
 

 

 

Visie 
In 2050 zal de gemeente Steenbergen een 
duurzame en efficiënte gemeente zijn op het 
gebied van landbouw, natuur, mobiliteit en 
energie. Dit met het oog op behoud van de 
identiteit en leefbaarheid van het 
poldergebied met zijn unieke landschap. 

Landbouw 
De drijvende kracht in ons plan is de verzilting 
van het Volkerak, wat ertoe leidt dat een deel 
van de landbouwgrond verzilt. Wij maken 
onderscheid in groot- en kleinschalige 
landbouw. Waarbij dit laatstgenoemde door en 
voor bewoners uitgevoerd wordt. 

 

Natuur 
Er komt meer ruimte voor natuur, zowel 
binnen als buiten de kernen. Het zoute water 
van het Volkerak wordt door sluizen 
gescheiden van de zoete natuurgebieden. 
Tussen de kernen wordt er een groen netwerk 
gemaakt langs oude kreken. Deze bieden 
mogelijkheden voor recreatie en bevorderen 
de biodiversiteit. 

Mobiliteit 
De aanleg van een uitgebreider fietsnetwerk, 
met hierin een fietsbrug en -snelweg, zal de 
mobiliteit tussen de kernen versterken. Door 
verbetering van het openbaar vervoer zal ook 
de aansluiting met de rest van het land vooruit 
gaan.  

 

Energie 
In 2050 zal de gemeente een voortouw nemen 
in de energietransitie. Groene energie 
opgewekt door zonnepanelen en windmolens, 
en blauwe stroom op de grens van zoet en zout 
water. Mede hierdoor zal het gebied CO2 
neutraal en duurzaam functioneren.   

 

Levensstijl 
De veranderingen in de levensstijl van 
bewoners zullen vragen om deze aanpassingen 
in de inrichting van het gebied. Het aantal 
hoger opgeleiden zal groter zijn in 2050, er zal 
meer online dan fysiek gewinkeld worden en 
mensen zullen meer vrije tijd hebben. Een 
nieuw distributiecentrum en recreatiegebied 
zullen deze behoeftes opvangen.  

 

Met ons plan zorgen wij ervoor dat de 
gemeente Steenbergen met de stroom mee 
gaat! 



 

 

 

 
 

Met de stroom mee! 
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“Wij zien de gemeente Steenbergen als een 

boom. Het water vormt de basis van het 

gebied en dus zo de stam en takken. De 

kernen representeren de bladeren die via 

de natuurgebieden in verbinding staan met 

elkaar.” 
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