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1. Aanleiding 

 
In Dinteloord hebben enkele bewoners zich verzameld in een werkgroep die zich bezighoudt 
met de leefbaarheid in de kern, met name gericht op het openbaar groen. De dor psraad is ook 
vertegenwoordig in de werkgroep.  
De werkgroep overlegt vragen over het openbaar groen die zij krijgen vanuit de gemeenschap 
en helpt mee met de realisatie van oplossingen.  
 
Vanuit de werkgroep is het verzoek gekomen om samen te kijken naar de inrichting van de 
haven in Dinteloord. Zij zouden graag zien dat de openbare ruimte rondom de haven er 
aantrekkelijke uit zou komen te zien. In een aantal gesprekken hierover zijn ideeën naar voren 
gekomen. Deze zijn in deze notitie bijeengezet.  
 

2. Huidige situatie 
 

De openbare ruimte rondom de haven biedt ruimte aan verschillende activiteiten zoals het 
concert van Volharding en de Sinterklaasintocht. Daarnaast heeft de haven een belangrijke 
functie als toegang tot de kern van Dinteloord vanaf zowel land als het water.  
De inrichting is ruim opgezet om zo het houden van evenementen mogelijk te maken.  
 
De inrichting van de openbare ruimte laat te wensen over. Het beeld is somber. De ruimte heeft 
een stenig uiterlijk hetgeen niet bijdraagt aan een warm welkom in Dinteloord. Bij evenementen 
wordt de openbare ruimte wel aangekleed maar in de tussenliggende periode kan de openbare 
ruimte rondom de haven een kwaliteitsimpuls gebruiken.  
 
 

  
 
 
 



3. Doelstelling 
 

De doelstelling van dit project is om samen met de omwonenden en bewoners van Dinteloord te 
komen tot een goede aankleding van de openbare ruimte rondom de haven waarbij 
burgerparticipatie zowel bij de aanleg als bij het onderhoud van de openbare ruimte een 
hoofdrol speelt.  
 
Burgerparticipatie wordt als zeer belangrijk onderwerp gezien in de gemeente Steenbergen. 
Burgers krijgen steeds meer inspraak in projecten en plannen. Maar burgerparticipatie omvat 
meer.  
 
Luisteren naar wensen en ideeën van burgers en deze vervolgens in samenspraak en -werking 
mogelijk maken. Dat is het onderliggende doel van dit project. Wat is er mogelijk wanneer 
burgers de handen uit de mouwen willen steken en de gemeente hierin een ondersteunende rol 
speelt. Met dit project dat op verzoek van de werkgroep Groen uit Dinteloord is aangedragen 
willen we dit onderzoeken en in praktijk brengen. Door in praktijk aan de slag te gaan komen we 
erachter waar het ons brengt en welke winst dit voor de burgers oplevert.  
 

 
 

4. Beleid 
 

Dorpsontwikkelingsplan Dinteloord 
Het noordelijk deel van het centrum is gelegen aan een haventje dat in gesloten 
verbinding staat met het buitengebied. De bebouwing is veelal nog oorspronkelijk 
en de sfeer van weleer is daarmee nog aanwezig. Uitzondering hierop vormen de 
geparkeerde auto’s, Opvallend is dat het gebied een enigszins verpauperde indruk 
achterlaat. Dit wordt veroorzaakt door leegstand, een braakliggend terrein op de 
hoek met de Molendijk en het feit dat alle activiteiten zich bevinden in het zuidelijk 
deel van het centrum. 
 
Kernvisie van Dinteloord 
Dinteloord is in de toekomst een open, sociaal en zelfstandig woondorp in een open 
polderlandschap. De openheid komt tot uitdrukking in de toegankelijkheid voor 
mensen van buiten, het vervagen van de verschillen tussen de verschillend geloofsgemeenschappen 
en de ontwikkelingsmogelijkheden ten aanzien van recreatie. Het 
sterke verenigingsleven en de actieve organisaties in het dorp zorgen voor een goede 
betrokkenheid bij elkaar en sterke sociale banden. 
 
Speerpunt openbaar groen: 
• Vergroten van levendigheid en de kwaliteit van het noordelijk deel van het centrum 
   door het faciliteren van cultuur, horeca en dienstverlenende bedrijven. 
• Vergroten van de hoeveelheid (toegankelijk) openbaar groen. 

 



Het noordelijke deel van het centrum met het water is ruimtelijk een uniek stukje 
Dinteloord. Deze unieke sfeer biedt een mooie ambiance voor een cultuurcluster. 
Deze cultuur wordt gevoed door maatschappelijke functies als een museum, kunstateliers 
maar ook horeca.  
 
Watervisie Steenbergen; Waterparel van West Brabant 
De visie op waterrecreatie geeft het gewenste beeld weer van Steenbergen in 2020. Kernwoorden van 
de visie zijn; Ruimtegevend, toegankelijk en ontwikkeling.  
 
 

 
 



Visie Landrecreatie Steenbergen; tussen Wal en water 
Dromen en doen 
In de visie voor de landrecreatie in de gemeente Steenbergen staat de actieve buitenmens centraal, zowel de 
toerist als de (lokale) recreant. Het toeristisch-recreatieve product dat wordt aangeboden is sterk verbonden 
met de bestaande kwaliteiten van rust en ruimte. Er wordt waarde gehecht aan het verknopen van het 
toeristisch-recreatieve product en lokale voorzieningen. Kleinschaligheid, kwaliteit en herkenbaarheid zijn 
sleutelwoorden. 
 

 
 
 
 



5. Projectomschrijving 
Het project wordt vormgegeven door het opstellen van een werkplan waarin alle facetten 
rondom de wensen en ideeën voor de aankleding tot de mogelijkheden van burgerparticipatie 
uiteengezet worden. Deze worden binnen de gemeentelijk organisatie als bij burgers getoetst 
op haalbaarheid. Contacten met burgers verlopen mede via de werkgroep Groen. De gemeente 
is daarin ondersteunend.  
De werkzaamheden zijn op basis van oplossingen op de korte termijn, Quickwins. Een van deze 
quickwins zal reeds plaatsvinden tijdens de Boomfeestdag 2012 wanneer de groenstrook langs 
de haven weer wordt verrijkt met 18 appelbomen. Deze worden moet behulp van 50 kinderen 
geplant. Daarnaast zijn er in het najaar bloembollen geplant met behulp van schoolkinderen.  
 
 
Plan van aanpak 
 
Vaststelling startnotitie     go/ no go 
Opstellen werkplan       

- Wensen en mogelijkheden 
- Medewerking burgers 
- Materiaal en materieel 
- Middelen      go/no go 

Uitvoering 
 
 
 
 

6. Omschrijving eindproduct 
Een goede nieuwe aankleding van de openbare ruimte rondom de haven die bijdraagt aan de 
entreefunctie van deze locatie voor de kern Dinteloord. Een verblijfsgebied waar zowel inwoners 
van Dinteloord als passanten prettig kunnen verblijven.  
Uitgangspunt hierbij is de bestaande situatie die door kleine ingrepen een kwaliteitsimpuls krijgt 
en dat het beheer samen wordt gedragen door de burgers en de gemeente.   
 

7. Deelnemende partners 
 
Deelnemende partners is het project zijn; 

- Werkgroep groen 
- Dorpsraad Dinteloord 
- Burgers 
- Gemeente 
- Sponsoren ( plaatselijke ondernemingen)  
 
 
8. Middelen 

Voor het project zijn geen middelen voorzien in de begroting van 2012. Voornemen is om 
middelen te vergaren via sponsoring en subsidiemogelijkheden. Daarnaast kan het zogenoemde 
kwartje ingezet worden.  
 
Werkzaamheden worden zo mogelijk door burgers opgepakt. Daarnaast kan professionele 
begeleiding door de buitendienst van de gemeente noodzakelijk zijn.  
 
Eventuele kosten waar geen dekking voor gevonden kan worden, worden in een aparte nota 
gevraagd aan het college.  
 
 

9. Risico’s  
Gedurende het project kunnen de volgende risico’s zich voordoen;  

- Er kan geen overeenstemming worden gevonden tussen burgers en gemeente over de 
wijze van burgerparticipatie in praktijk, te denken valt aan overeenkomst over beheer 
e.d.  

- De uitkomsten van de onderzoeken naar sponsoring en subsidiemogelijkheden geven 
aan dat de uitvoering niet geheel of niet haalbaar is. 



 
10. Voorstel 

Gevraagd wordt om toestemming te geven om actief aan het slag te gaan met het 
bovengenoemde project.  


