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Beste leden van Buurtpreventieteam “StrieneNoord”, 

De meeste meldingen van juli zijn inmiddels opgelost, in augustus zijn er 12 rondes gelopen 

door onze vrijwilligers! Hieronder een overzicht van de meldingen die deze rondes hebben 

opgeleverd en welke acties hierop zijn genomen door de gemeente of andere partijen. 

Update Graffiti project. 
KPN heeft inmiddels ook positief gereageerd over het beschilderen van de KPN-kasten te 

staan we gaan dit meenemen in het totaal. Er wordt nu gezocht naar een kunstenaar die een 

begroting en schetsen kan maken en tevens naar budget voor de kosten. Hierna gaan de 

schetsen en kostenoverzicht naar Enexis en de KPN waarna we moeten wachten op een 

goedkeuring van die zijde. Het zal nog wel enige tijd in beslag gaan nemen maar laten we 

hopen dat geduld beloond gaat worden. 

Steenbergen Noord op Slot. 
We gaan samen met de wijkagenten een zichtbaarheids actie organiseren, waarbij zoveel 
mogelijk lopers van het team van Buurtpreventie “StrieneNoord” met Politie en BOA’s 
aanwezig zijn om door Steenbergen Noord te gaan lopen of fietsen.  
In dit verband is het wel interessant te vermelden dat er in dit jaar 2019 in Steenbergen 

Noord nog niet één inbraak is gepleegd. En dat moeten we zo zien te houden !! 

De schouwronde van 21-8-2019. 
Op woensdag 21 augustus heeft de Buurtpreventie samen met de Politie en de Gemeente 
Steenbergen, een Schouwronde door de wijk gelopen. 
 
Doel van deze Schouw is om de veiligheid, het woongenot en het aanzien van de wijk te 
verbeteren. 
 
Aan de orde kwamen o.a. verkeerssituaties op de Watertorenweg en de rotonde op de 

Nassaulaan. Vooral voor fietsers is het op die plaatsen gevaarlijk, onduidelijk en 

onoverzichtelijk. Hier zal de verkeersdeskundige, onderzoek naar doen. 

Ook de vissteigers op de Vriezendijk, die al geruime tijd zijn afgeschermd door hekken, 

werden bekeken. Het is de bedoeling dat de grote vissteigers worden opgeknapt en de 

kleine gaan verdwijnen. Wij als Buurtpreventie denken dat dit een goed besluit is, zijn we 

eindelijk verlost van die ontsierende hekken en kan er weer veilig worden gevist.  

De bruggen door de wijk blijken in zeer slechte staat te verkeren en behoeven uit 

veiligheidsoverweging een opknapbeurt. Dit zal nader worden bekeken binnen de gemeente. 

Ook is er door de wijk heen, nogal wat overhangend groen van heggen en struiken 

geconstateerd, met als gevolg dat rolstoelers, wandelwagens, scoot-mobielen, kinderwagens 

en mensen die noodzakelijkerwijze gebruik moeten maken van looprek of rollator, uit moeten 

wijken naar de rijbaan met alle gevaren van dien. De gemeente zal ook hier actie op 

ondernemen.  

Diverse brandgangen in de wijk werden beoordeeld op veiligheid. Zo bleek de brandgang 

achter de Wisselkom naar de Panneman erg lang, smal en donker. Hier wordt verlichting 

aangebracht, zodat het gevoel van veiligheid, in deze brandgang, hierdoor zal worden 

verhoogd. Deze verlichting zal ook in de brandgang achter de Panneman richting Darink 

worden aangebracht. 
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Het waarom van de gele Legosteen welke de Rietveen vanaf het Kwartier afsluit werd niet 

vergeten. De verkeersdeskundige van de gemeente lichte toe, dat dit een apart project is 

waar veel aandacht vanuit de gemeente voor is. Er is hierover intensief contact met 

omwonenden deelde hij mee. 

Naar de lantarenpalen op de Mudde, die in de groenperken staan, zal  door gemeente 

werken worden gekeken, omdat ze volgens de bewoners meer het groen verlichten dan de 

straat. 

De parkeer situatie op het wat smallere stuk van Dijkplan is niet optimaal en zal worden 

overlegd binnen de gemeente. 

Tevens werd aandacht besteed aan het weelderige groen tussen Dijkplan en de 
Dinteloordseweg. Dit wordt jaarlijks door de gemeente gesnoeid 
. 
Op de inhammen voor het plaatsen van de containers op het Dijkplan, worden tegels met de 

afbeelding van een container geplaatst. Deze ontbreken nu. 

De betonnen paaltjes die her en der door de wijk verspreid staan, stralen niet bepaald 

veiligheid uit. Afgesproken is, om deze ook in donker goed zichtbaar te maken, en allemaal 

wit te schilderen. Wij denken een hele verbetering ten opzichte van nu. 

Kunst in de wijk stond ook op ons lijstje. Naast de, naar we hopen, in de nabije toekomst 

fraai beschilderde kasten van KPN en Enexis, zou kunst de wijk wat meer aanzien kunnen 

geven. Te denken valt aan diverse kunstvormen die geplaatst kunnen worden op de grotere 

grasvelden en op pleintjes. Gemeentewerken heeft toegezegd dit voorstel terug te koppelen. 

We laten ons verrassen in deze.  

Naast kunst en andere zaken om de wijk aangenamer voor de bewoners te maken, is er ook 

gesproken over het plaatsen van meer bankjes door de wijk. Dit zou voor de steeds ouder 

wordende bewoners van onze wijk kunnen betekenen om “niet achter de geraniums” te 

blijven, maar een wandelingetje te gaan maken door de wijk, met hier en daar een 

rustpuntje. 

Op de vraag of er op één van de grote grasvelden een Jeu de boules baan kan worden 

aangelegd was het antwoord, in principe ja, maar de aanleg en het onderhoud hiervan moet 

dan wel door de bewoners zelf ter hand worden genomen.. 

De boomwortels die over voetpaden en rijbanen kruipen en daardoor straatstenen en tegels 

omhoog werken zorgen voor veel overlast en gevaarlijke situaties in de gehele wijk. Dit is 

bekend, maar we moeten wel alert blijven en de plaatsen waar dit probleem zich voordoet 

blijven melden via de gemeente-app “mijn gemeente” om zo struikelen en vallen van onze 

bewoners te voorkomen. 

Rest nog één ding, maar zeker niet het minste, n.l. de speeltoestellen voor onze kleine 

kinderen. Voor de wat grotere kinderen zijn er doeltjes geplaatst op het grote grasveld tussen 

Vlamingvaart en Noorddonk, zodat zij daar naar hartenlust een balletje kunnen trappen. 

Prima, daar wordt dan ook heel veel gebruik van gemaakt. Maar voor de hele kleintjes zou 

het wel fijn zijn als daar voor hun een speeltoestel, bijvoorbeeld een klimrek, zou worden 

geplaatst. Datzelfde geldt voor het grote grasveld tussen Kwartier en Mudde. Ons is 

toegezegd dat er naar dit voorstel zal worden gekeken, zodat ook de kleintjes in de wijk naar 
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buiten kunnen om te spelen en niet alleen opgroeien met tablet en mobile telefoon op de 

bank. 

Wij als Coördinatoren van “StrieneNoord” danken de wijkagenten, de Verkeersdeskundige 

van gemeente Steenbergen, de Gemeente ambtenaar en onze eigen leden voor hun grote 

inzet en betrokkenheid, om door deze “Schouw” de veiligheid, het woongenot en het aanzien 

van de wijk voor de bewoners te verbeteren. 

 

De vakantie voorbij, tijd voor….. 
Voor de meeste van ons is de vakantie weer voorbij en wordt het dagelijkse ritme weer 
opgepakt. Wel even wennen na alweer zo’n mooie zomer. Wij hopen dat jullie een geweldige 
vakantie hebben gehad en de enkeling die nog moet gaan, wensen wij een heerlijke tijd toe. 
 
Zoals we al vermelde, na de vakantie pakken we ons dagelijks ritme weer op. Dat betekent 

dat we ook onze looprondes weer frequent gaan inplannen. Hoe hadden we het ook alweer 

afgesproken? Oh ja, minimaal 2 loop- of fietsrondes per maand. Zoals jullie aan deze 

nieuwsbrief kunnen zien zijn er in augustus weinig rondes gelopen. Het zal best weer even 

wennen zijn, maar afspraak is afspraak, toch ?? Een heel groot bijkomend voordeel is, dat 

de extra pondjes die we er tijdens onze vakantie bij gekregen hebben, er door een rondje te 

lopen of fietsen snel weer van afvliegen. Als jullie een uur te lang vinden mag het ook 

korter de bedoeling is toch om zichtbaar te zijn. Mogen wij jullie daaraan houden? 

Bedankt alvast !! 

Wat staan er de aankomende tijd voor extra zaken op het programma?  

 Op de woensdagen 25 september en 2 oktober in de avond, de Introductiecursus 

Buurtpreventie voor onze 7 nieuwe leden. 

 Zoals reeds vermeldt in deze nieuwsbrief, “Noord op Slot”. 

 Een actie “Surveillance Noord en Zuid”, een gezamenlijke grote zichtbaarheids 

actie in Steenbergen Noord en Zuid. Hierbij is de aanwezigheid van alle 

lopers/fietsers gewenst. Ook is hierbij veel Politie en BOA’s aanwezig.  

 De AED-cursus (alleen geldig voor de leden van buurtpreventie 

“StrieneNoord”), waar de datum nog niet voor is bepaald, hebben momenteel 10 

leden van ons team zich aangemeld, mocht u daar interesse voor hebben geef dit 

dan even door via StrieneNoord@gmail.com  
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Meldingen : 

 

 Papiercontainer in brand aan het Kwartier. 

 

 

 

 

 LET OP: we kregen een melding dat er een paperclip tegen de voordeur geplaatst 

was in de Wisselkom zie ook inbraakmethoden: https://www.politie.nl/mijn-

https://www.politie.nl/mijn-buurt/lokale-initiatieven/03-midden-nederland/politievoetjes/inbraakmethoden.html
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buurt/lokale-initiatieven/03-midden-nederland/politievoetjes/inbraakmethoden.html later 

kregen we nog een melding van het Fortplein waar het op lijkt dat hetzelfde heeft 

plaatsgevonden. 
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 51340 In het water ligt een vuilniszak en veel glas en plastiek bij de brug Oudevest bij 

de glascontainers Afgehandeld 14-8-2019 
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 51341 Losse tegels ter hoogte Noorddonk 142 Afgehandeld 12-8-2019 
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Vriendelijke groeten, 

Coördinatoren Buurtpreventieteam  “StrieneNoord” 

 

 


