
STAD EN STREEK6 vrijdag 2 oktober 2020

BZ

Gemeente zet
streep door
garageverkoop
Wil de Jong
Ossendrecht

De garageverkoop in Ossendrecht,
die gepland was voor zondag, gaat
niet door. 
,,De gemeente Woensdrecht
vond het niet verantwoord om door
de toenemende coronabesmettin-
gen de garageverkoop door te laten
gaan”, zegt Ludo van Oevelen, die
de verkoop namens buurtschap
Dorp had georganiseerd. Hij vindt
het jammer, maar heeft begrip voor
de beslissing. De garageverkoop
had tachtig aanmeldingen van Os-
sendrechtenaren die zondag vanuit
hun garage tweedehands spullen
zouden gaan verkopen.

Echt optimistisch is Koos
Krook, de Steenbergse wethou-
der van financiën, nog steeds
niet over de financiële toe-
komst van de gemeente. ,,Het
baart me voortdurend zorgen.”
Maar hij ziet wel lichtpuntjes.

Majda Ouhajji
Steenbergen 

Het hoofdpijndossier sociaal do-
mein lijkt vanaf volgend jaar wat
minder geld te gaan kosten. 
Een paar maanden geleden zag
Krook de komende jaren nog een
stuk somberder in. ,,We waren erg
pessimistisch over 2020”, zegt hij.
Voor de zomer kondigde hij
daarom aan te kijken waar er be-

zuinigd kan worden. Dat lijkt nu
erg mee te vallen. Dat zei hij giste-
ren bij de presentatie van de begro-
ting, de plannen van het college
voor de komende jaren. Het be-
langrijkste voor de inwoners van
Steenbergen is dat ze volgend jaar
iets meer lokale belastingen gaan
betalen: een eenpersoonshuishou-
den betaalt in 2021 757 euro, waar
dat nu 736 euro per jaar is. Een
meerpersoonshuishouden gaat
van 833 euro naar 855 euro.
Het college wil door wat aanpas-
singen in werkwijzen geld bespa-
ren. Door jeugdzorg te koppelen
aan maatschappelijk werk bijvoor-
beeld. En door coaching in plaats
van huishoudelijke ondersteuning
te bieden. ,,We moeten veel meer

kijken hoe we signalen vroeg kun-
nen opvangen en mensen onder-
steunen”, zegt Krook. Het afgelo-
pen jaar zag de wethouder de kos-
ten voor de Wmo alleen maar op-
lopen. ,,Maar we zien dat het nu

minder wordt. We moeten kijken
naar wat we in de toekomst wel en
niet doen. We zijn er nog niet.”
De gevolgen van de coronacrisis
zijn de komende tijd ook nog niet
te overzien. Krook verwacht dat
dat pas volgend jaar duidelijk zal
zijn. 

Toch betekent het niet dat de
hand op de knip gaat. Steenbergen
heeft ambities en wil die uitvoe-
ren. Het is ook niet nodig om geld
uit de reservepot te halen. ,,We
hebben een buffer om zaken op te
vangen”, zegt Krook. ,,Ook als het
gaat om corona.”
De komende tijd wil het college
aan de slag met verschillende ini-
tiatieven. Zo zijn er inmiddels drie
plannen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten en is het college
bezig met een handhavingstraject
om erachter te komen hoeveel
mensen er in een huis wonen en of
ze wel ingeschreven staan. Ook wil
het college bedrijven stimuleren
om duurzamer te worden, door
zonnepanelen op daken te leggen.

Financiële lichtpuntjes Steenbergen

Steenbergen
heeft ambities en 
wil die uitvoeren

▲ Ad van den Boer toont zijn prijswinnende foto van het interieur van de Josephkerk in Roosendaal.  FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

Ondanks zijn ernstige
fysieke beperkingen werd
hobbyfotograaf Ad van den
Boer winnaar van de
Publieksprijs van de tweede
fotowedstrijd in het kader van
Monumentendag. 

Monique Meeuwisse
Roosendaal

Ad werd 35 jaar geleden getroffen
door de spierziekte Primaire Laterale
Sclerose en is aan een rolstoel ge-
kluisterd. Met zijn winnende foto
van het interieur van de in Roosen-
daal bewijst hij echter dat je met pas-
sie en inzet veel kunt bereiken. 
Fotografie is voor Ad een hobby

waar hij al zijn energie in kwijt kan.
,,De camera is mijn vriendin”, grapt
de 73-jarige fotograaf. ,,Fotograferen
geeft ontspanning en is leerzaam. Ik
ontdek steeds nieuwe dingen.”
De liefde voor het fotograferen be-
gon in zijn jeugd. ,,Tijdens mijn
diensttijd bij het Korps Mariniers
noemden ze me hoffotograaf.”

Voldoening
Vroeger vond Ad ook veel voldoening
in het zelf ontwikkelen van foto’s in
de donkere kamer. ,,Maar de digitale
fotografie die ik na een basiscursus
sinds 2013 beoefen, biedt ongekende
mogelijkheden. In 2016 werd ik lid
van BeeldCollectief  WestBrabant.
Van de oprichter Aad Meijer leerde ik
de fijne kneepjes van het vak.”
Meijer noemt Ad gekscherend zijn

tovenaarsleerling. ,,Ad komt soms
geheel onverwacht en ondanks zijn
beperkingen met prachtige foto’s
voor de dag.”
Meijer stimuleerde Ad om foto’s
voor de Monumentendagwedstrijd
in te sturen. ,,Eigenlijk twijfelde ik
daarvoor teveel aan mezelf”, biecht
Ad op. ,,Ik was dan ook verbaasd dat
mijn beide ingestuurde foto's geno-
mineerd werden. Dat ik de publieks-
prijs won, geeft me zelfvertrouwen.
Ik ben er ook best wel trots op!” 
Zijn ingezonden foto’s maakte Ad
van en rond kerken: ,,Ik ben erg gelo-
vig en kom veel in de kerk. De vrij-
willigers daar kennen me goed en
zijn altijd bereid me te helpen. Het
fotograferen kost me namelijk best
veel inspanning. Dat ik niet uit mijn
scootmobiel kan komen, was nu ech-

Ad komt soms
onverwacht
met prachtige
foto’s voor 
de dag
– Aad Meijer, fotograaf 

ter in mijn voordeel want ik had
daardoor in de Josephkerk de per-
fecte positie voor mijn foto. Het
thema van de wedstrijd was Leermo-
numenten. In mijn ogen kun je leren
van het geloof maar ook van de archi-
tectuur van de Josephkerk. Volgens
mij moet Hurks het beeld van mijn
foto zo in gedachte hebben gehad bij
het ontwerpen van de kerk.” 
Het fotograferen brengt voor Ad
soms ook risico’s mee. Tijdens de hit-
tegolf lag hij drie kwartier op de be-
graafplaats aan de Bredaseweg onder
zijn omgevallen scootmobiel voordat
hij gered werd. Ad wilde daar sil-
houetten vastleggen. Maar zelfs dit
voorval maakt zijn fotografie en-
thousiasme niet minder. Zijn vrouw
hoopt echter dat hij toch wat voor-
zichtiger wordt.

Ad wint Publieksprijs bij fotowedstrijd


