
Vier brainstormtafels tijdens discussieavond brachten vergelijlcbare ideeën naar voren 

Havenkom Dinteloord issue bij beeldvormende vergadering 
DINTELOORD - Dat de havenkom van Dinteloord een ondergeschoven kind
je is, is bekend bij menig Dinteloorder. Daarom organiseerde gemeente 
Steenbergen een discussieavond tijdens een beeldvormende vergadering 
in het Hervormd Centrum van Dinteloord. Tientallen mensen kwamen hier 
naar toe om hun mening en visie kenbaar te maken. In drie stappen moes
ten burgers kenbaar maken wat ze graag willen zien in de havenkom. Die 
ideeën verschilden niet veel van elkaar, op een enkeling na. 
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Als de discussieavond van start gaat, na 
een kort formeel begin, is het nneteen raak. 
Harrie Gravendeel uit impulsief zijn idee, 
weliswaar met een lach: "Dempen die 
handel. Dan wordt MUZA groter en dit kost 
het minste." De opmerking wordt echter 
niet gewaardeerd aan de brainstormtafel 
waaraan hij is geschoven. Ook Willem de 
Jong, die zijn mening deelt, wordt meteen 
de mond gesnoerd. De Jong: "Ik mag toch 
mijn mening zeggen? Ze moeten het beleid 
van 2x 24 uur handhaven. Niemand houdt 
zich daaraan." 

Out of the box 
Maar aan andere tafels gaat het niet echt 
anders, hoewel iedereen serieus bezig is 
met de herinrichting van de havenkom in 
Dinteloord. "Steenbergen aan zee, dat 
moeten we riiaken", gaat als een hilari
sche opmerking over een tafel. Aan weer 
een andere tafel wordt geopperd om 'out 
of the box' te gaan denken, maar dit redt 
het niet. "Nee, daar zijn we veel te klein
schalig voor", is een tegenargument. Er 
wordt enthousiast gedacht en gepraat. 
Meerdere Post-it papiertjes met quotes 

worden geplakt op de vergrootte fotokaar
ten die neer zijn gelegd op de discussie
tafels. 

Fleurig aanzien 
Het is duidelijk dat men er een hoogwaar
dige recreatie van wil maken waarbij het 
historische aspect niet vergeten mag wor
den. Aan de zwakke kanten, die moeten 
worden genoemd in een SWOT-analyse 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities 
SThreats), blijkt dat een opknap brood
nodig is. Zo wordt de verpaupering van 
de vaarkanten genoemd, het illegaal af
meren, de illegale bewoning, kortom een 
gebied wat volledig opgeknapt dient te 
worden. 
Om recreatie uit te breiden wordt geop
perd om nieuwe campingplaatsen te ma
ken voor overnachtingsmogelijkheden. 
Eveneens blijkt een wandelgebied in com
binatie met horeca een collectief idee te 
zijn. In ieder geval is men het erover eens 
dat het een gezellige haven met fleurig 
aanzien zal moeten worden. 

Urban Design 
En zelfs Sinterklaas gaat vrijwel over ie
dere tafel. In 2013 is deze Goedheiligman 

Dinteloorders buigen zich serieus over een herinrichting van de havenlcoiïi in Dinteloord. 
namelijk blijven steken in de bagger en is 
toen verder gesleept met kleine bootjes. 
Dat mag niet meer gebeuren. Dat er hele 
andere mensen, in casu studenten, ook 
meedenken over een herinrichting van de 
havenkom, is niet bekend bij de Dinteloor
ders. Op vrijwel een gelijk moment in tijd

spanne buigen 23 tweedejaars studenten 
van de NHTV te Breda over hun Urban De
sign project voor Dinteloord als familielid 
van Waterpoort. 
Zij treden eind november 2015 met hun 
presentaties naar voren. Alle ideeën van 
de discussieavond worden verzameld en 
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bekeken binnen gemeente Steenbergen. 
Of die matchen met de studenten zal de 
tijd uitwijzen. In 2016 wordt er in ieder ge
val gestart met baggeren volgens wethou
ders Cors Zijlmans en Petra Lepolder. Dan 
hoeft Sinterklaas niet meer voortgesleept 
te worden. 


