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De avond wordt geopend door de voorzitter, dhr. B. Suijkerbuijk. Alle aanwezigen worden van harte

welkom geheten namens de gemeenteraad van Steenbergen. Dhr. Suijkerbuijk geeft een korte toelichting

op de opzet van de avond en draagt vervolgens het woord over aan dhr. D. Verhaak, de gespreksleider

voor de avond.

Bij binnenkomst hebben alle aanwezigen een ansichtkaart opgepakt. Deze ansichtkaart symboliseert de

droom die men heeft voor de haven. Dhr. Verhaak opent de inhoudelijke bespreking van het uitlichten van

enkele kaarten. De dromen zijn uiteenlopend wel komen opvallend vaak voor termen sfeer, uitstraling,

authentiek, historie, idyllisch, gezellig naar voren. Daarnaast ook zaken die niet op het uiterlijk en de

uitstraling van het gebied zijn gericht maar op de functie als ontmoetingplaats en recreatie. Ook

communicatie en inspraak worden benoemd waarbij het dus meer gaat over het proces.

Vervolgens geeft dhr. Verhaak een presentatie gehouden met de insteek en context van de avond. In

2013 heeft al een vergelijkbare avond plaatsgevonden, toen georganiseerd door de Dorpsraad. Deze

avond heeft veel knelpunten inzichtelijk gemaakt. De meeste van deze knelpunten zijn door de gemeente

opgepakt. Naast deze knelpunten zijn enkele vragen overgebleven die de inspiratiebron zijn voor deze

avond.

Aan de aanwezigen wordt gevraagd zich te verdelen over vier groepen. Iedere groep wordt gevraagd hun

ideale streefbeeld weergeven over wat ze willen met de haven. De opzet hiervan is in de vorm van een

SWOT analyse. Wat wordt enerzijds ervaren als de kracht en sterke punten van de haven en anderzijds

wat zijn de risico’s en bedreigingen? De SWOT heeft betrekking op drie punten:

1. de fysieke inrichting,

2. de ligplaatsenproblematiek

3. de verbinding met de rest van Dinteloord en/of het buitengebied.

Niet alles zal in de praktijk haalbaar blijken door bijvoorbeeld ruimte- of geldgebrek, maar ook doordat er

sprake kan zijn van tegengestelde belangen waartussen een keuze dient te worden gemaakt. De

uiteindelijke keuzes maken onderdeel uit van het vervolgproces. Deze avond is de start en bedoeld om de

wensen op te halen en niet om al keuzes te maken. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

Uit de verschillende groepen kwamen de volgende zaken naar voren, waarbij een onderscheid wordt

gemaakt tussen de al aanwezige kracht van het gebied. De kansen die worden gezien en de

bedreigingen.
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Groep 1:

Kracht

- Het cultuurhistorische karakter van de haven en het omliggende gebied is een sterk punt en dit

dient behouden te blijven

Kansen

- Water bij de Kade verbreden.

- Toiletgebouw plaatsen.

- Groene zones aanleggen rond het havenkanaal.

- Camperplaats realiseren

- Doorgaande route ombuigen naar Postbaan (weg verleggen) met als doel om verbinding

havenkom met het buitengebied te verbeteren.

- Vaarroutes in de regio vastleggen. Ommetje (varen) van Steenbergen naar Oudenbosch, waarbij

haven Dinteloord op de vaarroute ligt.

- Mogelijkheid voor verhuur van sloepen realiseren.

Bedreigingen

- Door het mogelijk creëren van een zout Volkerak kan de sluis niet langer open blijven bij de

Dintel. Waardoor het onaantrekkelijker wordt om naar de haven te varen.

- Gebrek aan geld.

Samengevat:. Het gebied dient met inachtneming van de cultuurhistorische waarden een meer

recreatieve functie te krijgen, waarbij ook een koppeling dient te worden gelegd met andere havens in

de regio en een goede verbinding met het buitengebied. Hetgeen goed is voor de leefbaarheid en de

economie van het dorp.

Groep 2:

Kracht:

- Het is een gezellige haven met mooi dorpgezicht. Dit dorpsgezicht moet gehandhaafd blijven.

- Bewoners langs het havenkanaal hebben huis met ligplaats.

- Bereikbaarheid haven voor passanten.
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Kansen:

- Getrapte kade maken.

- Havengebied groener en fleuriger maken.

- Meer en/of grotere terrassen langs haven.

- Goede verbinding realiseren met haven in Dintelmond

- Wandel/fietspad realiseren langs de Postbaan.

- Wandel/fietspad realiseren langs het Volkerak

- Baggeren.

- Insteekhaven realiseren langs het havenkanaal. Er komen dan extra passantenplaatsen komen

verder uit de kom te liggen.

- Havenkom verbreden.

- Knooppunt fiets en wandelroutes.

- Meer evenementen houden in de haven.

- Appartementen realiseren in de kerk, zodat deze behouden kan blijven (behoud dorpsgezicht).

Bedreigingen:

- Zwaar verkeer

- Vervuiling

- Er zijn plannen om appartementen te realiseren aan de Kade. Dit zou bij realisering het

dorpsgezicht kunnen aantasten.

- Overlast baggerwerkzaamheden

Samengevat: Er dienen meer passantenplaatsen te komen en de verbindingen in en met het

buitengebied dienen te worden verbeterd. Het gebied rond de haven dient een groener karakter te

krijgen en historische dorpsgezicht dient behouden te blijven.

Groep 3:

Kracht:

- Huis met aanlegsteiger langs het havenkanaal.

- Flora en fauna langs het havenkanaal. Groene karakter havenkanaal behouden.

- Mooi havengebied met aantrekkelijk aangrenzend centrum.

Kansen:

- Ligplaatsen passanten verplaatsen verderop in Havenkanaal en aantal ligplaatsen voor

passanten uitbreiden.

- Functie van havenmeester creëren.

- Openbaar toiletgebouw plaatsen.

- Wateraftappunt plaatsen.

- Havenkom overdekken als er activiteiten zijn.

- Aanzicht haven verbeteren door in de winterperiode historisch vaarschip te plaatsen..

- Speeltoestellen plaatsen nabij havenkom.

- Horeca combineren met beheer haven.

- Promotie voor passanten uitbreiden.

- Liggeld paal plaatsen zodat passanten niet meer gratis kunnen liggen.

- Kade gedeeltelijk uitgraven.

Bedreigingen

- Waterkwaliteit is slecht/ stank en blauwalg.

- Beschoeiing langs het havenkanaal is van slechte kwaliteit.

- De boten die langs het havenkanaal liggen zijn te breed. Ze belemmeren de doorvaart.

- De bomen langs het havenkanaal worden onvoldoende gesnoeid.

- Diefstal van boten/veiligheid.
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Samengevat: Er zijn kansen om het aantal passantenplaatsen uit te breiden. Om dit financieel

haalbaar te maken dient er liggeld betaald te worden en er dient een havenmeester te worden

aangesteld. De doorvaart naar de haven langs het havenkanaal dient te verbeteren door te snoeien

en regels te stellen aan de maximale breedte van boten die langs het havenkanaal liggen.

Groep 4:

Kracht:

- De kleinschaligheid van de haven.

- Het historische karakter van het havengebied en omgeving.

- De vele activiteiten die rondom de haven plaatsvinden.

- Gratis liggen voor passanten in de haven voor maximaal 2 dagen.

- Boot aan huis langs het havenkanaal.

Kansen

- Ontmoetingsplek creëren voor pensionado’s.

- Speelplaats voor kinderen

- Baggeren en verbeteren beschoeiing.

- Openbare ruimte goed onderhouden.

- Openbare verlichting op de Galgendijk verbeteren.

- Extra groen rond havenkom.

- Afvalcontainers plaatsen in de zomer.

- Opstapplaats watertaxi

Bedreigingen

- Slecht onderhoud

- Vervuiling havenkanaal.

- Er staan goedkope niet interessante bloembakken.

- Wildplassers.

- Er staan soms campers. Dit is niet wenselijk.

- Verkeerd baggeren met mogelijke schade aan huizen.

- Te weinig afvalcontainers.

- Achteruitgang markt voor recreatievaart.

Samengevat: Verbeteringen en kansen worden door deze groep gezien in beter onderhoud/ het

tegengaan van zwerfafval en het verbeteren van de fysieke inrichting in de vorm van meer en beter

groen en nieuwe openbare verlichting.

Na alle presentaties wordt de avond afgesloten door dhr. Suijkerbuijk. Gemeld wordt dat er geen

exacte planning gegeven kan worden op het vervolg van de avond. Dit is afhankelijk van de

opbrengst van deze avond. Uiteraard wordt iedereen die zich heeft aangemeld per mail of per post op

de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Tot slot wordt ook nog de oproep gedaan aan alle

aanwezigen dat als zij mee willen denken over het vervolg van deze bijeenkomst, dat zij zich hiervoor

aan kunnen melden.


