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Verslag : Bouwend Nederland 

Datum : 31 januari 2019 

Tijd : 10.30 uur 

Locatie : B&W kamer 

Onderwerp : Halfjaarlijks bestuurlijk overleg Bouwend Nederland 

   

   

Aanwezig : Wethouder Wilma Baartmans, Martin Meulblok(ambtelijke vertegenwoordiging), 

Samantha Bosters(notulist) 

Bouwend Nederland: Joost de Goffau, Cheryl de Vette(Van Beek infra) 

Afwezig : Wethouder Petra Lepolder 

   

 

1. Welkom en opening 

  Wethouder Baartmans heet iedereen welkom. Wethouder Lepolder is helaas afwezig.  

  Dennis Mollet is gestopt namens Bouwend Nederland. Extra punt toevoegen “aanbestedingen”.  

 

2.  Actualiteiten/mededelingen Gemeente Steenbergen  

  collegeprogramma 2018-2022 

  Wethouder Baartmans geeft aan dat het een groen collegeprogramma is. Groen is leidend en 

  civiel nuttig. Dat is het streven van het college.    

  Ontwikkelingen openbare ruimte 

  - Mevrouw De Vette vraagt of er ook projecten gedaan worden met groen bedrijven? De firma 

   Van Beek is bezig met rotondes op te knappen zij huren dan een groen partnerbedrijf in.  

 De heer Meulblok zegt dat de gemeente meer bloemrijkere wijken wilt maken.  

 - De woningbouw loopt vlot. Er is nog steeds veel vraag t.o.v. minder aanbod.  De interesse ligt 

  bij de goedkopere koop, middeldure woningen. In alle kernen wordt gebouwd of gaat gebouwd 

  worden.  

  - Verduurzaming speelt ook een grote rol bij de gemeente. Er wordt gewerkt aan een visie voor 

   energietransitie samen met 16 regionale gemeenten.  

 - Wethouder Baartmans geeft aan dat er wordt gewerkt aan een gemeentelijk verkeers- 

  vervoerplan. Hier zal ook nog een participatie/inspraaktraject voor inwoners aan worden 

   gekoppeld.  

  Op gebied van infrastructuur zijn er ontwikkelingen in de nieuwe wijken van Buiten de Veste en 

   ontwikkeling fietspad Nieuw-Vossemeer – Bergen op Zoom. Steenbergen Zuid wordt nu aan 

  gewerkt.  

  Overige actualiteiten 

 - Toekomstvisie: er zijn diverse plannen vanuit de gemeente die worden samengevoegd in de 

   visie. Hiervoor zal nog een beurs worden georganiseerd. De heer De Goffau zegt dat hij graag 

  meedenkt hierin. Ook wat betreft deelname aan een 

  beurs.  

 

3.  Actualiteiten/mededelingen Bouwend Nederland 

  Bouwberaad 

  Verduurzaming was een belangrijk onderdeel tijdens het bouwberaad. Zorg voor schaalgrootte 

  dit in overleg met woningcorporaties. De heer Meulblok geeft aan om voor particulieren een 

   voorlichtingstraject op te starten. De heer De Goffau geeft aan dat Bouwend Nederland in 

  Zeeland bezig is met een pilot om particulieren te bewegen tot verduurzaming. Dit kan ook 

  interessant zijn voor Steenbergen. De Rabobank is ook bezig met een financieringsmogelijkheid 

  in kader van duurzaamheid. De heer Goffau stuurt de informatie van het project in Zeeland toe 
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  aan de heer Meulblok. 

   

  Masterclass wethouders Wonen Brabant 6 juli 2018 

  Er is tijdens de masterclass gekeken naar de diverse coalitieprogramma’s bij gemeenten. De 

   onderwerpen waren verduurzaming, flexibiliteit woningbouw plannen en huisvesting 

  arbeidsmigranten.  

  Wethouder Baartmans: momenteel speelt de huisvesting rond arbeidsmigranten in Dinteloord. 

  Stella Maris loopt prima en zijn er ook geen klachten vanuit de inwoners. Momenteel wordt 

  zelfs gewerkt aan een openbare bowlingbaan. 

  Vanuit Bouwend Nederland zal een analyserapport worden toegestuurd aan gemeente inzake 

  huisvesting arbeidsmigranten. De heer Meulblok zegt dat de provincie ook de lead neemt in 

   huisvesting arbeidsmigranten. Het uitgangspunt is dat economie en wonen beter op elkaar 

   worden afgestemd. Zodat qua huisvesting beter geanticipeerd kan worden op de te verwachten 

  vraag.   

  Input gemeenteraadsverkiezingen 

  De onderwerpen zijn het Gemeentelijk Vervoersplan, arbeidsmigranten en verduurzaming. 

  Geleidelijnen 

  Mevrouw de Vette is bezig met een project waar naar voren komt dat de geleidelijnen voor 

  blinden en slechtzienden niet overal voldoen aan de juiste richtlijnen.  Wethouder Baartmans 

  zal het opnemen binnen de gemeentelijke organisatie.  

  Aanbestedingen 

  Vanuit Bouwend Nederland wordt een overzicht bijgehouden van aanbestedingen bij diverse 

   gemeenten. Steenbergen wijkt af van het landelijk beeld. De heer De Goffau zal het overzicht 

  doorsturen naar de deelnemers.  

    

4.  Rondvraag/Sluiting 

Nieuwe datum wordt gepland in november. Datum volgt.  

Verder geen onderwerpen, de vergadering wordt gesloten.  

   


