VISIE
Gemeente Steenbergen is in 2050 naar onze
verwachting een plek van innovatie en rust.
De kracht van dit gebied is de rijkheid aan
natuur. Deze willen wij dan ook verder
ontwikkelen.
NATUURONTWIKKELING
In ons plan worden retentiebekkens
ontwikkeld om water op te vangen van de
toekomstige extremere weersituaties. Dit
water kan worden hergebruikt voor
landbouw.
Verder
worden
nieuwe
natuurgebieden
gerealiseerd
waarbij
bestaande kreken de basis vormen. De
bodem rondom de kreken wordt vernat,
waardoor verzilting wordt tegengegaan.
Daarnaast worden op regionale schaal
natuurgebieden verbonden door extensieve
landbouw. Zo wordt de natuur naar de
mensen toegebracht.

INNOVATIE
Om hoogopgeleide jongvolwassenen naar de
gemeente te trekken willen wij een
expertisecentrum realiseren waar de
verzilting zal worden onderzocht. Gemeente
Steenbergen zal door de kennisexport vanuit
dit centrum naar een hoger niveau getild
worden.
Vanwege klimaatverandering willen wij
precisielandbouw
doorvoeren
met
automatische toevoer van water en
meststoffen.
Om warmte te hergebruiken wensen wij in
2050 een glazen overkapping over de A4
waar huishoudens hun energie uit kunnen
halen.

LIJNBUS EN PRT

WONEN EN WERKEN
In de toekomst houden wij rekening met een
toenemende bevolkingsgroei en vergrijzing.
Wij wensen hiervoor nieuwe woonwijken te
realiseren met starterswoningen en een
seniorenpark. Alle nieuwe woningen zullen
worden voorzien van zonnepanelen.

EXPERTISECENTRUM

SFEERIMPRESSIE VERBINDINGSZONE

MOBILTEIT
De mobiliteit in Steenbergen willen wij
verbeteren door kleine zelfstandig rijdende
busjes (PRT) te introduceren. Deze busjes
zullen frequenter gaan rijden daarom is het
van belang dat ze energieneutraal zijn en
bijvoorbeeld op waterstof rijden. Voor de
bereikbaarheid op nationaal niveau zou een
hoogwaardig openbaarvervoerlijn tussen
Steenbergen en Roosendaal worden
gerealiseerd.

DUURZAME OVEROVERKAPPING

Omdat we de gemeente Steenbergen als
rustoord op de kaart brengen zal dat
mogelijk dagtoerisme aantrekken. Toeristen
die de drukte van steden willen ontvluchten
kunnen in de gemeente Steenbergen
genieten van rust en natuur.

GEMEENTE STEENBERGEN:
EEN ZEE VAN RUST EN INNOVATIE

