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Ambities aan de 
West-Brabantse waterkant

Kompas 2025



Op koers

Voor u ligt een eenmalige uitgave vanuit de regio West-Brabant en het project Brabant aan 

Zee: Kompas 2025. Daarmee zetten we de focus weer even scherp op de waterkant van West-

Brabant. We kijken terug op een aantal jaren waarin, ondanks de moeilijke economische tijden, 

de waterkant van West-Brabant weer een stukje aantrekkelijker werd gemaakt. Ondernemers 

kwamen met nieuwe initiatieven en zoeken naar nieuwe markten. Overheden werken in nieuwe 

en bestaande regio’s samen om optimaal te profiteren van de economische kansen die de 

waterkant ons brengt. We laten 16 regionaal betrokkenen aan het woord over hun beeld van de 

regio, nu en in de toekomst. De foto’s en verhalen in deze uitgave laten zien dat we trots mogen 

zijn op alles wat er is en wat tot stand kwam. 

De ronde door de regio maakte ook duidelijk dat we nooit klaar zijn. De 16 kompaskoersen die 

worden geschetst geven aan dat er nog volop ambities zijn. We moeten samen blijven werken 

om op koers te blijven. De Regio West-Brabant wil graag de komende jaren initiatieven aan de 

waterkant ondersteunen en helpen realiseren. Samenwerking en innovatie van ondernemers 

wordt zo gestimuleerd. Ik wil graag samen met u en de regio verder werken aan de terecht 

hoge ambitie van de regio West-Brabant aan de waterkant. 

Volle kracht vooruit!

Mark van Oosterhout

Portefeuillehouder Recreatie en Toerisme / Brabant aan Zee
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Als familie verhuren wij al 26 jaar kano’s 

bij Benedensas. Al evenzoveel jaar horen 

we de vraag ‘of je ook ergens wat kunt 

eten of drinken’. Waterpoort zette de 

focus op toeristische ontwikkeling. 

Daardoor kon een lang gekoesterde wens 

werkelijkheid worden. Een restaurant 

met theetuin en vakantiewoning op een 

plek met een verhaal. Hier werd de film 

Merijntje Gijzen opgenomen, hier stond 

vroeger het zoute getijdewater aan de 

sluisdeur en hier passeerden de akker-

bouwproducten op weg naar de fabriek 

of consument. Water en land komen 

samen. Fietsers en wandelaars kijken naar 

de boten en boten stoppen om te gaan 

wandelen of fietsen. 

De omgeving moet eigenlijk een com-

binatie worden tussen de Veluwe en de 

Vecht, de Veluwe voor de bekendheid 

en de Vecht voor de bedrijvigheid langs 

het water. Daar moeten we voor 2025 op 

koersen. 

Jeroen Akkermans

Benedensas

De bekendheid van de Veluwe  
en de bedrijvigheid van de Vecht, dat is  

een mooie combinatie!

Benedensas staat op de Werelderfgoedlijst
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“

”

een plek met een verhaal

Rondom het Volkerak Zoommeer 

wordt intensief samengewerkt in 

Waterpoort. Masterclasses, cursus 

gastheerschap, conferenties en 

evenementen smeden het gebied 

steeds meer tot een eenheid. Onder-

nemers krijgen ruimte om initiatieven 

te ontwikkelen. Jeroen Akkermans 

zag zijn droom voor Benedensas 

uitkomen.

Mensen zoeken



De Noordwaard wordt  
ECHTE natuur, de recreatie wordt  

ECHTE Biesboschrecreatie

In 2025 biedt Recreatiepoort Werkendam mogelijkheden voor 
verblijfsrecreatie, wellness en een nieuwe jachthaven. Hier is 
het mogelijk om echte Biesboschrecreatie te bieden. Verblijf, 
vermaak en watersport gaan straks echt op in het gebied, alsof 
het nooit anders geweest is. Passend bij de structuur van kreken 
en begroeiing, met arkjes en strandjes in het groen en passende 
bootjes in de natuur.

Wim de Jong 
Wethouder Werkendam
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“

”

is straks echte Biesbosch
De Noordwaard

De ontpoldering van de Noordwaard 

is een enorm project om meer water 

af te kunnen voeren bij hoge water-

standen en dat in 2015 in de eindfase 

is. De gemeente Werkendam koppel-

de vanaf het begin de toeristische 

ambitie mee; recreatie, inclusief ont-

werpen. De Noordwaard wordt echte 

natuur, de recreatievoorzieningen 

zijn geclusterd in twee deelgebieden, 

rond het nieuwe Biesboschmuseum 

en de Spieringsluis en in de Recre-

atiepoort Werkendam. 



De haven van Sint Annaland is de 

basis van de ontwikkeling aan land. In 

het servicecluster bieden nu al acht 

bedrijven hun specialistische diensten 

aan voor onderhoud en verkoop van 

boten. De kwaliteit van omgeving helpt 

ondernemers beter te ondernemen. 

Straks gaan de bewoners van de 

appartementen hier ook van genieten. 

Hun uitzicht is een levendige haven 

met de Oosterschelde voor de deur. In 

2025 is het gebied klaar. Bewoners en 

watersporters zorgen samen voor een 

levendige plek, die nog jaren meekan.

Frank van Dijk

Mariteam Shipyard

“

”
Een bijzondere en kwalitatieve mooie 

omgeving trekt nieuwe bewoners  

en ondernemers aan
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Sint Annaland, gemeente Tholen, 

ontwikkelt een geheel nieuw haven-

front waar wonen en bedrijvigheid 

samengaan. Een uitgebreid cluster 

van servicebedrijven zorgt voor de 

boten en hun eigenaars. Het project 

Suzannaland koppelt het dorp en 

de haven weer aan elkaar. De dijk is 

geen drempel maar een nieuw  

verblijfsgebied met mooie trappen. 

Op het havenplateau worden appar-

tementen gerealiseerd. 

zit aan land

Meerwaarde 



Breda heeft de mogelijkheden 

gecreëerd, ondernemers zoals wij 

moeten nieuwe mensen naar de stad 

halen. Dat lukt erg goed. Ons aanbod 

van verhuurmogelijkheden is ieder jaar 

gevarieerder geworden. We hebben 

nu behoefte aan aanlegmogelijkheden 

in de stad, voor betere programma’s. 

Daarmee trekken we groepen naar de 

stad, die ook de rest van hun dag of 

weekendprogramma in de stad invullen. 

Ook het aantal evenementen groeit 

ieder jaar, dankzij betrokken burgers en 

actieve ondernemers. De passantenhaven 

beleefde in 2014 haar primeur. Het 

gebruik zal snel groeien. In 2025 zullen 

alle activiteiten samen een bruisend 

waterhart voor de stad vormen. 

Marijn van Dijke

Bootje Varen Breda

Breda maakt het mogelijk, 
ondernemers vullen het in en de 

gasten komen graag!
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“

”

trekker voor de stad

Breda investeerde de laatste tien 

jaar tientallen miljoenen in haar 

waterkant. De haven werd opnieuw 

uitgegraven en onlangs werd de brug 

verhoogd. Dankzij een bijdrage  

vanuit het programma OP Zuid kun-

nen nu 85% van de motorboten tot  

in het stadshart komen en aanleggen. 

Brabant aan Zee werkte mee aan de 

aanvraag voor de subsidie. Onder-

nemer Marijn van Dijke verhuurt 

boten, organiseert events en beheert 

de passantenhaven. 

Water is een belangrijke 



De jachthaven zal zich ontwikkelen van 

een parkeerplaats voor boten tot een 

toeristische bestemming, waar niet 

alleen bootbezitters terecht kunnen. De 

jachthaven wordt met speeltuin, shops, 

restaurants en andere voorzieningen een 

trekpleister voor iedereen en verandert 

in een waaier van beleving met nieuwe 

concepten om boten te delen, te 

verblijven op het water, te kamperen op 

de boot, culinaire en informatieve events 

etc.  Dit alles wordt straks beschikbaar ‘at 

your fingertips’ met apps voor informatie 

en reservering. Ook voor ligplaatshouders 

wordt uitvaren zo slechts één van de 

opties. 

Esther Bos, Henk de Beer

Jachthaven Biesbosch

“

”
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The Marina Lifestyle:   
van haven naar hotspot

één van de opties
Uitvaren is slechts

Jachthaven Biesbosch is de grootste 

inlandse jachthaven van Nederland, 

met ruim 1400 ligplaatsen en tal 

van aanverwante bedrijven. In 2013 

verkocht de gemeente Drimmelen de 

haven aan de Engelse Yacht Havens 

Group. De nieuwe eigenaar staat 

voor de uitdaging om in een veran-

derende markt de haven verder te 

ontwikkelen.



Routes verbinden steden via  land 

en water. Maar routes verbinden ook 

verhalen uit de regio. Leur kent met haar 

haven, evenementen en activiteiten al 

een aantrekkelijk aanbod. Maar door 

de verhalen te koppelen aan routes 

spreek je een breder publiek aan. Een 

tocht over water brengt het turfschip tot 

leven en wandelend of fietsend kun je 

het perspectief van Van Gogh opnieuw 

ontdekken. Door samen te werken wordt 

je product mooier en je markt veel groter.

Jan van Hal

Wethouder Etten-Leur

“

”

Een verhaal en een route geeft het 
toeristisch product samenhang

Kompas 20
25                                

Etten-Leur en de Leurse Haven 

speelden in het verleden van de regio 

een grote rol. Het Turfschip vertrok 

vanuit Leur om Breda met een list te 

bevrijden. En Vincent van Gogh werd 

geboren in Zundert en startte zijn 

carrière als kunstschilder in Etten. 

de Leurse Haven een verhaal
Turfvaart en van Gogh geven



De gemeente Bergen op Zoom is al 

lange tijd voorstander van zout water 

in het Zoommeer. Diverse seinen staan 

op groen voor de koppeling van stad 

en water. Onze koers voor de toekomst 

is een doorvaarbare verbinding tussen 

Zoommeer en Binnenschelde met een 

stadshaven, zeillessen, zwemstrand, een 

waterskibaan of andere voorzieningen. 

Waterkwaliteit is dan essentieel, 

ondernemers moeten daarvan op aan 

kunnen. Als zoals nu de oranje of rode 

vlag te vaak wordt gehesen kunnen ze 

niet ondernemen. 

Tiny Arts

Gemeente Bergen op Zoom

“

”
Ondernemers kunnen alleen activiteiten 

bieden als de Blauwe Vlag altijd wappert 

voor goede waterkwaliteit. Rood of Oranje 

zien we in 2025 niet meer
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Bergen op Zoom is door de Delta- 

werken haar directe relatie met de 

Oosterschelde verloren. De Binnen-

schelde grenst aan de stad, maar is 

een afgesloten plas. De waterkwa- 

liteit is sterk wisselend, waardoor  

recreatief gebruik niet altijd mogelijk 

is. Verzilting van het Volerak-Zoom-

meer brengt het zoute water weer 

terug bij de stad. Koppeling van de 

Binnenschelde opent tal van moge- 

lijkheden. 

Blauwe Vlag op het strand!

Alleen nog maar de 
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De energie moet van onderaf  
komen en beweging veroorzaken,  

dan krijg je kwaliteit

Samenwerking in kleinere gebieden 

is gebaseerd op actieve en betrokken 

mensen. Verbindingen in gebieden en 

verbindingen tussen mensen zijn door 

economisch mindere tijden en een 

terugtrekkende overheid nog belangrijker 

geworden. Je kiest daarvoor regionaal je 

eigen werkwijze en speerpunten, maar 

elders blijken vaak dezelfde uitdagingen. 

Je kunt van elkaar leren. De verschillende 

regionale puzzelstukken moeten weer 

in elkaar passen, aanvullend zijn  zodat 

ze een geheel vormen. Zo maak je in 

een netwerk gebruik van elkaars kracht 

en kennis. Zo doe je dingen goed, niet 

dubbel en op het schaalniveau dat past.

Marijke Vos

Biesbosch Streeknetwerk

“

”
Binnen West-Brabant wordt er in 

kleinere regio’s inmiddels intensief 

samengewerkt. Brabantse Wal, Land-

stad de Baronie, Waterpoort en  

Streeknetwerk de Biesbosch zijn 

gebieden en organisaties die ont-

staan zijn rond een thema dat bindt. 

Onderling verkennen de regio’s wat 

hen bindt en wat ze van elkaar  

kunnen leren. 

een mooi totaalplaatje
Puzzelstukjes vormen



De Biesbosch in Mij illustreert in 
campagnevorm het WIJ-gevoel waar 

we naar toe moeten werken 
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2025 vraagt veel meer dan alleen een  

mooie natuur.  Verbindingen zijn 

belangrijk. Fysieke verbindingen, 

met pontjes, fastferries, routes en 

natuurpoorten, maar ook ruimtelijke 

verbindingen, naar omliggende gebieden 

als het Haringvliet en het stedelijk 

achterland. Het Nationaal Park van de  

toekomst vraagt om een bredere 

benadering met een koppeling naar de  

economie en ondernemers, het onderwijs,  

de waterbeheersing en de gezond-

heidszorg. In zo’n toekomst passen geen 

behoudzucht en grensdenken, maar 

alleen samenwerkende partners die trotse 

ambassadeurs zijn. De natuur is niet iets 

van de overheid, maar is een collectieve 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Dick Verheijen, directeur  

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

“

” Ambitie: 200 jaar na het uitsterven van de Bever, in 2025, 
leven er weer 200 families in het gebied. 

Nationaal Park de Biesbosch vormt 

één van de natuurgebieden waar 

voortdurend een balans gezocht 

wordt tussen de instandhouding van 

de natuurwaarden en de recreatieve 

bruikbaarheid. Het gaat om beleef-

bare topnatuur! Voorzieningen in de 

Biesbosch moet worden versterkt, 

Het nieuwe Biesboschmuseum (open 

juni 2015) is daar een mooi voorbeeld 

van. 

collectieve verantwoordelijkheid
Natuur in de Biesbosch is een



De centrale ligging in de regio 
verzilveren als hoofdstad waar  

alles samenkomt
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Steenbergen is hoofdstad en schakelpunt 

tegelijk. Waterpoort aan de westkant, 

de Brabantse Wal aan de zuidkant, de 

kreken als decor en de West-Brabantse 

Waterlinie als achtertuin. De doortrekking 

van de A4 maakt de ligging van 

Steenbergen nog centraler. Waterpoort 

naar de Brabantse Wal en toegang tot 

water en cultuurhistorie. In 2025 zijn 

toeristen bewust van al het moois wat 

deze regio te bieden heeft. 

Petra Lepolder

Wethouder Steenbergen

“

”

Steenbergen beleefde in 2014 de 

primeur, het eerste aquaduct van 

Brabant zorgde dat de aanleg van 

de snelweg A4 Steenbergen niet af-

sneed van de Delta. Integendeel,  

Steenbergen blijft bereikbaar voor 

schepen met staande mast en in-

vesteert door in haar haven en  

omgeving. Steenbergen heeft als 

‘waterpoort’ voor Landschap van 

Allure De Brabantse Wal de komende 

jaren tal van investeringen op het 

programma staan. Vanuit Brabant 

aan Zee werd meegewerkt aan het 

watersportprogramma voor de 

Steenbergse Haven dat werd inge- 

diend in het project Brabantse Wal.

aan zee
Steenbergen



Wat ons als ondernemers bindt is het 

geloof in duurzaam varen. Maar met 

geloof alleen kom je er niet. Door samen 

te werken en erover te praten breng je 

elkaar op ideeën. We hebben afspraken 

gemaakt en moeten die nakomen. Onze 

ambitie is dat in 2025 alle verhuur/ en 

rondvaarboten in de Biesbosch stil en 

CO2/neutraal zijn. We starten klein, met 

een paar bedrijven, maar hopen meer 

ondernemers te stimuleren om dezelfde 

stappen te zetten. Ook watersporters 

betrekken we erbij om de conventionele 

aandrijving van hun boot te vervangen 

door een duurzame aandrijving.

Initiatiefnemers Sun Bi;

Tony van den Diepstraten

Adriaan Schuller

Jasper van Mill

Ook als je klein begint met een paar ondernemers kun 

je grote ambities waarmaken: verhuur en rondvaarten 

in de Biesbosch stil en duurzaam in 2025
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“

”

Drie ondernemers uit de Biesbosch- 

regio werken samen aan de ver- 

duurzaming van hun rondvaart- en 

verhuurvloot in de Biesbosch. Boot-

verhuurbedrijf van den Diepstraten, 

Rederij De Zilvermeeuw en Bies-

bosch Adventures zoeken naar de 

meest duurzame manier van varen. 

Hun project Sun-Bi ontvangt  

subsidie van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland uit de 

subsidieregeling Biodiversiteit en 

Bedrijven. Brabant aan Zee hielp de 

ondernemers met de eerste stappen 

in de aanvraag.

je móet wel
Duurzaam,
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De drie forten rond de Stelling Willemstad 

-Sabina, De Hel en Bovensluis-  vormen 

samen met de forten in Numansdorp 

en Ooltgensplaat een levend stuk 

geschiedenis dat je op een moderne 

manier moet gebruiken. Onderlinge 

verbindingen maken het concept 

compleet. Verbindingen over water 

maken er een belevenis van. De eerste 

pontverbindingen zijn er al maar wachten 

op uitbreiding. Wie weet kan een 

amfibievoertuig ingezet worden en kan 

gaming zorgen voor belangstelling van 

de jeugd. Het Mauritshuis start alvast met 

een expositie over de Zuiderwaterlinie. 

Thomas Zwiers

Wethouder Moerdijk

“

”
Gaming, forten en varen,  

een unieke combinatie
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Holland kent haar Hollandse Water-

linie, in eigen regio bestaan er nog 

veel elementen uit de Zuiderwater-

linie. Een stelsel van forten en schan-

sen zorgden voor de verdediging van 

Holland tegen verschillende vijanden. 

Door de militaire geschiedenis aan 

elkaar te smeden wordt het verleden 

weer zichtbaar en beleefbaar  

gemaakt.  

water bereikbaar maken

Militair erfgoed over



Europa vraagt om innovatie,  
CO2-reductie en de overgang naar een 

circulaire (groene) economie
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In de nieuwe Europese programma-

periode 2014-2020  richten de 

subsidieprogramma’s zich op een Slimme, 

Duurzame en Inclusieve groei van Europa! 

Veel Subsidieprogramma’s zijn gericht 

op projecten die inzetten op (technische) 

innovatie, klimaatadaptatie, overgang naar 

een koolstofarme economie en efficiënt 

omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

(o.a. water!). De rol van de overheid 

wordt meer faciliterend en coördinerend; 

kennisinstellingen en bedrijfsleven 

(met name MKB) worden nadrukkelijk 

gevraagd om deel te nemen in projecten 

en aanvragen in te dienen. Een regionale 

netwerkorganisatie met overheid, 

bedrijfsleven en onderwijs kan initiatieven 

delen en projecten aanjagen. 

Wiljan van Laarhoven en Wim van Hooff

Brabant aan Zee

“

”

Interessa
nte subsi

dieprogra
mma’s  

de komende jare
n voor W

est-Brabant:

- 
POP3

- 
OP-Zuid

- 
Interreg 

VA grensre
gio  

 
Vlaanderen

-Nederland

- 
Interreg 

VA 2 Zeeën pro
gramma

- 
Interreg 

VB Noord-West Euro
pa

- 
Life

West-Brabant heeft de afgelopen 

periode op verschillende plaatsen 

kunnen profiteren van Europees geld 

voor de waterkant; verhoging van de 

brug in Breda, vernieuwing van de 

haven van Oudenbosch en aanleg 

van de Cloppenwaard in Werkendam 

zijn mogelijk geworden door een 

bijdrage uit een EU-programma. Bra-

bant aan Zee bereidde de aanvragen 

samen met de gemeenten voor.

dat betalen?
Wie zal

Kansrijke ideeën voor subsidie- Een CO2-neutraal NP De Biesbosch  

 of een CO2-neutrale haven- Energiewinning uit stromend water
- ‘Marker Wadden in de Delta’,  
 building nature- Zilte teelten langs een zout  

 Volkerak-Zoommeer



In West-Brabant was er niets, geen 

historie op het water en geen geloof 

in de mogelijkheden. Een aantal 

ondernemers en gemeenten lieten 

zien dat het anders moest, waardoor 

havens, verhuurbedrijven, horeca en 

verblijfsmogelijkheden ontstonden. 

Dat is na 25 jaar nog steeds de trots 

van de Vereniging. De vaarkaart is een 

belangrijke informatiebron. De ANWB  

zag er geen klandizie voor, maar kwam 

jaren terug toch met een eigen versie.  

Dat is illustratief voor de ontwikkeling van 

het gebied. 

Richting 2025 is de markt sterk veranderd. 

Nieuwe markten zijn nodig. De vereniging 

zal daarin haar leden ondersteunen, met 

moderne technieken, apps, social media 

en online boekingsmogelijkheden. Maar 

de papieren vaarkaart… die blijft nog wel 

een poosje gewild!

Bestuur Vereniging 

Varen in Brabant

“

”
Met 25 jaar is de Vereniging Varen in 

Brabant een constante factor in de regio. 
Het geweten, het heden en de toekomst ...
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De Vereniging Varen in Brabant 

bestaat in 2015 25 jaar. Met 35 leden 

ligt de focus op promotie en  

informatie over het varen in Brabant 

tussen Tilburg en Steenbergen.  

De vereniging geeft al jaren de veel-

gevraagde vaarkaart uit, inmiddels 

ook als interactieve kaart online, met 

routes en plekken. Subsidie hiervoor 

werd verkregen van het REAP en 

werd ondersteund door Brabant aan 

Zee.

hoe leuk ...

Kom kijken



koersen voor 2025
Lessen uit de 

In 2012 werd gestart met program-

mamanagement Brabant aan Zee, 

om de ambities van de regio aan de 

waterkant dichterbij realisatie te  

krijgen. Met een team werd een 

inventarisatie gemaakt van 77 

actiepunten van de gezamenlijke 

gemeenten binnen Brabant aan 

Zee. Voor een aantal werd externe 

financiering gevonden, voor andere 

projecten kwam realisatie van elders. 

Ook kwamen door de economisch 

moeilijke tijden een aantal projecten 

in de vertraging. In maart 2015 mar-

keren we een moment waarin we met 

trots kijken naar de Brabantse water-

kant en waarin we de koers uitzetten 

voor de toekomst. 

De laatste weken hebben we 16 

betrokkenen uit de regio gesproken over 

hun koers voor 2025. Die zijn verschillend 

qua ambitie, concreetheid en soort. 

Maar er is ook een duidelijke rode draad. 

Watersportontwikkeling en versterking 

van de waterkant van West-Brabant staat 

niet op zichzelf en is geen doel op zich. 

Heel vaak zie je realisatie pas dichterbij 

komen als (ook) andere belangen worden 

gediend. Schoon water, bescherming 

tegen water, stedelijke ontwikkeling, 

toename van bedrijvigheid of behoud van 

natuur zijn belangrijke ingrediënten voor 

plannen die tot realisatie komen. 

Dat vraagt ook wat van de werkwijze 

voor de komende jaren. Niet alleen 

een watersportproject formuleren als 

‘verlanglijstje’ maar juist samen met 

anderen zoeken naar koppelkansen. 

Ook in de organisatie vraagt dat een 

andere werkwijze. Meer in netwerken 

ontwikkelingen met elkaar delen en 

zoeken naar nieuwe combinaties. 

Overheden en ondernemers hebben 

elkaar steeds harder nodig. Samenwerking 

draait om mensen, zo blijkt uit meerdere 

interviews. Hen informeren en openstaan 

voor hun initiatieven houdt de regio op 

koers naar 2025. 

Sandra Versteegen en Rob Vrolijks

Brabant aan Zee

“

”

de haven van Zevenbergen
Samen ontwerpen we

Zevenbergen krijgt een nieuwe haven 

in 2018. Water moet, maar ontwerp 

wordt in Zevenbergen gemaakt. 

Werkateliers brengen ondernemers, 

bewoners en andere betrokkenen 

aan tafel. Samen maken zij het ont-

werp voor de haven, zodat het die 

functies krijgt die zij graag willen en 

bij hen past. 



Koers houden

Als je iets wilt bereiken moet je de koers bepalen en er voor gaan. In 2009 bepaalden we in 

de regio samen de koers met als prikkelende titel Brabant aan Zee. Met drie verschillende 

accentgebieden werd van de regio een plan voor een ‘totaal watersportgebied’ gemaakt. Een 

deel van de projecten werd uitgevoerd, een deel (nog) niet. In deze brochure wordt een mooie 

mix van resultaat en ambitie samengebracht tot nieuwe of bijgestelde koersen. Het is goed te 

zien dat de regio in al haar veelzijdigheid de focus ook op het water en de verbinding met de 

rest van de regio blijft richten. Koers houden dus.

 

Harrie Nuijten, voormalig portefeuillehouder R&T Regio West-Brabant

bestuurlijk trekker Brabant aan Zee

Soms moet je laveren om  
je doel te bereiken
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