er zeker van dat 
dit aanstaande zaterdag tegen Steen-
bergen 1 ook gaat gebeuren. “Het is 
wel zaak om met de geringe kansen 
die gecreëerd worden zorgvuldig om 
te gaan”, aldus Magielse. 
Toch zal Sc Welberg een goede dag 
moeten hebben om de drie punten 

op Sportpark ’t Zandbaantje te hou-
den. “Steenbergen 1 heeft nu eenmaal 
meer kwaliteit in de selectie dan dat 
wij dat hebben, maar bij een slechte 
dag van hen kunnen wij daar wellicht 
van profiteren. 
Het is vooral belangrijk om de ruim-
tes achterin klein te houden, en de 
kansen die we krijgen om te zetten in 
doelpunten. Ook al zijn we het kleine 
duimpje van de twee, een gelijkspel 
moet met een beetje geluk mogelijk 
zijn’’ zo besluit Toon Magielse.

De wedstrijd Sc Welberg � VV 
Steenbergen begint zaterdag 5 
maart om 15:00 uur, en staat on-
der leiding van dhr. Rob Houdé. 
Alle supporters zijn welkom

Verwachting  
bij voetbal  
vereniging 
Steenbergen

Voor Sc.Welberg en v.v. Steenbergen 
staat bij de hervatting van de een spe-
ciale wedstrijd op het programma, 
want de 1e elftallen van beide vereni-
gingen spelen morgen voor de 2e keer 
in de historie in competitieverband 
tegen elkaar.
De eerste wedstrijd van het seizoen 
2020/2021 die de ploegen tegen el-
kaar speelden op het veld van Sc.Wel-
berg vond plaats op 19 september 
2020 en werd door v.v. Steenbergen 
met 2-6 gewonnen.
Ook zaterdag wordt gespeeld op het 
sportpark ’t Zandbaantje op Welberg, 
voor beide verenigingen de 9e wed-
strijd in het seizoen 2021/2022.
We stelden de trainers van zowel Sc. 
Welberg als v.v. Steenbergen enkele 
vragen om er op die manier achter te 
komen hoe hun elftallen er momen-
teel voorstaan.

Winterstop goed  
doorgekomen
Trainer Robin Borremans van v.v. 
Steenbergen denkt dat het conditi-
oneel met zijn ploeg goed zit. ”We 
hebben een spelersgroep die veel be-
zig is met sporten. Naast voetbal ook 
met fitness, hardlopen en tennis bij-
voorbeeld. Het was mede daardoor 
na de winterstop niet zo moeilijk om 
de groep weer fit te krijgen, maar 
wedstrijdfit is natuurlijk wat anders. 
We hebben in die periode daarom 
een 4-tal oefenwedstrijden gespeeld 
waarvan we er 3 hebben gewonnen. 
Wel hebben we vaak met wisselende 
samenstellingen moeten spelen maar 
heb ik daardoor de mogelijkheid ge-
had om diverse spelers van het 2e 
elftal op te stellen. Die jongens heb-
ben in die wedstrijden aangetoond 
dicht bij de eerste groep te zitten. En 
ook dat is natuurlijk een geruststel-
lende gedachte voor de nabije toe-
komst”, aldus Robin Borremans. Over 
de laatst gespeelde wedstrijd tegen 
Lepelstraatse Boys zegt hij: “De eer-
ste helft was heel matig. Lepelstraatse 
Boys verdedigde met man en macht 
en daar hadden we in het begin moei-
te mee. We konden er moeilijk door-
heen komen.
Maar toen we in de 2e helft iets an-
ders gingen spelen was het goed om 
te zien dat dat erg goed uitpakte. Ook 
toen kon je zien dat het conditioneel 
wel goed zit”.

Derby gevoel
En over de voorbereiding voor deze 
speciale wedstrijd: ”We bereiden ons 
op iedere wedstrijd op dezelfde ma-
nier voor, dat doen we ook voor de 
wedstrijd tegen Sc. Welberg. De focus 
is altijd dat we ervan uitgaan dat we 
voor de winst gaan, dat zal morgen 
ook zo zijn. Om mee te blijven doen 
voor de bovenste plaatsen op de rang-
lijst is winst ook noodzakelijk, want 
onze directe concurrenten Internos 
en Moc’17 zullen normaal gesproken 
ook maar weinig punten laten liggen”.
Steenbergen zal zo goed als zeker 
compleet kunnen aantreden voor de 
derby tegen Sc. Welberg en zal er dus 
alles aan gaan doen om te punten 
mee naar huis te nemen.

Voorbeschouwingen derby  
Sc Welberg – VV Steenbergen

De verwachting bij sc Welberg

Prins verheven tot 
’Egte Pompedurper’
POMPEDURP - Afgelopen maandag was het driedubbel feest voor 
Prins Jürgen van Pompedurp. Niet alleen vierde hij zijn verjaar-
dag, ook werd hij in het zonnetje gezet vanwege zijn 22ste jaar 
als lid van de Stichting Karnaval Kruisland en zijn 11de jaar als 
Prins. De stichting bezorgde hem voor die gelegenheid het mooiste 
verjaardagscadeau dat hij zich kon wensen: Ze benoemde hem tot 
‘Egte Pompedurper’, een onderscheiding die jaarlijks wordt uitge-
reikt aan de persoon die zich bovenmatig inzet voor de Kruisland-
se karnaval. Het eerbetoon bracht de prins kortstondig van zijn 
stuk:  “Die had ik even niet aan zien komen.” 

Diersporen zoeken 
Natuurmonumenten
DE HEEN – Natuurmonumenten or-
ganiseert deze zondag 6 maart een 
excursie ‘dierensporen zoeken’ in 
natuurgebied ‘Dintelse Gorzen’. 
Vertrek is 9:00 uur vanaf de Vliet-
dijk. 

De wandeltocht duurt 2,5 uur en 
deelnemers maken onder leiding 
van natuurgids Wyb Praamstra 
kennis met het leefgebied van ver-
schillende dieren en leren aan de 
hand van sporen welke soorten er 
allemaal leven.



Wij zijn verhuisd !!
Ons nieuwe adres:

Lorentzweg 12       
4691 SR Tholen       

- schadeherstel  
- spuiterij  

- restauratie
- uitdeuken zonder spuiten

06 42 53 36 34  
info@nrcarworks.nl 
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Kickboksen is een heerlijke work-out. 
De training is een perfecte combinatie van cardio en 

krachttraining en de meest effectieve manier om vet te verbranden.

Kijk op onze website www.kickboksen.info

•  Laagdrempelige lessen Kickboksen en boksen
• Lage abonnementskosten
• Maandelijks opzegbaar
• Begeleiding van ervaren trainers

2 GRATIS
proeflessen

GRATIS shirt 
bij aan-
melden

Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende 
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl



De Heen/Heense Molen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenberg
en Welberg

Alles weten? 
Scan de code

Maak een praatje!
We ontmoeten u graag op de markt en bij de supermarkten in alle kernen.

U krijgt van ons ook een mooi setje bierviltjes cadeau.U krijgt van ons ook een 

Lees alles over onze leden, wat we bereikt hebben en wat de plannen zijn:

www.volkspartijsteenbergen.nl

Ga stemmen op 14, 15 of 16 maart 
Kies raadsleden,

 waarop je kan bouwen!
VOLKSPARTIJ

. .

Een zelfstandige w-monteur

Heb jij interesse in een van deze functies? Reageer dan snel! 
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar marc@madri.nl t.a.v. Marc  Adriaansen. 
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via (0167) 561720.

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

Madri install service bv
Steenbergen, Zilverhoek 5
E marc@madri.nl
T (0167) 56 17 20 
 I www.madri.nl 

Wij zoeken 3 collega’s

MEER INFO: MADRI.NL/VACATURES

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

Een ervaren servicemonteur

Een ervaren e-monteurEen ervaren e-monteur
CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

Een zelfstandige w-monteur

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

Dorpsweg 136 - De Heen - Tel: 0167 - 560000
info@de-uitwijk.nl

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar 
een bijbaantje?? Wij hebben vacatures voor:

* Medewerkers bediening

* Keukenmedewerkers

* Terreinmedewerkers

Hiernaast zijn wij op zoek naar een: 

* Huishoudelijke hulp

Stuur je motivatie en CV met foto naar info@de-uitwijk.nl

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Maak vrienden 
bij Join us  
Steenbergen
Vind je het moeilijk om vrienden 
te maken? Dat is niet gek. In 
Nederland voelt 8% van de 
jongeren tussen de 12 en 25 jaar 
zich dag in dag uit alleen. Heb jij 
daar ook last van? En wil je dat 
veranderen? Meld je dan aan 
voor Join us.

We brengen je in contact met 
leeftijdsgenoten en helpen je sociaal 
sterker te worden. In samenwerking 
met WijZijn Steenbergen start Join us 
vanaf dinsdag 15 maart een groep in de 
gemeente Steenbergen voor jongeren 
tussen 12 en 18 jaar oud. Jongeren van 
18 tot 25 jaar komen de week daarop 
bij elkaar. Iedere twee weken zie je 
elkaar van 18.30 uur tot 21.30 uur bij 
het Jeugdhonk aan de Wipstraat. 

Wat doe je bij Join us?
Bij Join us doe je veel leuke dingen. 
Samen met andere jongeren bedenk 
en organiseer je allerlei activiteiten. 
De groep bepaalt dus zelf hoe de 
avond eruit ziet. Daarbij leer je hoe 
je iets kunt organiseren. Denk aan 
een avondje gamen, spelletjes doen, 
gourmetten, een filmpje kijken, 
voetballen, bowlen en nog veel meer 
toffe dingen! Tijdens de avonden zijn 
er begeleiders aanwezig die je helpen 
sociaal sterker te worden. 

Aanmelden
Ben je nieuwsgierig naar Join us? 
Iedereen is van harte welkom! Je 
kunt jezelf aanmelden via de website. 
Op www.join-us.nu vind je meer 
informatie en veel ervaringsverhalen 
van jongeren. Deelname is gratis.

Van de gemeenteraad
van zorgmiddelen voor ouderen of 
minderbedeelden. Zeker geen ver-van-
uw-bed-show dus! Daarnaast zijn de 
raadsleden inwoners van de gemeente, 
daardoor zijn ze makkelijk aan te 
spreken. 

En als de nieuwe raad op 30 maart 
geïnstalleerd is, wat doen zij dan precies? 
De gemeenteraad vertegenwoordigt ten 
eerste de inwoners van de gemeente. 
Daarnaast bepalen ze de hoofdlijnen 
van gemeentelijk beleid, bepalen ze 
hoeveel geld de gemeente ergens aan 
mag besteden, stellen ze gemeentelijke 
wetten vast en controleren zij het college 
van burgemeester en wethouders op de 
uitvoering van het gemeentelijk beleid. 

De stem - 
gerechtigden 
van de gemeente  
Steenbergen hebben  
allemaal een even zwaarwegende 
stem om te bepalen wie de komende 
vier jaar over deze zaken zal beslissen. 
Via de digitale stemhulp ziet u heel 
gemakkelijk welke partij aansluit bij  
uw wensen en voorkeuren. Op  
zaterdag 12 maart organiseren we 
vanaf 14.00 uur een verkiezings markt 
en om 15.00 uur een verkiezingsdebat 
in het gemeentehuis. U bent van harte 
uitgenodigd om dan onder het genot 
van een kopje koffie kennis te maken 
met de verkiesbare kandidaten. 

In deze rubriek vindt u actuele 
informatie over de gemeenteraad.  
De huidige raad neemt op  
29 maart tijdens een bijzondere 
besluitvormende vergadering  
afscheid, de nieuwe raad wordt  
op 30 maart geïnstalleerd. 

In feite heeft de gemeenteraad meer 
invloed op zaken die ons dagelijks  
raken dan de volksvertegenwoordiging  
in de Tweede Kamer. De raad staat 
immers aan het hoofd van het 
gemeentelijk beleid. Dit beleid kan  
over hele abstracte zaken gaan, maar  
ook over het vergroten van de 
woningvoorraad, het ophalen van 
huisvuil en het beschikbaar stellen 

Welberg

Borden Blauwe Sluis
Stuur uw  
stelling  
voor het  
slotdebat in

Nieuwe service: 
uitgifte ID-covers

Bij de Blauwe Sluis aan de 
Kruislandsedijk in Steenbergen  
zijn verbodsborden geplaatst.

Tussen 22.00 en 06.00 uur is het 
niet toegestaan om het terrein 
waar de borden staan te betreden. 
Nachtvissers met een vergunning 
zijn uitgezonderd. Deze regels 
gelden het gehele jaar en gaan per 
direct in.

Heeft u een belangrijk thema of een 
interessante stelling waarover u de 
kandidaten wilt laten debatteren? 

Mail uw stelling dan naar:  
griffie@gemeente-steenbergen.nl, 
eventueel met een korte toelichting 
waarom u deze stelling belangrijk 
vindt. U mag uw stelling ook 
telefonisch doorgeven door te bellen 
naar: 0167 - 543 452. 

Het slotdebat is openbaar, u bent van 
harte welkom om te komen kijken. 
Het debat wordt live uitgezonden 
door de SLOS.

Elke inwoner die een nieuw rijbewijs, 
identiteitskaart of paspoort afhaalt 
bij de gemeente Steenbergen 
ontvangt vanaf nu een gratis ID-
cover. Een ID-cover is een hoesje voor 
identiteitsbewijzen, dat belangrijke 
persoonsgegevens afschermt.

Legitimatiebewijzen zijn erg 
fraudegevoelig. Als u toestemming 
geeft voor het kopiëren van een 
identiteitsbewijs, dan loopt u met de  
ID-cover een stuk minder risico op 
misbruik van uw persoonsgegevens.  
Zo wordt onnodige verspreiding van  
een aantal persoonsgegevens die op  
een identiteitsdocument staan, beperkt.

Met deze service wil de gemeente inwoners 
bewust maken van de fraudegevoeligheid 
van identiteits bewijzen. De ID-cover wordt 
alleen verstrekt bij een nieuw rijbewijs, 
identiteitskaart of paspoort en is niet gratis 
af te halen voor uw huidige ID-bewijs.

Nieuwe service: 

Op zaterdag 12 maart om 15.00 uur 
is het slotdebat, voorafgaand aan 
de gemeenteraadsverkiezingen   
van 14, 15 en 16 maart, in de 
raadszaal van het gemeentehuis.  
De lijsttrekkers gaan dan met 
elkaar in debat over verschillende 
actuele thema’s. 

“IK STEM VOOR 
LEKKER WONEN, 
WERKEN EN 
ONTSPANNEN IN 
STEENBERGEN.”

CHRIST ANTONISSEN
STEENBERGEN

www.gemeente-steenbergen.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Kijk voor alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 
14, 15 en 16 maart op de verkiezingspagina’s elders in deze editie.



Gemeentehuis 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
14 0167
info@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl

Whatsapp naar    
06 - 12 69 32 99
ma - do 8.30 - 17.00 uur  
vr 8.30 - 12.00 uur
(niet voor bellen of sms’en)

Afspraak 
Maak een afspraak via onze  
website, bel of scan de QR-code

Melding openbare ruimte 
Valt u iets op in de openbare ruimte? 
Geef het door via de MijnGemeente app.

Milieustraat
Van Andelstraat 6, Steenbergen
wo en vr 8.30 - 12.30 | 13.00 - 17.30 uur
do 8.30 - 12.30 | 13.00 - 19.00 uur
za 8.00 - 13.00 uur

Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6, Steenbergen
Inloopspreekuur ma - do 9.00 - 12.00 uur 
0167 - 54 11 31
intake@gemeente-steenbergen.nl
www.vraagwijzersteenbergen.nl

Volg ons op

Dit jaar organiseert de gemeente 
weer de grootschalige zwerfafval 
opruimactie. Deze vindt plaats 
op zaterdag 26 maart. De 
opschoonweek houden we de 
week erna. Helpt u mee?  
Opgeven kan via: info@ 
gemeente-steenbergen.nl

Zwerfafval  
opruimactie

Uniek sporten nu ook  
met het Thomashuis
Heel Steenbergen Fit en het 
Thomashuis in Steenbergen 
gaan samenwerken. 
Het Thomashuis is een 
woonvoorziening met 
(maximaal) 8 personen die een 
verstandelijke beperking hebben. 
Hun missie is om mensen met een 
verstandelijke beperking een fijne, 
leuke en prettige leefomgeving te 
bieden. Wat past hier beter bij, dan 
gezamenlijk sporten en bewegen met de 
sportcoaches van Heel Steenbergen Fit?
 
Officieel startschot
Esther Prent, wethouder Sport, gaf op 
23 februari 2022 het officiële startschot 
voor deze samenwerking. Vanaf dat 
moment sporten en bewegen de 
bewoners met de sportcoaches van Heel 
Steenbergen Fit. Esther Prent is erg blij 
met het initiatief van het Thomashuis 
en Heel Steenbergen Fit. “Als gemeente 
vinden wij het belangrijk dat iedereen 

Ga terug in de tijd tijdens het 
vestingweekend. Op zaterdag 16 
april en zondag 17 april (1e Paasdag) 
herbeleeft u het vestingverleden 
van Steenbergen. Een weekend vol 
activiteiten voor jong en oud! 
Kijk voor de actuele informatie op 
www.steenbergen2022.nl.  

Vestingstedenroute  - 16 april 2022
Deze dag staat in het teken van 
“Steenbergen als knooppunt van 
transport en bedrijvigheid” met mobiel 
erfgoed, tal van historische auto’s in het 
centrum en varend erfgoed in de haven. 
In het centrum zijn diverse auto’s te 

kan sporten en bewegen op zijn 
eigen niveau. Door middel van 

deze activiteit kan de doelgroep 
kennismaken met verschillende 

sport- en beweegactiviteiten en we 
hopen dat ze uiteindelijk gestimuleerd en 
gemotiveerd worden om aan te sluiten 
bij een sportvereniging of aanbieder”.  
Dat is ook de reden dat de gemeente 
Steenbergen samenwerkt met Uniek 
Sporten Brabant.

Aangepast Sporten
Vanuit de samenwerking met Uniek 
Sporten Brabant worden sportaanbieders 
ondersteund die Aangepast Sporten 
willen aanbieden en worden mensen 
met een beperking geholpen in het 
vinden van de juiste sport. Sporters en 
sportaanbieders worden met elkaar in 
contact gebracht. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Chris 
Snepvangers, sportcoach Uniek sporten, 
via unieksportensteenbergen@ssnb.nl

zien, waaronder vooroorlogse auto’s, 
die in Steenbergen eindigen nadat 
ze de Vestingstedenroute over de 
Zuiderwaterlinie hebben gevolgd. 

In de jachthaven van Steenbergen is 
een tentoonstelling te bezichtigen over 
erfgoed schepen. In de loop van de 
middag komen er schepen de jachthaven 
binnenvaren. 

Daarnaast zijn er leuke activiteiten, 
zoals muziek en ambachten en kunt 
u zich laten vervoeren in een koetsje, 
paardentram, oude bus, rondvaartboot 
en meer.

Vestingfeest - 17 april 2022
Op deze dag gaat u letterlijk een heel stuk 
terug in de tijd. Een unieke beleving voor 
jong en oud! De gemeente Steenbergen 
zet zijn eigen ontstaansgeschiedenis 
centraal. Het centrum van Steenbergen 
is aangekleed in historische sfeer. Er 
vinden allerlei activiteiten plaats in het 
kader van de geschiedenis en cultuur 
van de gemeente Steenbergen, zoals een 
historische markt en oude ambachten. Op 
verschillende locaties wordt het vesting 
verleden ‘nagespeeld’ met kampementen 
en mensen in kostuums die laten zien hoe 
men vroeger leefde. Als start van de dag 
schiet de Saluut Batterij het kanon af. 

Vestingweekend Steenbergen tijdens het Jubileumjaar 2022  

Vestingloop - 17 april 2022
Tijdens het Vestingfeest kunt u ook 
meedoen met de historische vestingloop. 
Voor wandelaars en hardlopers zijn er 
diverse afstanden. Hardlopers kunnen 
meedoen met de 5 of 10 kilometer. 
Daarnaast is er ook een kidsrun van  
1 kilometer. Wandelaars lopen tijdens 
een route van 10 kilometer langs en door 
bekende en onbekende gebouwen. 
Aanmelden kan via www.vestinglopen.nl. 

Moedigt u de deelnemers liever aan?  
U bent welkom! Onderweg zijn er 
gezellige lokale bandjes en straattheater 
om u en de deelnemers te vermaken. 

De gemeente Steenbergen biedt hulp. 
Huurders in de gemeente Steenbergen 
kunnen een gratis cadeaubon ter 
waarde van 70 euro aanvragen.  

Met de cadeaubonnen haalt u bij  
lokale bouwmarkten of via een webshop 
kleine energiebesparende producten, 
zoals ledlampen en radiatorfolie.  
Er geldt op = op. Dus wees er snel bij! 

Vraag uw cadeaubon aan via  
www.regionaalenergieloket.nl/
steenbergen/cadeaubon of bel 
met Regionaal Energieloket via 
telefoonnummer 088 - 525 41 10  
of met de gemeente Steenbergen  
via telefoonnummer 14 0167.
Lukt het u niet meer om de eindjes  
aan elkaar te knopen? Loop eens  
binnen bij Vraagwijzer aan de  
Fabrieksdijk 6 in Steenbergen of  
bel naar 0167 541 131.

Geschrokken  
van de  
energie rekening?

De overstap van onze 
informatiepagina naar de 
Steenbergse Courant hebben we 
ook gebruikt om de vormgeving 
aan te passen. We hopen dat u 
zo nog prettiger de pagina kunt 
lezen. Heeft u hier suggesties of 
opmerkingen over? Stuur dan een 
bericht naar communicatie@
gemeente-steenbergen.nl

Informatie pagina 
in een nieuw jasje



Realiseer jouw droomtuin samen met 

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin die perfect bij je past.
Maak vrijblijvend een afspraak!

Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.nl

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl
info@cuelenaere.nl

Welkom bij het voordeligste
tankstation van Nederland

20 cent
korting op 
brandstof

heerlijke
voordelige

broodjes

Verse 
Piacetto 
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Service met een glimlach, al bijna honderd jaar.
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HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 * www.hblok.nl

Ben jij 13+ en wil je wekelijks 
een leuk  zakcentje verdienen?

• Vrijdags na schooltijd 

• Een uurtje werk 

• Goed verdiend

Geef je dan op als 
reserve-bezorger van 
Steenbergse Courant.

Bel (0167) 56 59 30 of mail jouw contactgegevens: 
bezorging@steenbergsecourant.nl 
Je kunt ook even langs komen: 
Molenweg 44 (naast de brandweerkazerne)



Steenbergse Courant
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( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Nadat de partij Ge-
woon Lokaal! bij de gemeenteraads-
verkiezingen in 2014 en 2018 als 
grootste partij in de gemeenteraad 
werd gekozen maakt de partij zich met 
als lijstnummer 1 op voor de komen-
de verkiezingen. Dinsdagavond pre-
senteerde de partij haar verkiezings-
programma met als titel ‘Doe maar 
Gewoon Lokaal!’. Er worden tal van 
punten in aangestipt, hier onder volgt 
daar een greep uit, want alles benoe-
men is in dit artikel niet doenlijk. Het 
programma bestaat uit zaken die de 
partij wil doen en zaken die ze niet wil 
doen.

In een 27 pagina’s groot document zet 
Gewoon Lokaal! haar ideeën voor de 
komende vier jaar uiteen. “Gewoon 
Lokaal! heeft zich in de afgelopen acht 
jaar bewezen als een stabiele loka-
le politieke partij met een sterke ver-
tegenwoordiging in alle kernen van 
onze gemeente. We willen politiek be-
drijven op basis van argumenten, fei-
ten en onafhankelijke onderzoeken. 
We doen dat voor en met de inwo-
ners van de gemeente Steenbergen”, 
zo stelt de partij. Haar verkiezings-

programma beschouwt ze “als iets dat 
kan groeien en rijpen met de jaren”.

Voorzieningen op 1
Het behoud van voorzieningen als 
gemeenschapshuizen, speeltuinen, 
zwembaden, sportvoorzieningen, 
verenigingen, brandweer en scholen 
staat voor Gewoon Lokaal! op de eer-
ste plaats.

Kerncoördinatoren
Gewoon Lokaal! wil het aantal be-
schikbare uren voor de kerncoördi-
natoren minimaal behouden en wan-
neer dat nodig blijkt uitbreiden. “Ze 
vormen een laagdrempelige manier 
om in contact te komen en te blijven 
met de gemeente, geven antwoord op 
vragen en zorgen ervoor dat mooie 
initiatieven ook echt worden uitge-
voerd”.

Bedrijventerreinen
Gewoon Lokaal! wil de bedrijventer-
reinen uitbreiden met 15 hectare. On-
derzoek moet aantonen waar en mo-
gelijk ook over meerdere locaties. De 
partij wil de inrichting verbeteren en 
aantrekkelijker maken met meer bo-
men en groen. 

Voor nieuwe bedrijven geldt dat ze 
duurzaam moeten zijn en toegevoeg-
de waarde moeten bieden met name 
aan de agrarische bedrijvigheid. De 
partij wil de agrarische sector waar 
mogelijk helpen op weg naar kring-
looplandbouw in samenspraak met 
de ZLTO.

Arbeidsmigranten
Gewoon Lokaal! wil dat arbeidsmi-
granten zich hier thuis voelen en be-
trekken bij de samenleving. Hun inzet 
is noodzakelijk in de agrarische sector 
en bij de zorg- en kenniseconomie.

Subsidiespecialist  
inhuren
“Alleen al in Nederland zijn 1750 
fondsen waar subsidie kan worden 
aangevraagd, zo ook de talloze moge-
lijkheden in Europa”. Gewoon Lokaal! 
wil een externe specialist inhuren om 
de mogelijkheden te benutten.

Wonen
Woningbouw op maat, duurzaam en 
mogelijk zelfs de aanleg van tijdelijke 
woonwijken om bij bevolkingkrimp 
deze te vervangen voor groene ruim-
te. Ook locaties voor plaatsing van 
‘tiny houses’, nestverlaterswoningen 
op eigen grond en hofjes voor seni-
oren. Nieuwe inwoners zijn welkom, 
maar eerlijke kansen voor eigen be-
woners.

Openbaar Vervoer
Mobiliteitshubs – plekken waar ver-
schillende vormen van vervoer sa-

menkomen – met goede voorzienin-
gen, waaronder beschutting, Wifi, 
laadplaatsen voor elektrische fietsen 
en wellicht plekken om online pak-
ketjes op te halen.

Mobiel Jongeren Honk
De jongerenbus krijgt de waardering 
van Gewoon Lokaal!. Deze mag wor-
den vervangen voor een mobiel jon-
geren honk.

Afvalinzameling
Gewoon Lokaal! wil een onderzoek en 
een besluit over het invoeren van een 
gedifferentieerd tarief voor afvalver-
werking. Wie zorgt dat zinloos afval 
verdwijnt mag beloond worden met 
een lagere afvalstoffenheffing. Afval 
als grondstof voor nieuwe producten 
moet ervoor zorgen dat de kosten van 
verwerking naar beneden gaan.

En dan een opsomming 
van punten die Gewoon 
Lokaal ook wil doen
Meer groen door bomen (duizend 
bomen in de komende vier jaar – en 
planten met een klimaatbos tussen de 
A4 en Steenbergen-Noord – Zonnepa-
nelen eerst op de daken met korting 
op gemeentelijke heffingen – handha-
ving van het stimuleringsfonds voor 
het energiezuinig maken van wonin-
gen – doorzetten van het ecologisch 
maaibeheer – ‘kappen met kappen’- 
historisch erfgoed beter zichtbaar 
maken – herstel Linie van de Een-
dracht – realiteit maken van de droom 
Fort Henricus – promotiecampagne 

recreatieve voorzieningen – beweeg-
routes bij de kernen aantrekkelijker 
maken – meer rustbankjes langs wan-
delroutes – openbare toiletten in par-
ken en bij de havens – vrij toegankelij-
ke toiletten in winkels en horecagele-
genheden – behoud van de polikliniek 
– hogere bijdrage aan ondernemers-
fonds voor activiteiten in winkelge-
bied van Steenbergen en Dinteloord. 
Een onafhankelijke centrummanager 
– een weekmarkt voor verse streek-
producten op zaterdagen – meer sfeer 
op de Steenbergse Markt – een ge-
zondheidscentrum in het stadspark 
waarbij parkfunctie gehandhaafd 
blijft – nieuwbouwprojecten laten 
passen bij een historische uitstraling. 
In het verkiezingsprogramma be-
noemt Gewoon Lokaal! per kern tal 
van zaken die de partij wil doen.

Wat Gewoon Lokaal  
sowieso niet wil doen
De partij wil geen uitbreiding van 
glastuingebieden in de gemeen-
te Steenbergen. En af van intensie-
ve veehouderij. Vrijgekomen ruimte 
wil de partij inzetten voor biologische 
veeteelt en experimentele landbouw.
Gewoon Lokaal wil geen ‘gouden 
raadzaal’ en geen uitbreiding van het 
Agro Food Cluster met glastuinbouw 
aan de zuidzijde van de Noordlange-
weg. Geen hogere lasten voor de bur-
gers. Geen openstelling van de Steen-
bergse Markt voor autoverkeer.

Verkiezingsprogramma 
‘Doe maar  
Gewoon Lokaal!’

 
 1. 6 sterke kernen. Rijk sociaal leven, 
 voorzieningen op 1 voor goede welzijn 

en leefbaarheid in elke kern

2. Als politieke partij behartigen we de 
 lokale belangen voor iedereen

3. Woningbouw, juiste type woning per 
kern van jong tot oud

4. Terugdringen eenzaamheid, armoede en 
waarborgen van veiligheid van inwoners

5. Betaalbare gemeente, kosten voor 
 inwoner zo laag mogelijk en beheersbaar 
houden

6. Groene gemeente, duurzaam voor 
 inwoners, milieu en natuurontwikkeling

7. Aantrekken innovatieve circulaire 
 bedrijven ten behoeve van meer lokale 
werkgelegenheid

8. Energietransitie, bouwen aan een  
energie neutrale gemeente 

9. Recreatie & toerisme stimuleren en 
 bezoekers vasthouden door meer 
 beleving te bieden

10. Gezondheid, sporten en bewegen, iedere 
inwoner die dat wil moet kunnen sporten 
en bewegen

SPEER
PUNTEN

1. Maurice Remery
Nieuw Vossemeer, Eigenaar uitzendbureau, bemiddeling 
technisch personeel
Nevenfuncties :Fractievoorzitter / raadslid; Penningmeester 
Huurdersbelangen vereniging SRW Steenbergen;  Voorzitter 
Kruisvereniging Nieuw Vossemeer; Algemeen bestuurslid 
Heemkundekring Nieuw Vossemeer

4.  Gerda van Caam
Steenbergen, Werkzaam als vrijwillig en zelfstandig budget-
coach en eigenaresse van Gerda Budget- en Opruimcoach.
Nevenfuncties:  Raadslid; Vanaf 16 maart 2020 vrijwilliger bij 
stichting de Ontmoetingswinkel voor S.H.S. in Steenbergen; 
Sinds 26 juli 2021 vrijwilliger bij het bewonersinitiatief de 
Huiskamer Hart van Zuid; Vanaf 14 oktober 2021 initiatief-
neemster en voorzitter van stichting Sociale Hulp Steenbergen.

7. Helen Stolk
Nieuw Vossemeer, Logistiek planner

2. Edwin Maas
Kruisland, Eigenaar Horeca gelegenheid de Com-
merce te Kruisland 
Nevenfuncties : Raadslid; Voorzitter van Stichting 
Jaarmarkt Kruisland; Voorzitter van Stichting 
Vrienden van Kruisland; Bestuurslid Evenemen-
tenplatform Steenbergen; Lid werkgroep Business 
Awards Steenbergen; Voorzitter Koninklijke Horeca 
Nederland, afdeling Steenbergen (onbezoldigd)

5. Mitchell Rijshouwer 
Kruisland; SousChef Restaurant Loof

8. Mitchel Vroege
Steenbergen, ICT-er

10. David Borremans
Steenbergen, Kok bij Defensie Ondersteuningscom-
mando
  

3. Dennis van Agtmaal
Dinteloord, Projectcoördinator Hollandia Industrial BV
Nevenfuncties : Raadslid;  Voorzitter Personeelsver-
tegenwoordiging Hollandia Industrial; Lid Centrale 
Ondernemingsraad Hollandia BV;  Voorzitter FC 
Lattentrappers (zaalvoetbal)

6. Cees van Agtmaal
Dinteloord, Gepensioneerd

9. Luuk Hommel
Nieuw-Vossemeer, Docent levensbeschouwing
Nevenfuncties : Organisator bij voetbalvereniging 
NVS

Facebook.com/GewoonLokaalSteenbergen
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De fractie van de 
Volkspartij heeft de afgelopen drie 
jaar kunnen warmlopen in de huidi-
ge coalitie, nadat een plekje vrijkwam 
toen de VVD de stekker uit de samen-
werking trok. Nu komt het erop aan of 
de partij de huidige vijf zetels opnieuw 
kan verzilveren met het visitekaartje 
dat de afgelopen tijd is afgegeven. De 
Volkspartij wil voor de inwoners “de 
echte pleitbezorger en vertegenwoor-
diger zijn in het gemeentebestuur.” 

Danker Kouwen is de kartrekker bij 
deze verkiezingen, zolang boegbeeld 
Michel Lambers een stapje terug 
moet doen vanwege gezondheidsre-
denen. 
Michel Lambers is een doorgewinterd 
gemeentepoliticus met vele jaren er-
varing op de teller. Danker Kouwen 
heeft de afgelopen tijd echter meer 
zijn gezicht kunnen laten zien toen 

Lambers al vaker afwezig was in de 
raadszaal in aanloop naar zijn nier-
transplantatie. Zo zocht Kouwen de 
samenwerking op met Nadir Baali 
(nu nog PvdA, straks Progressief Sa-
men) door gezamenlijk een voorstel 
voor meer woningen voor starters in 
te dienen. Ook in het verkiezingspro-
gramma is woningbouw een belang-
rijk thema. 

“Steenbergse kern  
grootste  

ontwikkelgebied”
De Volkspartij wil voor een brede 
doelgroep 200-300 nieuwbouwwo-
ningen per jaar realiseren. Wethouder 
Baartmans noemde dat getal eerder 
“niet haalbaar”, vanwege de tijd die 
het kost om plannen te ontwikkelen. 
De partij blijft vasthouden aan het 
principe dat 25% van deze woningen 
voor nestverlaters moet zijn, maar er 
moet ook voldoende gebouwd wor-

den om aan de vraag voor huisves-
ting van ouderen te voldoen. “Wo-
ningbouw moet in elke kern gereali-
seerd worden, maar de Steenbergse 
kern is het grootste ontwikkelgebied, 
waar met name tussen de kern en de 
A4 ontwikkelingen voor woningbouw, 
ecologische verbindingszones en be-
drijventerreinen kunnen plaatsvin-
den.” 
Verder vindt de partij dat statushou-
ders geen voorrang mogen krijgen bo-
ven eigen inwoners, maar gewoon op 
de wachtlijst moeten komen. Punten-
systemen mogen hierbij geen priori-
teit hebben en niet doorslaggevend 
zijn. De Volkspartij vindt sowieso dat 
er zo min mogelijk asielzoekers en 
statushouders moeten worden opge-
vangen. “De gemeente Steenbergen 
hoeft niet het braafste jongetje van de 
klas te zijn.”

Adviesraad essentieel  
bij verkeersproject
De Volkspartij ziet de verbetering van 
de wegen en verkeersmogelijkheden 
als een van de belangrijkste ontwik-
kelingen van de komende periode. De 
partij wil dat de rondwegen in Steen-
bergen West en Dinteloord er komen, 
maar vindt dat de adviesraad die bij 
het GVVP betrokken is, ook vaart 
moet zetten achter de volgende on-
derzoeken: een rondweg in Kruisland, 
een rotonde bij De Heen, ontsluiting 
van Steenbergen Noord naar Dinte-
loordseweg, en een afrit van de A4 

naar Steenbergen Noord. “Als de ad-
viesraad en de betrokken bewoners 
niet zijn geraadpleegd door de orga-
nisatie bij een project, dan wordt dit 
project als het aan de Volkspartij ligt 
niet behandeld in de raad.”

“Gebruik inspraak  
inwoners op  

professionele manier”
Als het gaat om de ambtelijke orga-
nisatie, wil de Volkspartij dat de kwa-
liteit van de communicatie in de ge-
meente Steenbergen fors verbeterd 
wordt. “De communicatie met bur-
gers over hun omgeving moet trans-
paranter. Er moet beter en duidelijker 
overleg met burgers zijn als er in hun 
buurt iets gebeurt. Burgerparticipa-
tie moet dan ook speerpunt zijn bij de 
ontwikkeling van beleid. Het is de be-
doeling dat de inspraak van inwoners 
professioneel gebruikt wordt en dat 
dit als volwaardig wordt meegeno-
men in besluiten door de organisatie.
Zo zijn we er in de afgelopen perio-
de met alle andere belanghebbenden 
in geslaagd om de vestiging van hele 
hoge windmolens tegen te houden.”

“Reclamebelasting  
is oneerlijk”

De Volkspartij wil meer economische 
ontwikkelingen realiseren in Steen-
bergen en inwoners die willen starten 
met een onderneming moeten daar-

om gestimuleerd worden. De partij 
wil dit onder meer realiseren door de 
Bijstandsregeling voor ondernemers 
uit te breiden. Als het gaat om de re-
clamebelasting heeft de Volkspartij 
meermaals benadrukt voor afschaf-
fing van deze belasting te zijn.  Ook 
in het verkiezingsprogramma staat 
het duidelijk omschreven. “Er is spra-
ke van een oneerlijke en onevenredi-
ge belastingheffing, omdat alleen een 
select gezelschap van de winkeliers 
en dienstverleners in het centrum van 
Steenbergen hieraan moeten beta-
len. De gemeente moet zelf zorgdra-
gen voor de uitstraling van de kernen, 
maar ondernemers mogen daar op 
basis van vrijwilligheid altijd onder-
steunen.”

“Corona heeft veel  
ellende veroorzaakt”

Naast de reclamebelasting heeft de 
Volkspartij een belangrijke missie om 
de lokale belastingen voor de inwo-
ners zo laag mogelijk te houden. 
“Corona heeft veel ellende veroor-
zaakt in onze samenleving. De Volks-
partij wil alles op alles zetten om het 
leven in de gemeente Steenbergen in 
de komende periode zoveel mogelijk 
normaal te laten verlopen. Dit uit zich 
in de ondersteuningsregelingen voor 
onze ondernemers en het bieden van 
maatschappelijke zorg voor al onze 
inwoners.”

Volkspartij viert in komende raadsperiode 
tienjarig jubileum

“Tegen zo laag mogelijke 
kosten, zo veel mogelijk  
welvaart en welzijn in de  
gemeente Steenbergen”

 
 

1. Onze eigen inwoners staan op de 
eerste plaats.

2. We bouwen 200 – 300 woningen 
per jaar in onze kernen.

3. De uitvoering van het verkeers-  
en vervoersplan en rondwegen.

4. Het verder verbeteren van de  
leefomgeving in alle kernen.

5, Het verder verbeteren van  
de veiligheid.

6, Beter en beter betaald werk.

7, Een betaalbare en realistische  
energietransitie voor onze  
inwoners.

8, Een schonere en beter  
onderhouden gemeente.

9. Meer aandacht voor sport  
en cultuur.

10. Een transparante ambtelijke  
organisatie.

SPEER
PUNTEN

1. Danker Kouwen
Steenbergen – Werkzaam bij SABIC als supervisor operations 
chloor/uttilities – Gemeenteraadslids voor de Volkspartij in de 
gemeente Steenbergen – Vrijwillige brandweerman bij het 
korps van Steenbergen

4. Ed Hobo
Steenbergen – Zelfstandig ondernemer: Eigenaar van Hobo 
Tools – Burgerraadslid

7. Jeroen Hulhoven
Kruisland – Inkoopadviseur

2. Michel Lambers 
Steenbergen – Letselschade expert (niet opera-
tioneel)
Lid van de gemeenteraad Steenbergen

5. Boy Sluiters
Steenbergen – Commercieel Binnendienst & 
Servicecoordinator – Freelance DJ, MC en producer
Raadslid namens de Volkspartij 
Lid van het audit committee gemeente Steen-
bergen 

8. Jeroen Havermans 
Nieuw-Vossemeer – Manager Research & Deve-
lopment - PharmaPartners - Voorzitter - Vereniging 
De Volkspartij – Lid van de Rekenkamercommissie 
- gemeente Steenbergen – Secretaris - (Kruisboog)
schietvereniging Nieuw-Vossemeer

10. Sander Booij 
Dinteloord – Militair, naast mijn werkzaamheden onderhoud ik diverse contacten met maatschappelijk betrokken or-
ganisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Amphia-ziekenhuis alsook Movember. Zo heb ik samen met collega’s rond 
Kerst een actie op touw gezet om de patiënten en medewerkers van het Amphia letterlijk in het licht te zetten tijdens de 
donkere dagen. Daarnaast heb ik het voortouw genomen om als peloton mee te doen aan de actie Movember. Tijdens die 
actie werden wij o.a. gesponsord om onze snor te laten staan. Hiermee hebben wij 2735 euro opgehaald. Al dat geld is in 
diverse goede doelen geïnvesteerd. Onderstaand heb ik twee linkjes opgenomen met meer informatie over deze acties.

3. Ger de Neve
Steenbergen – Gepensioneerd 
Gemeenteraadslid in de gemeente Steenbergen

6. Eric van der Spelt
Steenbergen - Akkerbouwer; Bestuurslid ZLTO 
Steenbergen Bergen op Zoom Noord.

9. Herman Riemslag
De Heen – Kynologisch instructeur Zwartgoud 
training – Lid leefbaarheid De Heen.

volkspartijsteenbergen.nl
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( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Ook VVD Steenber-
gen wil de kiezer duidelijk laten we-
ten waar de partij voor staat. De partij 
wil het niet bij vage beloften houden 
maar geeft aan welke zaken ze voor 
de inwoners van de gemeente Steen-
bergen belangrijk vindt en wat de par-
tij daarvoor wil doen. Belangrijkste 
speerpunt voor VVD Steenbergen is de 
woningnood.

De VVD wil bereiken dat er in alle ker-
nen woonruimte bijkomt al naar ge-
lang de behoefte. “Iedereen die nu 
binnen onze gemeente woont moet 
hier kunnen blijven wonen. En er 
moet ook woonruimte komen voor 
wie in onze gemeente wil komen wo-
nen. We moeten alle leeftijdsgroepen 
voorzien van voldoende woonruim-
te”, zo stelt de partij. De VVD neemt 
het initiatief voor een actieprogram-
ma dat leidt tot vergroting van de 
woonmogelijkheden. Bouwen naar 
vraag en behoefte voor alle levens-
fasen, met starterswoningen, door-
stroom mogelijkheden voor ouderen 
en flexibele woonvormen. Ook wil 
de VVD verruiming van de regelge-
ving voor vrijkomende agrarische be-

drijfslocaties.

Dienstverlening: vraag 
inwoners en bedrijven 
centraal
VVD Steenbergen wil een efficiënte en 
proactieve dienstverlening. Ze wil een 
ingrijpende cultuuromslag voor het 
ambtelijk apparaat waardoor dit een 
zuiver dienstverlenende organisatie 
wordt. Dat moet binnen 18 maanden 
gerealiseerd zijn. Krachtig ingrijpen 
bij het vergunningensysteem. Flits-
vergunningen voor spontane initia-
tieven en meerjaren-vergunningen 
voor terugkerende evenementen.

Ondernemers 
ondersteunen
VVD stelt dat de gemeente Steenber-
gen een sterke economie heeft met 
een goede basis voor verdere ontwik-
keling en gezonde groei. De belang-
rijkste sector is volgens VVD de argri-
business- en foodsector, “op het ge-
bied van biobased behorend tot de 
koplopers”. 
De partij wil met ondernemers een 
model ontwikkelen waarbij de recla-

mebelasting door hen zelf kan wor-
den besteed. “Ondernemers krijgen 
de regie in handen op basis van ver-
trouwen”. 
De VVD ziet recreatie niet als hoofd-
thema, maar als een van de voorzie-
ningen die de gemeente biedt. VVD 
wil een minder streng vestigingsbe-
leid, woonbestemming voor leeg-
staande winkels in de omgeving van 
het winkelcentrum, gemeente als kar-
trekker bij bestrijding van leegstand, 
goede woonomstandigheden voor 
arbeidsmigranten en uitbreiding van 
bestaande bedrijfslocaties.

Goede financiële positie 
en ‘zo laag mogelijke 
lasten voor inwoners’
VVD wil terug naar ‘Begroting op 
orde’, alleen investeren in zaken die 
aantoonbaar nut hebben voor de in-
woners. De partij wil ‘de snoeppot 
voor initiatieven uit de samenleving’ 
afschaffen en volledige transparantie 
en openheid naar de burgers.

Zonnepanelen op daken
De VVD zet voor de korte termijn in 
op bij voorkeur zonnepanelen op da-
ken en waterbassins als overloopge-
bied bij ernstige regenval. De par-
tij sluit zonneweiden en windmolens 
niet uit maar eist wel bescherming en 
behoud van het open landschap. VVD 
neemt het initiatief voor een actiepro-
gramma en een investeringsvoorstel 
voor de terugdringing van waterover-
last.

‘Snel handelen bij 
onveilige situaties’
VVD vindt dat inwoners zich veilig 
moeten kunnen voelen. Ze ziet veilig-
heid als een gezamenlijke inspanning 
en vindt dat onveilige situaties direct 
gemeld moeten worden. Vervolgens 
moet de gemeente dan snel en cor-
rect handelen. VVD wil een nauwe sa-
menwerking tussen politie, Boa’s en 
preventieteams. Betere zichtbaarheid 
van wijkagenten en Boa’s en intensie-
vere controle en handhaving in het 
buitengebied.

Openbare ruimte veilig 
en aantrekkelijk
De VVD wil een goede straatverlich-
ting, veilige oversteekplaatsen bij 
drukbezochte plaatsen, geen nieuwe 
drempels en obstakels in het buiten-
gebied waar veel landbouwverkeer is 
en prioriteit voor de rondwegen rond 
Steenbergen en Dinteloord. 

Zorg voor iedereen
VVD wil het liefst voorkomen dat 
mensen op zorg zijn aangewezen, 
eerst moeten familie, vrienden en bu-
ren bijspringen, maar als dat niet kan 
moet er professionele hulp zijn. Daar-
om wil de partij veel aandacht voor 
preventie, begrijpelijke regels die ie-
dereen begrijpt, blijvende steun aan 
mantelzorgers, jeugdzorg via regio-
nale samenwerking en kansen voor 
kleinschalige zorg op initiatief van in-
woners.

Vitale kernen
De stadsraad en dorpsraden moeten 
met de inwoners worden betrokken 
bij projecten, zo vindt de VVD. Alle 
kennis en informatie die aanwezig is 
kan zo goed worden gebruikt.

Kunst en cultuur
VVD stelt dat cultuur de creativiteit 
stimuleert en tot innovatie leidt, wat 
een positief effect heeft op de econo-
mie. De partij zet in op behoud van 
verenigingen en clubs. Erfgoedbe-
houd, cultuuronderwijs en cultuur-
beleving is van essentieel belang, zo is 
haar stelling. Wat de VVD betreft wor-
den gemeentehuis en geschikte ge-
meentelijke gebouwen beschikbaar 
gesteld voor exposities.

Zwembaden, trimbanen 
e.d. behouden
VVD constateert dat sport goed en 
belangrijk is voor iedereen. De par-
tij wil dat sportverenigingen, scholen 
en buitenschoolse opvang nauw sa-
menwerken om schoolgaande jeugd 
veel te laten bewegen. Afspraken over 
onderhoud sportaccommodaties blij-
ven wat de VVD betreft gehandhaafd 
en sportverenigingen moeten worden 
ondersteund bij de uitvoering van het 
sportakkoord.

Zie ook de website:

steenbergen.vvd.nl

VVD Steenbergen: 
“Krachtig, Koersvast, 
Toekomstgericht”

Wonen
VVD Steenbergen gaat voor bouwen naar behoefte in alle kernen

Dienstverlening
De Gemeente staat in dienst van de bewoner, zowel fysiek als digitaal

Economie
economische vooruitgang is belangrijk voor ons allemaal. 
Daar blijven wij ons voor inzetten

Financiën
De VVD gaat voor een goede fi nanciële positie van de gemeente, in combi-
natie met zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners

Duurzaamheid
Verduurzaming door zon, water en wind. Bijvoorbeeld zonnepanelen op 
alle gemeentelijke daken.

Veiligheid en openbare orde
Iedereen moet zich veilig voelen.
Uitbreiding van  de inzet van wijkagenten, boa en buurtpreventie in goede 
onderlinge samenwerking.

Openbare ruimte
VVD Steenbergen gaat voor schoon, heel en veilig van onze openbare 
ruimte

Sociaal Domein
Iedereen heeft recht op zorg naar eigen behoefte
Maatwerk vinden wij daarin belangrijk

Vitale kernen
De kernen en de stad vormen het kloppend hart van de gemeente 
Steenbergen. 
De inbreng van en samenwerking met o.a. dorpsraden is voor VVD 
Steenbergen belangrijk

Kunst en cultuur
Cultuur en kunst in Steenbergen is van iedereen. 
De VVD zet daarom in op behoud van onze verenigingen en clubs. 
Voor de VVD zijn erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en cultuurbeleving van 
essentieel belang.

Sport
Sport is er voor iedereen.
VVD Steenbergen vind het belangrijk dat de sportvoorzieningen in onze 
kernen blijven bestaan.

SPEER
PUNTEN

1. Kees Gommeren 
heeft samen met zijn vrouw Wilma vanaf 1975 een agrarisch 
bedrijf. Naast zijn raadswerk vervult de 64 jarige Kees nog een 
aantal bestuurlijke functies binnen een aantal andere agrari-
sche bedrijven en binnen de landbouworganisaties.

4. Jos Verbeek
Beroep: belastingadviseur, hobby’s zijn beleggen, fi nanciële 
planning en het doorspitten en beoordelen van jaarrekeningen.

7. Arno van Dijke
Woonplaats Steenbergen
Beroep: Bouwkundig ingenieur
 

2. Theo van Es
Beroep: gepensioneerd (voorheen directiefuncties 
in de zakelijke dienstverlening). Relevante maat-
schappelijke functies: Voorzitter/penningmeester 
van de lokale omroep SLOS - Bestuurslid van de 
Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant - Docent 
astronomie en natuurkunde bij diverse volksuni-
versiteiten.

5. Nicky Broos
Zelfstandig ondernemer in de Leisure, diverse taken 
en bestuursfuncties

8. Erik Jansen
Coördinator Financiële Administratie bij het Erasmus 
MC.

10. Ghislaine Stoutjesdijk 
- van Nieuwenhuijzen 
Opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in De Heen. Na mijn psy-
chologiestudie in Leiden ben ik teruggekomen naar het zuiden. 
Inmiddels woon ik met mijn man en dochter van negen jaar 
terug op het familiebedrijf dat wij samen willen voortzetten.

11. Rob Rijshouwer
Consultant in de 1e lijns zorg ICT

Veel vrijwilligers taken, Campagneleider VVD, voorzitter Oranje Co-
mité Kruisland, organisator, lid Genootschap van de Meermin, kern-
team lid Steenbergen 750, SLOS cameraman, buurtpreventie

3. Tineke Feskens 
Werk: Coördinator servicepunt bij de Katholieke Scholengemeen-
schap Etten-Leur (KSE). Wij lossen problemen op diverse gebied op, 
o.a ICT, binnen de school. Eigenaar NoProblem. Schrijft artikelen, 
o.a. voor de Steenbergse Courant. Bestuurlijke ervaring: 10 jaar 
raadslid gemeente Halderberge, voorzitter commissie economische 
zaken en veiligheid. Fractievoorzitter. Voormalig voorzitter Halder-
bergse Omroep Stichting. Mede oprichter van regionale omroep 
Ons West Brabant. Voormalig penningmeester Ons West Brabant. 

6. Lidia Uijtdewilligen 
Juridische medewerker APV en Bijzondere wetten Gemeente 
Etten-Leur. Bestuurslid SC Kruisland,  lid genootschap van de 
Meermin. Hobby’s: met familie, vrienden en vriendinnen gezellig 
avondje op stap, heerlijk uiteten, festivals bezoeken en sportwed-
strijden kijken.

9. George Veerman
Beroep: Ex-ondernemer, docent ICT op een MBO. Hob-
by’s: leuke dingen doen met gezin, grillen (Big Green 
Egg) en gitaar spelen.
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Economie
Voor het economisch klimaat wil 
het CDA onder andere verminde-
ring van de lokale regeldruk, ruim-
te voor lokale aanbieders bij aan-
bestedingen, mogelijkheden voor 
pop-up-winkels om de leegstand 
tegen te gaan en het aantrekkelijk 
maken van de Markt in Steenber-
gen voor buitenactiviteiten.

Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme blijft voor 
het CDA een van de pijlers. Ze 
willen de omgeving aantrekkelij-
ker maken door meer recreatieve 
fietsroutes aansluitend op de ker-
nen en op de routes uit andere ge-

meenten. Daarnaast ommetjes bij 
het Volkerak in Dinteloord en bij 
de Kruislandse brug. Toeristenbe-
lasting moet terugvloeien naar de 
ondernemers en voor verblijfsre-
creatie een stimulerend beleid.

Duurzaamheid
Het CDA wil op dit gebied meer 
zonnepanelen op het dak, geen 
nieuwe windmolens, lantaarnpa-
len met een ingebouwd oplaad-
punt en een gratis toegankelijke 
milieustraat voor de eigen inwo-
ners.

Ondersteuning inwoners
Een vangnet voor inwoners waar-

bij het in het leven misgaat vindt 
het CDA noodzakelijk. Ze wil on-
dersteuning voor het vrijwilligers-
werk, de mantelzorg door pro-
fessionals en gaat voor krachti-
ge leefbare kernen. De gemeente 
moet rolstoelvriendelijk zijn met 
aandacht voor goede trottoirs en 
toegankelijkheid van gebouwen.
Het CDA verwacht een tegenpres-
tatie van mensen met een bij-
standsuitkering en goede voorzie-
ningen voor inwoners die deze te-
genprestatie echt niet kunnen le-
veren.

Een van de punten die verder 
wordt genoemd is het bevorde-
ren van zgn. ‘eettafels’ binnen alle 
kernen.

Wonen en  
woonomgeving
Leefbaarheid in de kernen wil het 
CDA waarborgen door wonen 
voor alle categorieën inwoners 
waaronder starters, senioren, gro-
te en kleine gezinnen, mogelijk-
heden voor wonen van wieg tot 
het graf. Met prioriteit voor star-
ters, senioren en sociale huurwo-
ningen. Het CDA wil een actie-
ve zoektocht naar gronden voor 
toekomstige woningbouw in alle 
kernen, met uitbreiding als in-
breiding niet mogelijk is, pas-
send binnen het landelijk beeld in 

de gemeente. Beide zwembaden 
moeten behouden blijven en er 
moeten voldoende speelgelegen-
heden voor kinderen zijn in elke 
kern.

Groene gemeente
Het CDA wil goed onderhoud en 
een toename voor het openbaar 
groen in alle kernen. Met kwali-
tatief goede bomen, een effectie-
ve onkruidbestrijding en een goed 
maaibeleid.

Mobiliteit
Het CDA wenst een goede be-
reikbaarheid en een veilige ver-
keersinfrastructuur met open-
baar vervoer in en naar de kernen 
met ondersteuning voor alterna-
tieve initiatieven. Verder onder-
steunt het CDA alle ontwikkelin-
gen van de rondwegen in Dinte-
loord en Steenbergen en wil het 
verlichte en veilige fietspaden op 
de schoolroutes. Parkeerknelpun-
ten in dorpen moeten worden op-
gelost in overleg met de bewoners. 
Het CDA wil dat het parkeren 
overal in de gemeente gratis blijft. 
Wanneer de Markt in Steenbergen 
in de wintermaanden niet wordt 
gebruikt, dan moet deze volgens 
het CDA opengesteld worden voor 
doorgaand verkeer.

Veiligheid
Het CDA wil dat de inzet van de 

brandweer op het huidige niveau 
blijft met eigen kazernes. De par-
tij is tegen coffeeshops in de ge-
meente en vindt dat het kweken, 
het maken en de handel in drugs 
keihard moet worden aangepakt. 
Verslaafden moeten worden ge-
holpen om van hun verslaving af 
te komen. Het CDA wil geen speel-
automatenhal in de gemeente en 
uitbreiding of inzetten van het ca-
meratoezicht in de kernen en het 
buitengebied.

Bestuurlijk
Op dit gebied wil het CDA on-
der meer een zichtbaar vrijwilli-
gers- en verenigingsloket in de hal 
van het gemeentehuis. Korte lij-
nen tussen bestuur, ambtenaren 
en inwoners en bedrijven. Daar-
naast effectievere ondersteuning 
bij aanvragen van vergunningen 
door verenigingen en onderne-
mers en een kinderburgemeester 
om de jeugd meer te betrekken.

Financieel
Het CDA gaat voor een degelijk en 
financieel verantwoord beleid in 
een financieel gezonde gemeente 
met een sluitende begroting. Zon-
der lastenverzwaring voor de in-
woners, anders dan de inflatiecor-
rectie met behoud van het huidige 
voorzieningenniveau.

Verkiezingsprogramma 
CDA Steenbergen:  
thema ‘Kern-Gezond’

( door Peter Vermeulen)
STEENBERGEN – Het CDA Steenbergen lanceerde haar verkiezingspro-
gramma voor de periode tot en met 2026. In 14 pagina’s geven de chris-
tendemocraten aan wat ze belangrijk vinden voor de inwoners van de 
gemeente Steenbergen. Het in stand houden van de voorzieningen en het 
versterken van de sociale samenhang om de leefbaarheid in de zes ker-
nen op een hoog kwalitatief niveau te houden is de kern van visie die het 
CDA in de gemeente Steenbergen heeft.

1.  Bouwen naar behoefte voor jong en 
oud in alle kernen

2.  Aandacht en zorg voor de meest 
kwetsbaren

3.  Schone openbare ruimte,  
geen onkruid, goede trottoirs

4.  Aanpakken van en aandacht voor 
eenzaamheid

5.  Doorpakken in onze economische 
ontwikkeling

6.  Bevorderen van duurzaamheid  
en daarmee energie-armoede  
tegengaan

7.  Rondwegen

8.  Goede wandel- en fietspaden

9. Veilig Steenbergen!

10. KERN-GEZONDE kernen, laat onze 
kernen uniek blijven

SPEER
PUNTEN

1. Jeroen Weerdenburg
De Heen – Beroep:  Hoofd-administrateur en hoofd-perso-
neelszaken Lindhout Schildersbedrijf te Bergen op Zoom
Maatschappelijke relevante functies: Penningmeester 
Gemeenschapshuis Vossenburcht te Nieuw-Vossemeer – 
Penningmeester buurtvereniging Notenkrakers te Notendaal 
– Bestuurslid schildersvakopleiding in Goes

4. Sjoerd Weerdenburg
De Heen – Beroep: Student verpleegkunde en werkzaam bij 
Tante Louise. Maatschappelijke relevante functies: Lid voetbal-
vereniging NVS te Nieuw-Vossemeer

7. Ewout van den Berg
Steenbergen – Beroep: Ondernemer in horeca en kinder-
dagverblijf, vermogensbeheer – Maatschappelijke relevante 
functies: bestuurslid CDA Steenbergen – Verbouwen van verse 
groenten in eigen kas

2. Jurgen Huijbregts
Dinteloord – Beroep:  Medewerker Sportcafé Buitel-
stee in Dinteloord en Dorpshuis Dinteloord
Maatschappelijke relevante functies – Secretaris 
zaalvoetbalvereniging Prinsland – Bestuurslid 
Oranjevereniging Dinteloord

5. Jan Legierse
Dinteloord – Beroep: Gepensioneerd, maar nog 
actief auteur en Docent bij de betonvereniging – 
Landelijk Federatielid FASv ( maakt zich op landelijk 
niveau sterk om de belangen van senioren te 
behartigen) – Maatschappelijke relevante functies: 
Voorzitter Adviesraad Sociaal domein – Voorzitter 
GOOS (Gezamenlijk Overleg Ouderenbonden 
Steenbergen). – Voorzitter Senioren vereniging 
Dinteloord Steenbergen

8. Kees van Dijk
De Heen – Beroep:  Akkerbouwer – Maatschappe-
lijke relevante functies: Bestuurslid van Gemeen-
schapshuis De Stelle in De Heen – Bestuurslid van 
de Agrarische Natuurvereniging Brabantsewal 
– Bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond

10. Jan van Tilburg
Dinteloord – Beroep: Zelfstandig ondernemer – Maatschap-
pelijke relevante functies: 0Betrokken bij tal van lokale 
ondersteuningen

3 Caroline Bolluijt
Dinteloord – Beroep: HR-manager – Maatschappe-
lijke relevante functies: Lid Roparunteam Stichting 
Joepie

6. Rien van Dijke
Steenbergen – Beroep: Accounts payable specialist 
bij Lamb Weston Meyer in Kruiningen – Maatschap-
pelijke relevante functies: Penningmeester CDA 
afdeling Steenbergen – Lid en penningmeester van 
de adviesraad sociaal domein gemeente Steenbergen 
– Penningmeester Stichting Plusbus Steenbergen – 
Penningmeester Zonnebloem afdeling Steenbergen/
Welberg – Penningmeester Zonnebloem regio 
Bernardijnen – Lid van mannenkoor ABS

9. Willem Meijer
Dinteloord – Beroep: Gepensioneerd, voormalig 
vastgoedmanager internationaal energie bedrijf. – 
Maatschappelijke relevante functies: Voorzitter CDA 
afdeling Steenbergen – Voorzitter Vereniging Gepen-
sioneerden ExxonMobil

CDA.nl/steenbergen
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – D66 is niet over 
één nacht ijs gegaan bij het vast-
stellen van zijn verkiezingspro-
gramma. De partij heeft bij diverse 
maatschappelijke organisaties de 
vraag neergelegd wat zij belang-
rijk vinden voor de toekomst van 
de gemeente Steenbergen. Daar 
is een behoorlijk omvangrijk do-
cument uit voortgekomen, waar-
in volgens D66 concrete voorstel-
len staan, geen loze beloftes. “Dit 
programma is het meest gedra-
gen programma van de gemeente 
Steenbergen.”

Boegbeeld van de partij blijft Din-
teloorder Tim Huisman, die ook 
weer Ad Theuns aan zijn zijde 
heeft, mochten er opnieuw twee 
zetels worden behaald. Vanuit de 
oppositie hebben zij zich de afge-
lopen raadsperiode duidelijk la-
ten horen. De rest van de kandi-
datenlijst laat volgens D66 zien 
dat het dé partij is die qua samen-

stelling een reflectie van de maat-
schappij is. Dat wordt ook bena-
drukt in het programma door te 
stellen dat iedereen mee moet 
kunnen doen. “Je geboorteplek, 
op wie je verliefd wordt, je ach-
ternaam, een beperking, het inko-
men van je ouders of wat dan ook 
mogen nooit een rol spelen bij de 
kansen die je krijgt om je leven in 
te richten en jezelf te kunnen zijn”, 
luidt de boodschap. 

Zonnepanelen  
en akkerbouw  
kunnen samen
De fractie van D66 heeft de afgelo-
pen periode bij verschillende on-
derwerpen het thema duurzaam-
heid ingebracht, en logischer-
wijs is dat in het verkiezingspro-
gramma een van de belangrijk-
ste pijlers. Zo zouden inwoners 
die duurzaamheidsmaatregelen 
hebben genomen, daarvoor be-
loond moeten worden. Maar vol-
gens de partij moet er vooral met 

meer durf worden gekeken naar 
de energietransitie, zoals bijvoor-
beeld het plaatsen van zonnepa-
nelen in het akkerland waar ge-
wassen door kunnen groeien. Die 
gronden zouden dan openbaar 
toegankelijk moeten zijn. ”Jon-
geren moeten in aanraking kun-
nen komen met hun energieland-
schap van de toekomst.” Die vi-
sie van D66 is meermaals te lezen: 
duurzaamheid moet van iedereen 
worden. ”Zonder de inbreng, de 
ideeën en inzet van alle inwoners 
gaat het niet lukken. Om het be-
taalbaar te houden voor iedereen 
moet de gemeente daarin verant-
woordelijkheid nemen.”

Groen ondernemen  
moet lonen
Ook bij het stimuleren van het on-
dernemerschap zou de gemeente 
volgens D66 moeten meewerken 
aan initiatieven waarin onderne-
mers op duurzame manieren wil-
len produceren. Voorbeelden zijn 
kringlooplandbouw en het belo-
nen van goed ‘groen’ gedrag: des 
te groener het eigen terrein en het 
gebouw, des te lager de legeskos-
ten en de grondprijs.  

Minder stenen
De partij vindt de kernen ver-
steend en wil 100.000 bomen in 
de komende vier jaar erbij. Dat 

kan in de vorm van een tiny forest, 
maar ook door bomen te planten 
langs de gehele snelweg in onze 
gemeente. De actie voor inwoners 
waarbij er een tegel geruild kan 
worden voor een plant, zou per-
manent moeten worden. Net als 
alle andere partijen wil D66 dat er 
meer woningen worden gebouwd, 
maar legt daarbij de nadruk op le-
vensloopbestendig, gasloos en 
energieneutraal bouwen. 

“Alle woningen worden, mits mo-
gelijk in een kern, ingebreid met 
compensatie voor de natuur. Hier-
door blijft de natuuromvang gelijk 
en behouden. Het bebouwd ge-
bied mag niet verder verstenen.” 
Meer geld naar onderwijs

Een grote paragraaf is besteed aan 
de kwaliteit van het onderwijs. De 
rode draad is gelijke kansen voor 
iedereen en dat mag volgens D66 
best wat kosten. Er wordt een ‘Rij-
ke Schooldag’ voorgesteld: een 
dagprogramma waarin kinderen 
op allerlei manieren worden ver-
rijkt. Met cultuur, een gezonde 
maaltijd, muziek, huiswerkbege-
leiding en sport- en natuurles. Als 
het gaat om de scholen in de ge-
meente, vindt de partij dat de drie 
verouderde basisscholen in Din-
teloord onder één dak moeten ko-
men, met behoud van eigen iden-
titeit. De Nieuwe Veste mag een 
volledig nieuw schoolgebouw met 

kindcentrum krijgen. 

Diftar invoeren
Wat betreft de gemeentelijke be-
lastingen wil D66 onderzoeken of 
de afvalstoffenheffing kan worden 
vervangen door diftar waarbij de 
vervuiler betaalt. “Het gemeen-
tehuis zelf moet ook veranderen: 
volledig energieneutraal, energie 
opleveren en weg met ambtelijke 
abracadabra: onze gemeente gaat 
voor begrijpelijke taal!” 

“Geef de jeugd  
een stem”

Als het gaat om het sociaal do-
mein noemt de partij zich libe-
raal en sociaal. “Iedereen is ver-
antwoordelijk voor zichzelf maar 
als dat niet meer kan dragen we 
de verantwoordelijkheid samen.” 
Preventie is voor D66 de sleutel 
om grotere problemen te voorko-
men. Zelfstandigheid speelt een 
grote rol, en de gemeente biedt 
ondersteuning waar nodig. Jonge-
ren krijgen een eigen hoofdstuk in 
het programma, want D66 wil dat 
de jeugd een nadrukkelijke stem 
krijgt bij het opstellen en uitvoe-
ren van het gemeentelijk beleid. 
“Praat niet over hen, maar met 
hen.”

D66 heeft grote ambities: 66 pagina’s 
tellend verkiezingsprogramma 

“Vrijheid waar het kan, 
sociaal waar het moet”

 

1. Onze bruisende kernen met een rijke verenigings leven, 
veel stichtingen en kostbare culturele instellingen 
 moeten we ondersteunen door vrijwilligerswerk te 
koesteren en ondersteunen door de vergunnings-
aanvraag te veranderen: gemeente vult de vergun-
ning in, verenigingsleven, stichtingen en culturele 
 instellingen controleren. 

2.  Jaarlijks reikt de gemeente een pluim uit voor de 
meest duurzame ondernemer en meest duurzame 
particuliere inwoner. Daarbij vinden wij dat inwoners 
die groene daken en muren aanleggen, woningisolatie 
plaatsen, regenopvangen in groene tuinen zetten, van 
het gas afgaan en verdere vergaande duurzaamheids-
maatregelen nemen moeten worden beloond. 

3.  Wel zonne-energie, geen windmolens. 

4.  In de komende 4 jaar willen wij 100.000 bomen in onze 
gemeente erbij. 

5.  Het is tijd voor onze gemeente voor een havo, vwo én 
mbo-afdeling en elk kind krijgt een rijke schooldag: 
wij maken voor ieder kind onderwijs, sport, cultuur 
 betaalbaar en toegankelijk. 

6.  Elk jaar moeten er minimaal 200 duurzame, levensloop-
bestendige huizen gebouwd worden in onze gemeente 
maar niet in ons open en natuurrijke polderlandschap. 

7.  D66 wil de komende 4 jaar GEEN verhoging van de voor 
ieder geldende lokale lasten: afvalstofheffing en riool-
belasting. 

8.  Wij vinden dat in de komende raadsperiode begonnen 
moet worden met de rondwegen Steenbergen, Dinte-
loord en Kruisland.

9.  Duurzaam ondernemerschap = minder regels vanuit de 
gemeente. 

10. D66 werkt niet mee aan een gemeentelijke herindeling. 

SPEER
PUNTEN

1.  Tim Huisman
Dinteloord - Docent wiskunde en Nederlands op het R@
velijn - Bestuurslid Oranjevereniging Dinteloord - Bestuurslid 
St. Annaparochie

 

4. Debbie Hoek-Kroon
Steenbergen – Coach en adviseur

7.  Vincent van den Bosch
Steenbergen – Subsidie adviseur – Lid van koor ABS – Lid van 
Berbeshop Only Voices

2. Ad Theuns
Steenbergen - commissielid evenementen en 
onderhoud bij tennisvereniging TVS Steenbergen - 
Gepensioneerd, maar oud-Directielid Saint-Gobain 
Distribution The Netherlands

5.  Jacques Huisman
Dinteloord - Gepensioneerd maar oud-docent 
Techniek. 

8. Lucia van Eijk
Steenbergen - Verpleegkundige – mantelzorger – 
zingt in diverse koren
 

10.  Ellie Verwer-Nelen
Dinteloord – Ontwerper van duurzame tuinen, tuinadvies 
en tuinplanten – Energiecoach van de gemeente Steen-
bergen

3. Gideon Tunders
Steenbergen – ICT beheerder - interim-voorzitter bij 
SC Welberg - vrijwilliger actief bij de Kleine Tour - Lid 
genootschap van de Meermin
 

6. Barry de Wit
Steenbergen - directeur Barrista Facilitair 2.0 BV 
te Steenbergen - bestuurslid OPS en VNO NCW 
Zeeland en West-Brabant - trainer voetbalvereniging 
Lepelstraat 2

9.  Jos Akkermans
De Heen – oprichter en lange tijd eigenaar van 
Akkermans leisure en golf

D66.nl/steenbergen
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De partij Progres-
sief Samen is opgericht door Nadir 
Baali en Joop Stoeldraijer. Het duo 
zat de afgelopen vier jaar namens 
de PvdA in de oppositie, maar wil de 
komende periode met de veel bre-
dere nieuwe partij Progressief Sa-
men het verschil gaan maken in de 
gemeenteraad. 

De naam is niet voor niks gekozen, 
want lijstrekker Baali en Stoeldra-
ijer (nummer 2) willen hun doelen 
bereiken door samen te werken met 
inwoners. “Onze plannen zijn con-
creet, want aan vage riedels of ver-
kiezingsbeloftes heeft niemand 
wat”, zo stelt de partij in een toe-
lichting bij hun kandidatenlijst die 
deze week is ingeleverd. Progres-
sief Samen noemt het actieplan-
nen, zo valt te lezen op hun website. 
Die staan opgesomd bij elk van de 
twaalf thema’s die tezamen het ver-
kiezingsprogramma vormen. Verder 
is er ruimte voor het noemen van de 
successen die volgens de oprichters 
al zijn behaald. ”Met één van de 19 

zetels”, zo wordt benadrukt.

“Meer burger-
participatie” 

Een van de belangrijkste speerpun-
ten is meer burgerparticipatie bij 
ruimtelijke plannen. De partij vindt 
dat burgers slecht worden betrok-
ken bij ruimtelijke projecten zoals 
bijvoorbeeld de windmolens in de 
Karolinapolder of de kassen in het 
Westland. Progressief Samen wil dat 
de gemeente voortaan de regierol 
pakt als het gaat om tijdig (tenmin-
ste zes maanden voor een vergun-
ningaanvraag) communiceren met 
inwoners. 

“Steenbergenpas 
voor minima”

De thema’s Armoede en Eenzaam-
heid zijn belangrijke thema’s voor 
Progressief Samen. Het idee is om 
een zogenaamde Steenbergenpas 
in te voeren, waarmee inwoners 
met een smalle beurs keuzemoge-
lijkheden krijgen om in een speciale 

Doe Mee-webshop iets te bestellen. 
Bijvoorbeeld een dagje dierentuin, 
sportspullen of lidmaatschapsgeld. 
Een dergelijk initiatief loopt in de 
gemeente Emmen. Ook wil de par-
tij de armoederegelingen beschik-
baar maken voor een grotere groep 
mensen. Het streven is om in 2026 
een halvering van het aantal Voed-
selbank-bezoekers te hebben. 

“Geen prestigeprojecten 
zoals duur stadspark”

De partij spreekt zich duidelijk uit 
tegen wat ze zelf ‘prestigeprojecten 
van wethouders’ noemen. “Er kwam 
bijna een stadspark van 5 miljoen, 
totdat de gemeenteraad ingreep. 
Helaas was onze ene zetel niet ge-
noeg voor het tegenhouden van 
nietszeggende kadernota’s en vage 
of incomplete plannen zoals Fort 
Henricus of de Olmentuin.”
De partij wil ieder kwartaal een 
raadsmededeling met daarin de 
problemen en burgerinitiatie-
ven waar inwoners, de stadsraad, 
dorpsraden en leefbaarheidsgroe-
pen hulp bij nodig hebben. Onder 
de noemer ‘wensen van de kernen’ 
worden per kern de actiepunten ge-
noemd. Die zijn tot stand gekomen 
op advies van de inwonersgroepen. 

“Gemeente moet 
meebetalen aan 

sfeervol centrum”

Progressief Samen wil de centra van 

de kernen opgeknapt hebben maar 
historische gebouwen moeten wor-
den behouden. Nadri Baali heeft 
zich in de afgelopen periode hard 
gemaakt om de reclamebelasting te 
veranderen, en ook in programma 
van Progressief Samen staat dat de 
reclamebelasting moet worden ge-
halveerd. “De gemeente dient mee 
te betalen aan een sfeervol en net 
centrum en verdubbelt de inleg van 
ondernemers.”
Als het gaat om het thema verkeer 
spreekt de partij zich uit voor de 
komst van een rondweg in Dinte-
loord en Steenbergen. Dit jaar moet 
de knoop worden doorgehakt. 
Het vernieuwen en uitbreiden van 
de fiets- en wandelpaden staat ook 
hoog op de agenda. 

“Zon op dak waar 
mogelijk”

Wat betreft duurzaamheid is Pro-
gressief Samen tegen het plaatsen 
van meer windturbines en met zon-
neparken wordt alleen ingestemd 
als daar voldoende draagvlak voor 
is. Om wel een klimaat neutrale ge-
meente in 2040 te zijn, moeten er 
voor inwoners voldoende subsidies 
zijn voor zonnepanelen op daken 
en voor groene daken. De partij wil 
in 2030 zonnepanelen op alle ge-
schikte daken. 

“Geen bezuinigingen 
op sport en cultuur”

Om een verbonden en gezonde 
maatschappij te bevorderen, heeft 
Progressief Samen twee uitgangs-
punten: geen bezuinigingen op 
sport en cultuur en mensen hel-
pen die geen geld hebben om mee 
te doen aan dergelijke activiteiten. 
De partij steunt een nieuw en am-
bitieus speelbeleid in 2022: mooie-
re speel- en beweegtuinen voor jong 
en oud.

“Schaf begrijpend 
lezen af”

Het thema laaggeletterdheid wordt 
apart uitgelicht in het verkiezings-
programma. Omdat het aantal laag-
geletterden in Steenbergen boven 
het landelijk gemiddelde ligt, moe-
ten de bestrijding hiervan een hoge 
prioriteit krijgen, zo stelt de partij. 
“Lezen moet leuk zijn. Progressief 
Samen wil het saaie schoolvak ‘be-
grijpend lezen’ afschaffen. Geen en-
kel onderzoek wijst uit dat het werkt 
en kinderen krijgen ook nog eens 
een hekel aan lezen. Samen met alle 
scholen willen we een programma 
opstellen dat wél werkt voor een be-
ter tekstbegrip.”

Verkiezingsprogramma 
Progressief Samen: 
”Samen in actie voor 
échte betrokkenheid”

ÉCHTE BETROKKENHEID: De gemeente moet verant-
woordelijk worden om jou vanaf het begin te betrekken 
bij alle projecten in je buurt. Te vaak werd de burger 
vergeten: denk aan het Westland (kassen), het Oudland 
(zonneparken), de Karolinapolder (windturbines) en het 
stadspark.

ARMOEDE: We willen een Steenbergenpas en Doe 
Mee-webshop invoeren voor inwoners met een laag inko-
men. De Pas kan besteed worden aan bijvoorbeeld school-
reisjes, kleding, contributies of concertbezoek.

WONEN: Wij willen dat 25% van alle nieuwbouw wordt 
gebouwd voor nestverlaters. Ook gaan we voor innovatie-
ve en creatieve woonvormen.

DUURZAAMHEID: In 2030 willen we zonnepanelen op 
alle geschikte daken. Met gemeentelijke hulp zijn ze winst-
gevend vanaf dag 1. Wij stemmen pas in met zonneparken 
als daar draagvlak voor is.

GASPRIJZEN: Wij zijn voor een meldpunt energiearmoe-
de. Waar mogelijk willen we een tijdelijke compensatie 
voor woonlasten invoeren.

BETER LEZEN: Laaggeletterdheid is slecht voor de ge-
zondheid. Wij willen beter en meer lezen met verschillende 
projecten stimuleren.

VERKEER: Wij dwongen plannen af voor rondwegen in 
Steenbergen en Dinteloord. Tijd om aan de slag te gaan!

OUDEREN: Wij willen FijnThuis-gesprekken opzetten. Sa-
men met de gemeente bespreek je bij jou thuis je situatie 
en blijf je deelnemen aan de samenleving.

OPENBAAR VERVOER: Wij willen dat onze gemeente 
regionaal kartrekker wordt om openbaar vervoer te be-
houden. Afwachten leidt tot afschaffen.

AMBTENAREN: De gemeente moet beter bereikbaar 
worden voor jouw zorgen, vragen en ideeën. Binnen een 
week moet je antwoord krijgen.

SPEER
PUNTEN

1.  Nadir Baali  
Steenbergen - Raadslid - voorzitter Zonnebloem Steenbergen/
Welberg - student Duurzaamheid & Geopolitiek 

4. Edwin van Thillo 
Steenbergen - Programmamaker - secretaris Progressief Samen 
- lid campagneteam Progressief Samen

7.  Anita van Zielst 
Nieuw-Vossemeer - Communicatiespecialist en tekstschrijver 
die ook binnen haar sociale netwerk graag een tekstuele en 
communicatieve bijdrage levert - lid campagneteam Progres-
sief Samen 

2.  Joop Stoeldraijer
Steenbergen - Burgerraadslid - gepensioneerd 
onderwijsadviseur - voorzitter Leesgezelschap voor 
Wetenschap en Deugd - burger-raadslid - voorzitter 
Progressief Samen

5. Ivy van Eersel
Steenbergen - Student Horeca management - 
binnenkort student (Klimaat)psychologie

8.  Jan van den Brand
Steenbergen - Gepensioneerd - voorzitter KBO 
Kruisland - secretaris GOOS en KBO-kring - voorzit-
ter RVC Groenhuysen - bestuurslid vrienden Bravis, 
penningmeester Progressief Samen 

10. Stanley van Aken
Dinteloord - Leerkracht basisonderwijs groep 6 - 
lid campagneteam Progressief Samen 

 

3. Roel Geers
Steenbergen - Organisatieadviseur en toezichthouder 
- voorzitter KBO Steenbergen - voorzitter stichting 
Plusbus - Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand 
(Babs) - lid adviesraad verkeer - lid werkgroep N257

 

6. Rosana Arrias 
Dinteloord - Communicatieadviseur/trainer/coach 
- secretaris Adviesraad Sociaal Domein gemeente 
Steenbergen 

9.  Koos Hanswijk 
Steenbergen - Tandprotheticus/tandtechnicus

progressiefsamen.com
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Stem0167 doet 
dit jaar voor het eerst mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. “Wij 
geloven erin dat door mee te doen 
met de politiek inbreng en besluit-
vorming, wij samen met inwoners, 
ondernemers en verenigingen en 
onze gemeentelijke organisatie 
kunnen gaan voor een leuke ge-
meente, waar het goed wonen, 
werken en verblijven is”, zo is de 
aanhef van het verkiezingspro-
gramma van ‘Stem0167’.

Geen gemeentelijke 
herindeling
Stem0167 vindt dat er een groei-
ende afhankelijkheid is door de 
steeds verdere samenwerking tus-
sen de gemeenten van de Bra-
bantse Wal. “Dit doet afbreuk aan 
onze identiteit en vermindert ons 
toekomstig beslissingsrecht”. Vol-
gens Stem0167 zal een stroeve-
re gemeente ontstaan “waarbij de 
ambtenaar regeert en de burger 

steeds minder gehoord gaat wor-
den”. De partij is tegen een moge-
lijke gemeentelijke herindeling en 
bekeken moet worden of de huidi-
ge samenwerkingen nog van toe-
gevoegde waarde zijn.

Burgers betrekken  
bij de besluitvorming
Stem0167 wil de burger betrekken 
bij de besluitvorming via inspree-
kavonden en referenda. De partij 
wil meer overheidsparticipatie bij 
alle projecten, waarbij ook de bur-
ger van begin af aan bij betrokken 
wordt.

Maatschappelijke  
dienstverlening op orde
Deze dienstverlening is ‘verwor-
den van ondersteunende organi-
satie met regiefunctie tot een or-
ganisatie die alles probeert te re-
gelen. Dit vraagt om een log amb-
telijk apparaat dat bijna meer kost 
dan de dienstverlening zelf. Er lig-

gen kansen voor een drastische 
sanering”, zo vindt Stem0167.
De partij wil een faciliterende ge-
meente die ondersteuning biedt 
waar dat nodig is. “De gemeen-
te wijst de weg naar een resultaat, 
maar laat de uitwerking over aan 
de vragende partij. Ontwikkelin-
gen, aanvragen en initiatieven van 
burgers worden benaderd van-
uit een ‘Ja, mits’ in plaats van een 
‘nee, tenzij’”. Stem0167 wil onder-
zoek naar de noodzaak van een 
functie en de taken die er bij ho-
ren, daarbij kan de gemeenteraad 
een keuze maken tussen het wel 
of niet handhaven van de functie. 
Ook het budget voor inhuur moet 
drastisch worden verkleind en na 
het aangeven van nut en nood-
zaak kan de gemeenteraad beslis-
sen of inhuur noodzakelijk is. 

Effectievere zorg bieden
Stem0167 wil een effectievere aan-
pak bij zorgvragen. Met minder 
tussenschakels en meer oog voor 
persoonlijke situaties. De zorg 
moet bekeken worden door men-
sen met persoonlijke ervaring. 
Ook wil Stem0167 meer waarde-
ring en beloning voor mantelzor-
gers om overbelasting en financi-
ele problemen te voorkomen.

Ontwikkeling passende 
woningbouw
Stem0167 gaat voor op korte ter-

mijn meer woningbouw die 
vraaggericht is en plaatsvindt op 
diverse locaties in en naast de ker-
nen. “Ontwikkeling van woning-
bouw door projectontwikkelaars 
leidt tot hoge prijzen en verkeer-
de keuzes in typen woningen. De 
gemeente moet dit zelf in de hand 
houden door een actieve grond-
politiek”, zo vindt de partij.

Economie sterker maken
De partij vindt dat de economie 
moet worden versterkt. ‘Door 
nieuwe bedrijventerreinen te ont-
wikkelen bij voorkeur op A-loca-
ties langs de A4/A29 met moge-
lijkheden voor bedrijfsvormen 
die werkgelegenheid bieden aan 
de eigen bevolking en die tevens 
starters en jonge gezinnen aan-
trekken. Stem0167 ziet ook wat in 
het aantrekken van bijvoorbeeld 
een auto- of meubelboulevard. 

De centra van Dinteloord en 
Steenbergen moeten interessan-
ter worden gemaakt voor onder-
nemers’. Stem0167 denkt daar-
bij aan horeca met leuke terras-
sen gericht op dienstverlening 
en dergelijke. Ook samenwerking 
met ondernemers om te zorgen 
dat het goed toeven is voor bezoe-
kers van het centrum. De partij 
vindt dat niet krampachtig moet 
worden vastgehouden aan super-
markten in het centrum.

Stem0167 vindt dat Steenbergen 

een agrarische gemeente moet 
blijven en duurzame ontwikkelin-
gen moet ondersteunen en faci-
literen. De partij is tegen verdere 
uitbreiding van glastuinbouw.

En verder
En verder wil Stem0167 zonnepa-
nelen op daken in plaats van gro-
te windmolens en zonneparken – 
meer aandacht voor jongeren en 
deze betrekken bij ideeën, plan-
nen en besluitvorming – slimme 
oplossingen voor grote verkeers-
hinder in de kernen en bij ontwik-
keling van bedrijventerreinen en 
woningbouw, deze mee laten be-
talen aan de oplossingen – meer 
speelgelegenheden voor kinde-
ren door beschikbaar stellen van 
grond door de gemeente en fi-
nanciering van speeltuigen door 
inbreng van de bevolking – meer 
scheiding tussen college b en w en 
gemeenteraad – belangrijke por-
tefeuilles bij de wethouders en 
wanneer de huidige burgemees-
ter moet worden opgevolgd, dat 
dit dan via verkiezingen gaat ge-
beuren – niet meer geld uitgeven 
dan dat er binnenkomt en groei 
van de reserves om uitbreiding 
van woningbouw, bedrijventerrei-
nen en infrastructuur te kunnen 
voorfinancieren.

Nieuwe politieke partij 
Stem0167:  

“Omdat het anders moet 
en anders kan”

Open, eerlijk en transparant: Of wilt u zich blijven 
afvragen: “wat doen ze nou eigenlijk in het gemeentehuis”?

Burgers betrekken bij besluitvorming die ons 
rechtstreeks raakt. Of wilt u ook worden verrast met een 
grote verandering in ‘uw achtertuin’?

Een faciliterende gemeente. Ontwikkelingen, aanvragen 
en initiatieven van burgers worden benaderd vanuit een: “Ja, mits..”, 
in plaats van een “nee, tenzij…”

Financiën op orde
Of wilt u onze (klein-)kinderen de ambities van onze (hoofd-)
ambtenaren laten terugbetalen?

Ontwikkeling passende woningbouw
Of wilt u onze jongeren in het ouderlijk huis laten tot de ouders uit de 
tijd zijn!

Géén gemeentelijke herindeling
Of wilt u straks in Bergen op Zoom uw rijbewijs gaan ophalen?

Sociaal domein.
U wilt toch ook de ondersteuning krijgen die u verdient? Zorg voor de 
zorg.

Ontwikkeling van bedrijventerreinen langs A4 / 
A29 (A-locaties). Heerlijk toch, in uw eigen gemeente, op de 
fiets naar het werk?

Energievraagstukken
Natuurlijk is de toekomst met nieuwe vormen van energie heel 
belangrijk, echter zien wij geen oplossing in windmolen- en 
zonneparken.

Toerisme: Wij gaan hier flink op inzetten, stimuleer en faciliteer 
de B&B ’s, kleinere campings, boerderijwinkels met koffie-stops voor 
de fietsers, etc. Wilt u een gezellige gemeente? Wij wel.

Groen.
Veel groen is de grootste winst in de strijd om duurzaamheid.
Zowel binnen als buiten de kernen zien wij graag méér, maar ook 
verzorgd groen. Beter voor milieu, leefomgeving en uw gezondheid.

SPEER
PUNTEN

1.  Luc Aben.
Woont tussen de kernen Kruisland en Steenbergen (officieel 
Steenbergen).
Beroep: Interim Manager voor de overheid.

 

4.Stanley ten Cate.
Woont in de kern Steenbergen.
Beroep: Gepensioneerd, als vrijwilliger werkzaam bij de politie 
Roosendaal.

7.  Jordi Rozeboom.

Woont in de kern Dinteloord.
Beroep: procesoperator.   

2. Toon van der Wegen.
Woont in de kern Steenbergen.
Beroep: Monteur bij industrie-mechanisatiebedrijf.

5.Sonja Dekker
Woont in de kern Dinteloord.
Beroep: Casemanager PTSS op het politie zorg-
centrum.

  

8. Anita ten Cate.
Woont in de kern Steenbergen.
Beroep: Gespecialiseerd verzorgende  
psychogeriatrie. 

10.  Bas van Opdorp.
Woont in de kern Steenbergen.
Beroep: Internationaal verkoopmanager.

3. Ellis Rozeboom.

Woont in de kern Steenbergen. 
Beroep: Zelfstandig onderneemster. 

6.René Caumo.

Woont in de kern Steenbergen.
Beroep: Projectleider bij een groot  (gevel-)bouw-
bedrijf.

9. Gillian Korporaal.
Woont in de kern De Heen.
Beroep: Voorman bij een betonfabriek. 

Stem0167.nl
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Albert Heijn Dinteloord, Westvoorstraat 50

Albert Heijn 
Dinteloord 
is weer open.

Albert Heijn Dinteloord is 
compleet vernieuwd. Ontdek onze nieuwe winkel met 

nog meer vers, gemak én voordeel. Tot snel!
Volg ons voor nieuwtjes.

  albertheijndinteloord     albert_heijn_dinteloord



Dinteloord
De Buitelstee 

Van Oldenbarneveltstraat 2Dorpshuis DinteloordWestvoorstraat 3

Waar kunt u stemmen
op woensdag 16 maart?

Steenbergen

Gemeentehuis

Buiten de Veste 1

't Cromwiel
Krommeweg 1

Basisschool Gummarus

Esdoornstraat 1

Kantine Sportpark

Seringenlaan 1

Scoutinggebouw Wallenburch

Oudevest 9

De Heen

Dorpshuis De Stelle

Dorpsweg 57

Nieuw-Vossemeer
GemeenschapshuisDe VossenburchtPlein 1 februari 1953 nr. 4 Welberg

Gemeenschapshuis De VaertKap. Kockstraat 54

Kruisland

Dorpshuis Siemburg
Gr. Engelbrechtstraat 14

Scoutinggebouw Wallenburch

Waar kunt u op maandag 14
en dinsdag 15 maart stemmen?

Dinteloord

Dorpshuis Dinteloord

Westvoorstraat 3

Steenbergen
't CromwielKrommeweg 1

VOOR EEN NIEUWE
GEMEENTERAAD

Ga jij dit jaar stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
of twijfel je nog? Kom dan op vrijdag 11 maart om 20.30 uur 
naar Bistro Bar DOK aan de Kade in Steenbergen voor een gezellige 
pubquiz over de gemeente, media, muziek en politiek. Doe mee, samen met je 

vrienden, test je kennis en wie weet win jij een diner-bon ter waarde van 50 of 100 euro. De eerste 
twee drankjes krijg je van ons. Ook zorgen we voor een hapje én DJ Ovano zorgt 
voor lekkere muziek. Sieb Martens, die dit jaar voor het eerst mag gaan stemmen, 
presenteert de pubquiz. Ben jij ook van de partij? Scan dan snel de QR-code om je 
aan te melden, want vol = vol. 

Doe mee met de pubquiz
‘Ben jij ook van de partij?’

Scoutinggebouw Wallenburch

Wist u dat…

de Steenbergse gemeenteraad 

19 zetels telt? 

Er worden dus  19 

inwoners tot raadslid 

gekozen.

Wist u dat…
stemmen geen plicht is, maar 

een recht? 
                 Maak er

                     gebruik van!

Wist u dat…

dit jaar maar liefst 

20.090 inwoners van onze 

gemeente hun stem mogen 

uitbrengen? 

1.014 van hen mogen voor 

het eerst stem
men voor 

de gemeenteraad.

naar Bistro Bar DOK aan de Kade in Steenbergen voor een gezellige 

Onze ambassadeurs



www.gemeente-steenbergen.nl/verkiezingen

Maak gebruik van de digitale stemhulp
Heeft u hulp nodig bij het kiezen 
van de partij die het meest bij u past?

Maak dan gebruik van de digitale 
stemhulp op www.mijnstem.nl/steenbergen

Meer informatie
Meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen? 
Ga naar www.gemeente-steenbergen.nl/verkiezingen, scan de  QR 
code, mail naar info@gemeente-steenbergen.nl of bel naar 14 0167.

Volg het  laatste nieuws over de verkiezingen op Instagram 
en de Facebookpagina van de gemeente Steenbergen!

Geen stempas?
Heeft u op 2 maart nog geen stempas 
ontvangen of bent u uw stempas kwijt? 
Vraag een vervangende stempas aan 
bij de gemeente, uiterlijk vrijdag 11 
maart 2022 vóór 17.00 uur. Onderaan 
de pagina vindt u de contactgegevens.

Op welke politieke partijen kunt u stemmen?

   Bent u als inwoner van Steenbergen kiesgerechtigd? Dan ontvangt u de stempas uiterlijk 2 maart en de kandidatenlijst 
uiterlijk 14 maart op uw huisadres. 

   Op www.gemeente-steenbergen.nl/verkiezingen vindt u de verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende partijen. 
Hulp nodig? Ga dan naar de digitale stemhulp op www.mijnstem.nl/steenbergen

U kunt stemmen op de volgende zeven partijen:

Verkiezingsactiviteiten
  VRIJDAG 11 MAART 20.30 - 22.00 UUR PUBQUIZ

 Bistro Bar DOK, Steenbergen. Presentatie: Sieb Martens.

  ZATERDAG 12 MAART 14.00 - 16.30 UUR
 VERKIEZINGSMARKT EN SLOTDEBAT
 Gemeentehuis.
 Op SLOS TV. Presentatie: Hilde Jans.

  WOENSDAG 16 MAART 21.30 UUR VERKIEZINGSAVOND
 Gemeentehuis.
 Op SLOS TV. Presentatie: Hilde Jans.

Hou Facebook en de website in de gaten voor het laatste nieuws!

VOLKSPARTIJ
. .. .

Vervoer nodig?
Bent u 55+ of niet in staat om een van de stemlokalen 
te bereiken? De Plusbus brengt u gratis naar het 

stembureau van uw keuze.

Reserveren? 
Bel op werkdagen 
tussen 9 en 11 uur 
via 0167 - 541 138.





Wij maken JOUW badkamer & keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw badkamer & keuken, alles in 1 hand dus 1 aanspreekpunt
- eigen vakkundige montagedienst met ervaren en vakbekwame monteurs
- strakke gedegen planning
- korte montagetijd
- betrouwbaar familiebedrijf
-- no-nonsense: u krijgt praktische adviezen waar u echt iets aan heeft
- alle bijkomende werkzaamheden zoals tegelwerken, stuc-installatie-en electrawerk

Oude Moerstraatsebaan 6 - 4614 RP Bergen op Zoom
info@lindhout.nu - www.lindhout.nu - tel. 0164-650270

BADKAMERS EN KEUKENS

Essentials Lace...van Anita
Deze ultra comfortabele bralette is een 

combinatie van cosyness en stijl!! 
Geen beugel, alleen comfort en zachtheid.

De moulded cups met uitneembare schuim-
schalen bieden een perfect comfort. 

Verkrijgbaar in een berry kleur en grijs 
in de maten S M L XL voor 

€54,95

20% korting op de hele collectie*

Shoeby Steenbergen bestaat 15 jaar!  

Kaaistraat 42, Steenbergen

* De korting is geldig van 9 t/m 13 maart 2022 op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie  
van Shoeby Steenbergen. Niet geldig i.c.m. andere acties, giftcards, BN-er en Mieke collectie.

here
for you
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Kern-Gezond



Geldig t/m di 29 maart 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

2 VOOR

350

KIES & MIX FRUIT
Mandarijnen net 1 kilo, Kanzi appels zak 1 kilo,  
Pitloze rode of blauwe druiven bak 500 gram,
Blauwe bessen bak 125 gram of 
Zespri kiwi groen schaal 3 stuks

2 VOOR

250

KIES & MIX GROENTEN
Roma tomaten bak 750 gram,
Sperziebonen verpakking 500 gram, 
snijbonen verpakking 400 gram 
of avocado schaal 2 stuks

ZALMFILET
MET HUID
Schaal 400 gram

649
a7,99

ASC-C-00007

LA PLACE OF JUMBO 
ITALIAANSE MAALTIJDEN
Koelverse lasagnes of
Buon Appetito maaltijden 
2 schalen

2e
HALVE
PRIJS*

CAMPINA VLA
Alle soorten 
2 verpakkingen à 1 liter

a2,72 - a3,74

2 VOOR

250

DE VEGETARISCHE 
SLAGER, GARDEN 
GOURMET OF VALESS
2 schalen à 125-300 gram2 schalen à 125-300 gram

1+1
GRATIS*

JUMBO GOUDSE 
KAAS STUKKEN
2 verpakkingen à 430-545 gram

a10,14 - a14,44

2 VOOR

7,-

2e
HALVE
PRIJS*

SPECIAALBIEREN VAN 
HERTOG JAN, KARMELIET 
OF KASTEELBIER
Alle soorten 
2 verpakkingen

M.u.v. geschenkverpakkingen

Geen 18, geen alcohol

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2


