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Waar de VVD voor staat: liberalisme  
De VVD is een liberale partij die primair uitgaat van de verantwoordelijkheid van het individu.  
Vanuit haar grondbeginselen gelooft de VVD in een maatschappij waarbij de overheidsbemoeienis zo 
veel mogelijk beperkt blijft tot die zaken die redelijkerwijs niet door het individu geregeld kunnen 
worden, zoals zorg, onderwijs, veiligheid etcetera. De burger wordt gezien als een individu met veel 
vrijheid, maar ook met een grote eigen verantwoordelijkheid. Vrijheid kan echter alleen bestaan in 
combinatie met verdraagzaamheid. Wij geloven dat de vrijheid van een individu ophoudt daar waar 
de vrijheid van de ander begint. De overheid beschouwt haar burgers als gelijkwaardig en streeft er 
naar alle burgers dezelfde kansen en mogelijkheden te bieden, dit noemen wij sociale 
rechtvaardigheid. Deze beginselen zijn voor ons leidend bij de keuzes die wij maken binnen het 
besturen van onze gemeente en zult u dus ook terugvinden in dit verkiezingsprogramma.  
De VVD is uw lokale partij met een sterk landelijk en provinciaal netwerk.  
 
Korte terugblik afgelopen 4 jaar 
Over het algemeen gaat het goed met Steenbergen en haar inwoners. We merken de effecten van 
een groeiende economie en een aantrekkende woningmarkt. 
Ook op bestuurlijk gebied is de rust teruggekeerd. Stapje voor stapje wordt gewerkt aan een nieuwe 
overheid en komt het vertrouwen bij onze inwoners terug. De VVD is er trots op actief bijgedragen te 
hebben aan deze ontwikkelingen.  
 
Vanuit die stabiele basis moeten we de komende jaren flink aan de slag. Hoe gaat Steenbergen haar 
positie binnen de biobased economy benutten? Hoe zorgen we dat binnen het sociaal domein een 
goed, maar ook betaalbaar voorzieningen niveau in stand blijft? Hoe zorgen we dat Steenbergen een 
aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor haar inwoners? Hoe voorkomen we dat onze jeugd weg 
trekt? Hoe maken we de slag naar een duurzamer Steenbergen? Hoe houden we Steenbergen veilig? 
 
Zomaar een greep uit de vele uitdagingen die de komende raadsperiode van 2018 – 2022 op het 
bordje van de Steenbergse gemeenteraad en de bestuurders komt te liggen. 
Hoe de VVD dit wil doen leest u in ons verkiezingsprogramma. 
 
 
Economie  
 
Economische ontwikkeling  
De gemeente Steenbergen mag trots zijn op haar sterke sectoren, zoals de agrarische sector, de 
opkomende biobased sector, recreatieve en toeristische ondernemers, het MKB en de detailhandel. 
Binnen de Brabantse Wal zijn agrofood-biobased, recreatie & toerisme, maintenance en logistiek tot 
economische speerpunten benoemd, waarvan voor Steenbergen vooral de agrofood-biobased en 
recreatie & toerisme van belang zijn. Steenbergen is enerzijds een kleine gemeente, hier moet bij het 
bepalen van het ambitieniveau rekening mee gehouden worden. Anderzijds hebben we met AFC 
Nieuw-Prinsenland een uniek bedrijventerrein binnen onze gemeentegrenzen, wat we optimaal 
moeten benutten. Het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap vindt de VVD zeer belangrijk. 
De gemeente moet proactief en oplossingsgericht meewerken. Frequente afstemming met de 
verschillende branche organisaties, zoals het Ondernemers Platform Steenbergen, het Retail 
Platform, de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie en Koninklijke Nederlandse Horeca, is 
noodzakelijk om goede aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in en wensen van de diverse 
sectoren. 
 
Steenbergen vormt met de komst van de A4 een belangrijke schakel in het verkeer tussen de grote 
havens van Rotterdam en Antwerpen en wordt hierdoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
bedrijven. We merken nu duidelijk het positieve effect. De belangstelling voor economische 
ontwikkeling is toegenomen en er is een groei van het aantal bedrijven op onze bedrijventerreinen.  
De VVD wil de komende periode het bedrijventerrein Reinierpolder uitbreiden, door ook het deel 
Reinierpolder 3 in ontwikkeling te brengen. Met het ontwikkelen van dit laatste deel in de oksel van de 
A4, ontstaat een compleet en aantrekkelijk gelegen bedrijventerrein. Mogelijkheden om tot aanbieding 
van grotere kavels te komen moeten nader onderzocht worden. De reeds bestaande bedrijfsterreinen 
moeten onze aandacht houden. Voorkomen moet worden dat hier verpaupering optreedt. Voor kleine 
bedrijfslocaties die niet meer als zodanig in gebruik zijn, moet een saneringsprogramma worden 
opgezet. 
 



Het AFC Nieuw Prinsenland raakt steeds verder ingevuld, deels met moderne productiebedrijven, 
maar ook een aantal innovatieve ontwikkelingsbedrijven heeft voor deze locatie gekozen. Een andere 
economische drager in de gemeente Steenbergen is de detailhandel. De combinatie Stad-Haven heeft 
voor het winkelgebied in Steenbergen een duidelijk positieve invloed gehad. De VVD ondersteunt dan 
ook de verdere ontwikkeling van Dinteloord met het Centrumplan Dinteloord. Deze centra dienen met 
voldoende variëteit aan winkels, nabij de havens en ondersteunt door horeca uit te groeien tot populair 
verblijfsgebied. De VVD vindt het belangrijk dat gratis parkeren mogelijk blijft.  
 
MKB  
Een belangrijke pijler binnen de Steenbergse economie is het midden- en kleinbedrijf. Een sector die 
door groei mede zorgt voor uitbreiding van de werkgelegenheid. Voor de ontwikkeling van deze 
sectoren is goede begeleiding nodig vanuit verschillende overheden. Het beleid van deze overheden 
dient goed op elkaar afgestemd te worden. Bestemmingsplannen voor winkel-, kantoren-, horeca- en 
andere bedrijfsconcentraties moeten flexibel zijn zodat ondernemers mogelijkheden krijgen bij 
veranderende omstandigheden. De VVD vindt dat de gemeente een stimulerend beleid dient te 
voeren om startende ondernemers op weg te helpen. Daarnaast vindt overleg plaats met regionale en 
bovenregionale ondernemersvertegenwoordigers en betrokkenen zelf. Steenbergen moet er op 
toezien dat het MKB ruimte houdt om te groeien en niet gedwongen wordt voor uitbreiding onze 
gemeente te verlaten. Het is dus zaak dat de gemeente dit actief in de gaten houdt en tijdig nieuwe 
bedrijfslocaties ontwikkeld. Voor kleinere of startende ondernemers is het belangrijk dat er in alle 
kernen vormen van bedrijfsverzamelgebouwen zijn. 
 
Agrarisch  
De land- en tuinbouwsector is één van de belangrijkste economische dragers van ons landelijk gebied 
en draagt met de productie van agro-food ook bij aan de bio-based ontwikkeling. Daarnaast is land- 
en tuinbouw een innovatieve sector die op een duurzame manier voedsel produceert en zorgt voor 
onderhoud en beheer landelijk gebied. De landbouw kan ook een belangrijke rol spelen bij de 
productie van duurzame energie. De waardering voor deze sector moet zichtbaar getoond worden 
volgens de VVD. Net zoals bij andere sectoren vindt de VVD dat bij vaststelling van 
bestemmingsplannen daar waar regelgeving het toe staat toekomstige ontwikkelingen naar een 
moderne, duurzame en sterke agrarische sector door de gemeente ondersteund moeten worden.  
 
Vanuit de provincie Noord Brabant is in juli 2017 de nieuwe verordening ruimte vastgesteld. De exacte 
gevolgen voor onze lokale agrarische ondernemers zijn nog niet duidelijk en ook aan het flankerend 
beleid wordt nog gewerkt. Het is dus zaak dat de gemeente Steenbergen goed met deze sector in 
gesprek blijft om een duidelijke indruk te krijgen van de effecten. Daar waar nodig moet ondersteuning 
komen voor stoppende agrarische ondernemers of bij omvorming naar nieuwe economische 
activiteiten. Er zijn diverse mogelijkheden voor nieuwe economische dragers in ons buitengebied, 
zonder dat deze afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteit, een belemmering zijn voor de 
agrarische bedrijfsvoering in de omgeving of een belasting zijn voor natuur en milieu. De VVD blijft wel 
van mening dat grootschalige ontwikkelingen met een industrieel karakter op het AFC thuishoren.  
 
De VVD ziet met het opschalen van bedrijven wel het probleem van de vrijkomende agrarische 
bebouwing en wil hier wel de volledige aandacht en een zo ruim mogelijke medewerking van 
gemeente en Provincie.  
 
Nu het noordelijke deel van het AFC qua glastuinbouw vol begint te raken, is het tijd om na te denken 
over een uitbreiding aan de zuidelijke kant, zoals ook opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie. 
De VVD is een voorstander van een uitbreiding in deze richting. 
 
De VVD blijft bij haar oude stelling dat de gemeente alles in het werk moet stellen om in 
samenwerking met andere overheden, zoals provincie en het waterschap, zorg te dragen voor het 
beschikbaar blijven van voldoende en kwalitatief goed zoet water, wat van levensbelang is voor de 
land- en tuinbouw.  
 
Recreatie  
Een aantrekkelijk recreatief aanbod zorgt voor bezoekers van buiten onze gemeente, maar biedt ook 
onze eigen inwoners een aantrekkelijk woonklimaat. Daarnaast is het een belangrijke economische 
factor. Met het opstellen van de recreatieve kansenkaart is inzichtelijk geworden welke mogelijkheden 



Steenbergen heeft. Het is nu aan ondernemers om hun kansen te grijpen. De VVD vindt dat de 
gemeente hier vooral een ondersteunende rol in heeft. 
Door de samenwerking binnen de Brabantse Wal en Waterpoort is het eenvoudiger om Steenbergen 
als onderdeel van een aantrekkelijk groter geheel op de kaart te zetten.  
Ook de ontwikkelingen met de Zuiderwaterlinie juicht de VVD toe. Buiten de ruimte en het water biedt 
ons militair en historisch erfgoed door de eeuwen heen een belangrijk vertrekpunt voor recreatieve 
ontwikkelingen, de Zuiderwaterlinie sluit daar naadloos op aan. De komende jaren zal wel extra 
inspanning geleverd moeten worden om het aantal overnachtingsmogelijkheden uit te breiden. 
 
Duurzaamheid 
De VVD beseft dat het belang van het mondiale vraagstuk van energie, klimaat, voedsel en water een 
van de belangrijkste uitdagingen voor een groeiende wereldbevolking is. We nemen nu beslissingen 
voor het welzijn en de welvaart van volgende generaties. Het ook door de landelijke VVD 
geratificeerde Klimaatakkoord van Parijs is hierbij voor ons leidend. Duurzaam handelen is echter niet 
alleen een opgave, maar het is ook een economische kans. 
 
De komende jaren zal vanuit de overheid actief richting gegeven moeten worden aan de 
energietransitie. De VVD is er voorstander van om op zoek te gaan naar een mix van diverse 
alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dit in samenwerking met inwoners en bedrijven. Daar waar 
het noodzakelijk is maatregelen te nemen die grote ruimtelijke impact hebben zoals windmolens en 
zonneweides, moet dit voor de VVD altijd nadrukkelijk in overleg met de omgeving en moet de 
omgeving ook kunnen profiteren. De VVD gelooft in de kracht van inwoners voor de energietransitie 
waarbij het motto is: “van fossiel centraal naar hernieuwbaar decentraal”. 
 
Buiten het opwekken van hernieuwbare energie zal ook veel aandacht moeten gaan naar het 
terugdringen van energieverspilling. Bij nieuwbouw kan de gemeente voorwaarden opleggen zoals 
gasloos bouwen. De grootste uitdaging ligt echter in de bestaande bouw. Hier is ook de grootste 
“winst” te behalen. De VVD is voorstander van het ondersteunen van energie ambassadeurs om door 
middel van voorlichting de inwoners hier in mee te nemen.  
 
Regionale economische samenwerking  
Belangrijk voor de VVD is de regionale samenwerking, waardoor vele inwoners van Steenbergen aan 
het werk kunnen. Samenwerking en ondersteuning op economisch gebied is er met verschillende 
partners. Belangrijke partners binnen deze samenwerking zijn het Rewin, de BOM en de TOM.  
Deze samenwerking moet nog meer voordeel op gaan leveren. Belangrijk voor Steenbergen is een 
actieve houding en voldoende binding met deze organisaties om uit deze samenwerking het maximale 
te halen. De opgestelde visie en het uitvoeringsprogramma Samenwerking Brabantse Wal wordt ook 
door de VVD onderschreven en de VVD is van mening dat er waar het kan intensiever samengewerkt 
moet worden. 
 
Leefomgeving  
 
Met de komst van de omgevingswet per 1 januari 2021 verandert de wijze waarop wij onze 
planologisch kaders vastleggen. De exacte eisen zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de 
komende raadsperiode veel tijd en energie in de implementatie van de omgevingswet gestoken moet 
worden. Het Deltaplan 2018 gericht op klimaatadaptatie is een tweede onderwerp die de komende 
jaren van invloed gaat zijn op de inrichting van onze leefomgeving. Klimaatadaptatie richt zich op het 
opvangen van klimaatveranderingen. Hoe houden we droge voeten bij extreme regenval, hoe vangen 
we voor de agrarische sector perioden van droogte op, hoe kunnen we door het slim gebruik maken 
van groen zorgen voor iets lagere temperaturen. 
 
Woningbouw  
Op basis van de huidige ramingen kan Steenbergen de komende 10 jaar nog tussen de 500 en 800 
woningen bijbouwen. Toename komt voornamelijk doordat inwoners langer thuis blijven wonen en een 
toename van het aantal kleine huishoudens. 
 
Voor de VVD is een maximale grondexploitatie op korte termijn niet leidend. Doel moet zijn het 
ontwikkelen van aantrekkelijke woonmilieus, waar op de langere termijn bewoners nog steeds met 
plezier wonen. De nieuw te bouwen woningen, moeten aanvullend zijn op de bestaande voorraad. De 
VVD ziet graag dat woningbouw in alle kernen mogelijk blijft. 



Woonwijken moeten ruim en groen van opzet zijn. Dit biedt buiten een aangenaam woonklimaat ook 
direct de mogelijkheid om klimaatadaptatie toe te passen, want groene zones vangen makkelijker 
water op bij overvloedige neerslag en bomen zorgen voor afkoeling in warme periodes. 
 
Zorg voor de VVD is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. Samen met de 
woningbouwcorporaties moet een goed evenwicht gezocht worden naar de vraag naar woningen op 
dit moment en de verwachte bevolkingsontwikkeling op de langere termijn. Het aantal reacties op een 
vrijkomende huurwoning en de periode dat mensen moeten wachten, zijn voor de VVD belangrijke 
kengetallen.  
 
Met de toenemende vergrijzing zal ook het aantal senioren binnen onze gemeente toe gaan nemen. 
De senior van tegenwoordig heeft andere eisen en wensen ten aanzien van zijn leefomgeving en 
ondersteuning dan de senior van enige tijd geleden. De VVD wil in samenwerking met 
woningcorporaties, zorginstellingen en projectontwikkelaars zoeken naar nieuwe woonvormen voor 
ouderen en naar oplossingen voor toekomst bestendig bouwen.  
 
Openbare ruimte 
Ook onze openbare ruimte in bestaand gebied dient bij te dragen aan een aantrekkelijk woonklimaat.  
Echter dit kan de gemeente niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers, corporaties, 
instellingen en scholen moet gezocht worden om wijken aantrekkelijk te maken en te houden. 
Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor een zorgvuldiger gebruik van de omgeving.  
Bij grote herinrichtingen van wijken, zal ook nadrukkelijk naar de opgaven vanuit klimaatadaptatie 
gekeken moeten worden.  
 
De VVD vertrouwt erop dat de inwoners de “Mijn gemeente App” steeds beter zullen vinden. 
Door korte lijnen met de wijkteams, kunnen problemen en overlast gevende situaties snel opgelost 
worden. De VVD is voorstander om dit systeem verder door te ontwikkelen zodat de gemeente ook via 
de app met de burger kan communiceren over situaties in de openbare ruimte.  
Verder dienen ook de gemelde klachten benut te worden om structureel onderhoud beter in te 
plannen en zo op termijn, klachten en meldingen te voorkomen. 
 
Infrastructuur  
Belangrijk voor wonen, werken en recreëren is een goede infrastructuur. Een goede infrastructuur is 
van belang voor een goede doorstroming en veiligheid. Onderhoudsplannen en grote herinrichtingen 
komen tot stand na een zorgvuldig overlegtraject met inwoners en stad- en dorpsraden. 
Belangrijk onderwerp voor de VVD is ook de ontsluiting van de kernen en het zoeken naar een juiste 
verhouding tussen overlast voor inwoners en ondersteuning van vracht- en landbouwverkeer. In het 
bijzonder noemen wij de ontsluiting N257 en het verkeer door Dinteloord, maar ook in andere kernen 
speelt dit probleem. Dit in samenspraak met Provincie en Rijkswaterstaat.  
Vorige periodes zijn er veel projecten ingericht onder “het duurzaam veilig” concept. De VVD is 
uiteraard een groot voorstander van veiligheid. Naar de mening van de VVD echter moet er bij 
herstructurering goed gekeken worden naar de overlast die deze inrichtingen (meestal 
verkeersdrempels) veroorzaken in vergelijking met de te bereiken veiligheid..  
Bekeken moet worden of voorzieningen overbodig zijn en kunnen worden aangepast of verwijderd. 
Ook nieuwe inrichtingen dienen getoetst te worden naar noodzaak, nut en overlast. Financiële 
overwegingen dienen hieraan ondergeschikt te zijn.  
Naast de fysieke infrastructuur ziet de VVD ook het economisch belang van een eigen veilige digitale 
infrastructuur voor onder andere de ontsluiting van gemeentelijke diensten en toegang voor 
ondernemer en bewoners. 
 
 
Voorzieningen  
De VVD is van mening dat er binnen iedere kern gestreefd moet worden het voorzieningenniveau op 
een zo hoog mogelijk peil te houden. Focus moet meer komen te liggen op het in standhouden van 
een bepaalde functie dan op de voorziening zelf. Leefbaarheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners van de diverse kernen, waarbij de gemeente 
faciliterend optreedt en het initiatief bij de inwoner ligt. Helaas kan door de economische situatie niet 
gegarandeerd worden dat alle voorzieningen volledig open zullen blijven. Er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden, waarbij de inwoner door zijn eigen inzet en betrokkenheid bij de voorzieningen een 
belangrijke rol heeft bij het in stand houden ervan. Burgerparticipatie is hierbij noodzakelijk. De VVD 



vindt dat het overdragen van deze taken en verantwoordelijkheden alleen maar succesvol kan 
verlopen bij een zorgvuldige begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente.  
Daarom wil de VVD ruimte geven aan initiatieven vanuit de gemeenschap die bijdragen aan het 
voorzieningen niveau. Denk hierbij aan de buurtpreventieteams, vrijwilligers van de plusbus en de 
vrijwilligers van de groenvoorziening bij zwembad Aquadintel. 
 
 
Veiligheid  
De gemeente Steenbergen dient veilig te blijven. Voor iedereen, jong en oud, waar wij ook zijn en wat 
we ook doen. Op school, op het werk, in het verkeer, tijdens het uitgaan maar zeker ook thuis. 
Veiligheid is één van de grondpijlers van onze democratie. De VVD in Steenbergen wil ervoor zorgen 
dat de burger zich veilig voelt. Daarom zal de VVD er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er 
adequaat opgetreden wordt tegen criminaliteit. Dat er politie zichtbaar op straat aanwezig is als dat 
nodig is en dat de buurtpreventieteams de mogelijkheden krijgen om hun buurt veiliger te maken. 
De VVD vindt dat de wijkagent “kind aan huis” moet zijn in zijn eigen wijk. Voor iedereen toegankelijk 
en bereikbaar. In de combinatie met het buurtpreventieteam vormt dit een preventieve stop voor 
criminelen.  
 
De brandweer en ambulancedienst in Steenbergen dienen zodanig uitgerust en ingericht te zijn dat zij 
op tijd op alle plaatsen in de gemeente Steenbergen kunnen zijn. Nakomen van de aanrijdtijden wordt 
door de VVD kritisch gevolgd.  
 
De VVD maakt zich sterk voor het optreden tegen de drugshandel. Ook als het gaat om 
hennepkwekerijen en het verhandelen van softdrugs. De schooljeugd dient hiertegen beschermd te 
worden. Speciale aandacht moet uit gaan naar de risico’s van drugscriminaliteit in ons buitengebied. 
Bewoners van ons buitengebied worden door ons voorgelicht over de praktijken van drugscriminelen. 
De VVD is er voorstander van dat er periodiek controles vanuit de lucht worden uitgevoerd om 
bijvoorbeeld hennepvelden op percelen met maïs te ontdekken.  
 
Veiligheid kent echter meer aspecten, vermenging van boven- en onderwereld wordt een steeds 
groter probleem en vormt daarmee een risico voor onze rechtsstaat. De VVD vindt het belangrijk dat 
wethouders voor hun installatie gescreend worden. Ook onze raadsleden dienen een verklaring 
omtrent gedrag te hebben. Daarnaast moet door gebruik te maken van bijvoorbeeld de wet Bibob en 
een goede samenwerking met de politie voorkomen worden dat de onder- en bovenwereld met elkaar 
verweven raken.  
 
 
Sociaal  
 
Decentralisaties  
Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn voor de VVD belangrijke liberale waarden. Verantwoordelijkheid 
voor het eigen bestaan en welbevinden. Wanneer dit niet door de mens zelf gerealiseerd kan worden 
moeten we helpen, waarbij regie over eigen leven uitgangspunt is. Inmiddels zijn we een aantal jaar 
verder en de implementatie van de decentralisaties heeft plaatsgevonden. Standpunt van de VVD blijft 
dat de door het rijk beschikbare budgetten toereikend moeten zijn voor onze uitgaven.  
 
De zorgtaken vanuit de WMO zijn al weer geruime tijd de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Met de komende vergrijzing zal de vraag naar ondersteuning vanuit de WMO toenemen.  
De VVD vindt het belangrijk dat de juiste zorg bij de juiste mensen terecht komt. Daarnaast hebben 
onze inwoners ook de verantwoordelijkheid, daar waar mogelijk zelf ondersteunende maatregelen te 
treffen. De gemeente kan dit proces ondersteunen door actief aan voorlichting te doen over de 
mogelijkheden en daar waar nodig met financiële arrangementen realisatie van woningaanpassingen 
mogelijk te maken.  
 
De betaalbaarheid van de jeugdzorg is voor de VVD een grote zorg. Uitgangspunt van de 
decentralisatie was om zorg zo vroeg mogelijk in te zetten, zodat doorstromen naar zwaardere en 
duurdere zorg voorkomen werd. Wij zien in de praktijk dat dit nog niet goed functioneert. Er zijn goede 
ervaringen met het toevoegen van jeugd professionals bij huisartsen die een eerste vangnet zijn voor 
kinderen met problemen. De VVD zou hier graag een onderzoek naar doen. 
  



Binnen de participatiewet is voor de VVD het uitgangspunt: kijken naar iemands mogelijkheden in 
plaats van naar beperkingen: “Iedereen doet mee en werken moet lonen!”  
De VVD juicht het toe dat binnen de keten van instellingen op dit vlak steeds beter wordt 
samengewerkt zowel qua regionale schaal als qua opvolging in de keten. 
Goede arbeidskrachten zijn essentieel voor een economisch goed draaiende regio. Gezien de 
vergrijzing, is het belangrijk dat het beschikbare arbeidspotentieel wordt benut.  
Voor de VVD is werk nog steeds de beste sociale zekerheid. 
 
Immigratie en integratie  
Door het aantrekken van de economie en het daardoor minder beschikbaar komen van Nederlandse 
arbeidskrachten zal de vraag naar arbeidsmigranten de eerstkomende jaren sterk toenemen. Niet 
alleen binnen de agrarische sectoren, maar ook in sectoren zoals de bouw, transport en logistiek zal 
de vraag groter worden. De VVD is van mening dat er samen met werkgevers proactief gekeken moet 
worden naar mogelijkheden voor huisvesting, inburgering en scholing en het voorkomen van overlast. 
Arbeidsmigranten dienen op deze manier ondersteund te worden zodat ze de mogelijkheid hebben in 
onze samenleving te integreren wat een win-win situatie op kan leveren. De gemeente stemt met 
werkgevers en werknemers af wat er over en weer van elkaar verwacht mag worden en welke regels 
er gelden. Buiten huisvesting is het ook belangrijk om goede locaties te regelen voor het overnachten 
van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. 
 
Naast het huisvesten van arbeidsmigranten heeft de gemeente Steenbergen ook een taak voor de 
huisvesting van statushouders. De VVD vindt dat we ons hierbij strikt aan de wettelijke verplichting 
moeten houden. Ook voor deze groep geldt dat er wel naast de zorg voor huisvesting, gefaciliteerd 
dient te worden bij onderwijs, scholing en zoeken naar werk zodat ook deze mensen zo goed en snel 
mogelijk kunnen integreren binnen onze gemeenschap. Voor de VVD mogen deze stappen echter wel 
meer door elkaar heen lopen. De Nederlandse taal leren in combinatie met een baan kan prima. 
Sterker nog de VVD is ervan overtuigd dat dit veel effectiever zal zijn. Begeleiding vanuit 
vrijwilligersorganisaties blijft belangrijk voor de integratie.  
 
Onderwijs 
Onderwijs speelt een belangrijke rol. Basis en voortgezet onderwijs moeten goed bereikbaar zijn voor 
onze kinderen. Voor de VVD zijn veilige toegangswegen en goed aansluitend openbaar vervoer een 
basisvoorwaarde. Het is belangrijk dat MBO en HBO opleidingen aansluiting vinden bij de werkgevers 
in onze regio. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld door veel mogelijkheden te bieden voor 
stages. Vestiging van het CFTC (Cosun Food and Technology Center) en een afdeling van de HAS op 
de Brabantse Wal zijn belangrijke ontwikkelingen waarmee ook een hoger type onderwijs aanwezig is. 
 
Vrijetijdsbesteding 
De gemeente Steenbergen beschikt over een rijk verenigingsleven. Sport, muziek, kunst en cultuur 
zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Met jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Koos 
Moerenhout Classic, Steenbergen Live, Muza aan de Haven, Vospop, Carnaval en diverse kermissen 
en jaarmarkten in de kernen zet Steenbergen zich goed op de kaart.  
 
De VVD staat er voor om de mens vanuit eigen kracht hun leefomgeving mede te laten inrichten. De 
gemeente creëert de randvoorwaarden waarbinnen verenigingen en organisaties door optimale 
samenwerking het heft in eigen hand kunnen nemen en houden. Niet voor iedere organisatie en of 
vereniging zal een ‘eigen accommodatie’ beschikbaar zijn, maar door inventief en intensief 
samenwerken worden kosten beheerst en kansen gecreëerd. Accommodaties moeten multifunctioneel 
ingezet en gebruikt worden. Het is de voorkeur van de VVD om het beheer van deze accommodaties 
op afstand van de gemeente te zetten. Dit kan door overdracht naar particuliere ondernemers of 
professionele vrijwilligers.  
 
Sporten is leuk en gezond. Sporten draagt bij aan een gezonde en actieve levensstijl. Daarnaast 
levert het ook een bijdrage op het gebied van het aanleren van normen en waarden, het incasseren, 
het doorzetten en het samenwerken. Ook voor mensen met een beperking moet het mogelijk zijn te 
sporten. Tevens juicht de VVD een samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en 
buitenschoolse opvang toe. De VVD is voorstander van een jeugdsportfonds zodat lid worden van een 
sportvereniging voor ieder kind bereikbaar is. Dekking voor dit fonds kan gedeeltelijk gevonden 
worden door subsidies aan sportverenigingen af te bouwen. Uitgangspunt is dat dit gecompenseerd 
wordt door een hoger ledenaantal. 



 
 
 
Realisatie  
 
Dorps en stadsraad 
In al onze kernen is een groep betrokken inwoners die gevraagd en ongevraagd een signaalfunctie 
richting gemeente vervult. De VVD ziet graag dat deze functie blijft bestaan. 
Door het werken met kernwethouders zijn de lijnen kort tussen dorps- en stadsraad en bestuur. 
 
Bestuur en Ambtelijke organisatie  
De samenleving verandert en de overheid heeft hier nog niet altijd het juiste antwoord op. 
Van een sturende overheid zijn we in rap tempo via burgerparticipatie bij overheidsparticipatie 
uitgekomen. Dit vraagt een andere ambtelijke organisatie, waarin totaal andere vaardigheden van 
belang zijn. Natuurlijk blijft de gemeente als lokale overheid verplicht bepaalde wetten en regels uit te 
voeren en toe te passen. Daar buiten moet steeds meer gekeken worden naar wat het beoogde doel 
is wat bereikt moet worden en hoe de gemeente als een van de partners in dit proces haar steentje bij 
kan dragen. 
Daar waar de taken van de gemeente beter in samenhang uitgevoerd kunnen worden met andere 
gemeenten, is de VVD hier een voorstander van. Echter samenwerken is geen doel op zich.  
De VVD ziet ook graag dat bij taken die dusdanig specialistisch zijn dat er nu externe inhuur voor 
plaatsvindt, wordt gekeken naar het samen met de buurgemeenten in dienst nemen van medewerkers 
met deze kennis. De VVD kiest ervoor een zelfstandige gemeente te blijven. 
 
Communicatie is lang van ondergeschikt belang geweest. De VVD wil dat het belang van 
communicatie zowel intern (o.a. integraliteit) en extern (contact met de inwoners) hoog op de agenda 
komt te staan. De VVD ziet dat de overheid in haar dienstverlening sneller digitaliseert dan de 
inwoners. Het is dus van belang dat contact via telefoon of aan de balie mogelijk blijft. 
 
Financiën  
De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met de haar toevertrouwde middelen. “Eerst 
verdienen en dan uitgeven” is het motto. De VVD wil dan ook een sluitende meerjarenbegroting, en de 
ratio weerstandsvermogen dient naar de mening van de VVD minimaal 1,4 te zijn. 
 
Bij begrotingen voor projecten wil de VVD ook een beter inzicht in de kosten, vooral die kosten die 
betrekking hebben op de eigen organisatie en die ook onderdeel uitmaken van het budget. 
De risico’s die we lopen op verschillende onderdelen moeten duidelijk in beeld gebracht worden en 
ruim genoeg begroot om eventuele tegenvallers te voorkomen. 
Omdat de gemeente steeds meer taken krijgt en dus ook meer kosten is het naar de mening van de 
VVD belangrijk en onontkoombaar dat ook inwoners hun bijdrage leveren. De gemeente mag niet 
gezien worden als een pinautomaat voor de gemeenschap.  
 
De VVD gaat er vanuit dat de gemeente haar diensten die zij levert vanuit het profijtbeginsel zoveel 
mogelijk doorbelast. Verdere privatisering of overnemen van taken van de gemeente door 
verenigingen en organisaties om kosten te besparen moeten bespreekbaar zijn.  
Voor de VVD mag de OZB jaarlijks met niet meer dan het prijsindexcijfer stijgen. Kosten voor riool en 
reinigingsrechten worden, kostendekkend, opgebracht door de inwoners. Hierdoor wordt de burger 
ook direct beloond voor “goed” gedrag, als dit een afname van de kosten tot gevolg heeft. 
 
Onttrekken uit de post onvoorzien vindt alleen plaats wanneer wordt voldaan aan het credo: 
Onvermijdelijk, Onvoorzienbaar en Onuitstelbaar. 


