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Visie 
Wij zien gemeente Steenbergen in 2050 
als zelfvoorzienend op het gebied van 
voedsel en energie. Dit willen wij 
bereiken door middel van het circulaire 
stadconcept en kringlooplandbouw. 
Door deze landbouw en focus op lokale 
markten worden de figuurlijke wortels 
van Steenbergen behouden.  
 
Landbouw 
Door middel van de automatisering en 
het ontstaan van een mozaïeklandschap 
ontstaat er een interessant milieu. De 
big data zal een grote rol spelen bij het 
onderhouden van de  
kringlooplandbouw.  
Wij zien dit als  
landbouw waar ook de 
afvalstoffen een functie 
hebben. Dit noemen wij 
een zero-waste policy. 
Deze methode zorgt  
voor minder  
afhankelijkheid van de  
buitenwereld voor  
Steenbergen. 
 

Kennisontwikkeling 
Door een middelbare school neer te 
zetten kunnen Steenbergers in eigen 
gemeente geschoold worden. Hierna 
zouden ze naar de landbouwhogeschool 
toe kunnen om zich verder te 
ontwikkelen. Vervolgens kunnen ze in 
het datacentrum, researchcentrum of 
op het land werken. We verwachten 
ook dat de kenniscentra de gemeente 
aantrekkelijker maken waardoor er 
meer hoogopgeleiden naar Steenbergen 
zullen trekken. 
 
Wonen 
Om de nieuwe groep hoger opgeleiden 
te huisvesten, zullen er landhuizen 
worden gebouwd. Deze zullen in grote 
mate energieneutraal zijn door het 
gebruik van zonnepanelen in de vorm 
van dakpannen. Nieuwbouw gaat ook 
breder opgezet worden zodat men meer 
ruimte heeft. Leegstaande kerken zullen 
worden omgebouwd tot zorgcentra en 
ontmoetingsplekken.  

Natuur en recreatie 
Door de automatisering zal er in de 
toekomst meer vrije tijd zijn, dus 
recreatie wordt belangrijker. Verspreid 
over de gemeente is ruimte 
aangewezen voor natuurgebieden en 
natuurlijk grasland. Zowel voor 
bewoners van de gemeente als 
toeristen zijn er fiets-, wandel- en 
vaarroutes aangelegd. Deze lopen langs 
cultuurhistorische locaties, 
horecagelegenheden en 
natuurgebieden.  

 

 

 

 

 

 

Mobiliteit  
Om de mobiliteit te verbeteren, zullen 
er flexibelere dienstregelingen in het ov 
komen. Bovendien zijn de meeste auto’s 
zelfrijdend in 2050. Door de nieuwe 
fietssnelwegen zullen mensen sneller 
hun fiets pakken.  



 

 

 

 

 

Samen sterk, samen Steenbergen 
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