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Dinteloord, 27 december 2013. 

 

 

Geachte mevrouw Termeer, 

 

 

 

Op dinsdag 29 oktober 2013 hebt U in een gesprek met een afvaardiging van onze Dorpsraad 

gesproken over de havenkom van Dinteloord. Bij die gelegenheid hebt U ons gevraagd te 

inventariseren welke behoeften er leven binnen de Dinteloordse gemeenschap om te komen 

tot een verbetering, dan wel verfraaiing van de havenkom. 

 

De Dorpsraad heeft deze handschoen opgepakt en heeft op 19 december 2013 een openbare 

hoorzitting gehouden in het Dorpshuis van Dinteloord. Specifiek hebben wij uitnodigingen 

verstuurd naar omwonenden van de havenkom en havenkanaal, aan de watersport gelieeerd 

bedrijfsleven, booteigenaren en anderen waarvan wij konden vermoeden dat zij in het 

onderwerp geïnteresseerd waren. Namens de gemeente was de heer M. Meulblok als 

toehoorder aanwezig. 

 

Op deze avond zijn ca. 50 belangstellenden afgekomen. In de loop van de avond werd ons 

duidelijk dat de onderhoudsproblematiek als 1
e
 prioriteit wordt gezien en gevoeld. Maar 

tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over het onderhoud. 

 

Voordat wij ons verder buigen over verbetering, dan wel verfraaiing van de havenkom, 

hebben wij graag antwoord op de volgende vragen : 

 

1a. wie is verantwoordelijk voor het uitbaggeren van havenkanaal en havenkom ? 

 

1b. wanneer staan er baggerwerkzaamheden gepland om te worden uitgevoerd ? 

 

Ter toelichting : 

Op onze hoorzitting werd aangegeven dat er bij de ingang van het havenkanaal een 

waarschuwingsbord staat met de mededeling dat de vaardiepte minimaal 1,75 meter is. 

Maar de Sinterklaasboot, die bij het wegslepen vastliep in de modder,  peilde een vaardiepte 

van 1,25 meter ! 
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Ook werd er verteld dat er de laatste keer dat er gebaggerd is ( begin jaren 80 ), vervuiling is 

aangetroffen. Richting havenkom is het uitdiepen gaandeweg slechts tot 1 meter diepte 

uitgevoerd omdat anders het budget ontoereikend zou zijn. Uiteindelijk is men gestopt met 

baggeren zonder het karwei af te maken. 

 

2a. wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de beschoeiing en waterkant ? 

 

2b. staan er onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiing gepland ? Zo ja, wat is de 

aard van deze werkzaamheden en wanneer worden deze uitgevoerd ? 

 

Ter toelichting : 

Er werd gesteld dat door het afkalven van de oever aan met name de zijde van de Galgendijk, 

de kadastrale grens op tal van plaatsen in het havenkanaal is komen te liggen. De beschoeiing, 

die later is aangebracht, staat daarom in een aantal gevallen niet op de erfgrens maar op de 

aanpalende percelen waarvan particulieren en bedrijven eigenaar zijn. Er bestaat echter geen 

onderhoudsplicht voor de eigenaren van deze percelen. 

 

Een ander vertelde juist geen eigenaar van de beschoeiing te zijn. 

 

Kortom : veel onduidelijkheid. 

 

3a. wie is verantwoordelijk voor het snoeien van bomen die boven het havenkanaal 

hangen ? 

 

3b. zijn er rechtsmaatregelen die eigenaren van bomen tot snoeien kunnen dwingen ? 

 

Ter toelichting : 

Met name richting ingang van het havenkanaal zijn de bomen die met hun takken boven het 

vaarwater hangen, niet alleen hinderlijk voor het scheepvaartverkeer, maar er is ook 

aantoonbaar schade geweest aan bv. masten en antennes. 

 

De ingang van het havenkanaal nodigt niet uit om het kanaal binnen te varen. 

 

Ter illustratie een foto van de toegang tot de jachthaven van de Heen vanaf de Steenbergsche 

Vliet. Niet alleen uitnodigende vlaggen, maar ook een bord met een duidelijke aanduiding van 

de geboden faciliteiten. 
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4a. wie is er verantwoordelijk voor de afgifte van ligvergunningen voor boten  

in het havenkanaal ? 

 

4b. wat is het beleid ten aanzien van het afgeven van vergunningen ? 

 

4c. wordt er, op enigerlei wijze, controle uitgevoerd ? 

 

Ter toelichting : 

Er werd deze avond gesteld dat er door iemand een ligplaats wordt verhuurd zonder dat men 

eigenaar is van de betreffende steiger.  

Door de aangemeerde boten wordt de vaargeul versmald. Gecombineerd met de hoeveelheid 

bagger en overhangend groen eist het meer dan gemiddelde stuurmanskunst om op een 

normale wijze de havenkom te bereiken. 

 

 

5. Is de gemeente bereid een verbetering van de veiligheid van de Havenweg voor fietsers 

en wandelaars bij dit project te betrekken ? 

 

Ter  toelichting : 

Opvallend vaak werd deze avond gewezen op de onveiligheid van de Havenweg voor fietsers 

en wandelaars. Met name betreft dit het gedeelte tussen de bebouwde kom en de Sasdijk, resp. 

de brug over de Dintel. Niet alleen fietsers en wandelaars ervaren dit traject als gevaarlijk, 

ook bestuurders van auto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen geven aan allerlei 

manoeuvres te moeten maken ten einde andere weggebruikers niet aan te rijden. Het 

ontbreken van goede verlichting én  het ontbreken van een apart fiets/wandelpad wordt als 

onwenselijk gezien. 
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Wij hebben een positieve grondhouding aangetroffen om met elkaar tot een verbetering van 

havenkom en havenkanaal te komen. Maar dan moeten de bestaande onduidelijkheden eerst  

omgezet worden in duidelijkheid en dient achterstallig onderhoud als 1
e
 prioriteit te worden 

uitgevoerd. 

 

Wij realiseren ons dat het antwoord op onze vragen niet altijd onmiddellijk en eenduidig te 

geven zal zijn. Vandaar dat wij u verzoeken ons uiterlijk 31 maart 2014 te antwoorden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Namens de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, 

 

 

 

Hakim Tampoebolon                                                Kuun de Boer 

voorzitter                                                                  secretaris 


