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Verslag : Werkgroep Haven Dinteloord 

Datum : 21 april 2016 

Tijd : 19:30 

Locatie : Restaurant Thuis 

Onderwerp : Start werkgroep 

   

   

Aanwezig : Rob van Engelen, Jack Legierse, Ruud Temminck, Marjolein Barreveld, Hakim 

Tampoebolon, Kuun de Boer, Jolanda Plomp, Ivo Boluyt, Bert van Drunen, Kees 

Kerstens, Anne-Marie Brands 

Afwezig : Pieter Vlamings, Marleen de Man, Johan Wijgand 

   

 

Kees heet iedereen welkom. De mensen die vanavond aanwezig zijn hebben allemaal iets met de haven 

in Dinteloord. 

 

Iedereen geeft aan op welke manier ze bij de havenkom betrokken zijn: 

Ruud; woont aan de haven, fijn uitzicht, recreatie bv. kano. 

Kuun; dorpsraad, ontwikkelingen Dinteloord, haven beeldbepalend. 

Ivo; Jongerenwerk Dinteloord. 

Jolanda; Bedrijf aan Havenweg, belangrijk dat het er goed uitziet. 

Jack; woont aan de haven, voorzitter werkgroep Galgendijk (initiatief van de bewoners) 

Rob; eigenaar jachthaven dus erg betrokken bij havenkom. 

Marjolein; woont aan de haven, uitzicht en uitstraling belangrijk. 

Hakim; dorpsraad, nauw betrokken bij de leerbaarheid. 

 

Bert; water, beheerwerkzaamheden 

Een aantal zaken zijn al in voorbereiding. Baggeren en vervangen beschoeiing wordt voorbereid, dit gaat 

in het najaar/winter gebeuren. Dit wordt door het waterschap gecoördineerd. De constructie wordt goed 

beken. Ook wordt er bekeken wat er nu is, wat er ligt en waar de eigendomsgrens ligt. De constructie 

moet zo zijn dat het geen gevaar wordt voor de dijk. 

 

 

Kees geeft aan dat er voor vanavond geen agenda is gemaakt. De bedoeling van vanavond is de klokken 

gelijk zetten en in gesprek gaan met elkaar over de havenkom.  

 

De kom is aangelegd voor boten om te kunnen draaien en weer terug te gaan. Het zou wel leuk zijn 

wanneer de boten voor een korte tijd aan kunnen meren. Dit is ook goed voor de horeca en winkels van 

Dinteloord. De boten die er nu doorheen komen zijn soms te groot. Nu blijven de boten soms te lang 

liggen. De mensen komen dan bij Rob douchen en vuil storten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Een toiletgebouw zou daarom een optie zijn maar daar komt veel bij kijken. Het moet beheerd worden en 

betaald worden. Rob kan het niet exploitabel maken omdat er te veel bij komt kijken. Denk daarbij aan de 

verplichtingen 2 tot 3 maar per dag schoonmaken, afvoer chemisch afval, toezicht. Wanneer boten hier 

bv. 24 uur mogen blijven liggen moeten er ook aansluitingen komen voor water en stroom. Uit de 

opmerkingen van de groep kan worden geconcludeerd dat een jachthaven niet de wens is maar meer een 

bewegend plaatje. Bij de kom spreken we niet alleen over boten maar ook over de fietsers, mensen die er 

even op een bankje zitten, toeristen. Er is behoefte aan een VVV-kantoor, mensen weten niet dat er bij 

Albert Heijn een infozuil is. Deze zuil zou eigenlijk bij Restaurant Thuis worden geplaatst. Misschien dat 

Havenzicht iets kan betekenen in de vorm van een klein VVV punt. 
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Jack heeft zijn vraagtekens bij het proces. Waarom is Martin niet meer bij het traject betrokken. Hij krijgt 

het gevoel dat Kees een deel aan informatieoverdracht mist. Baggeren brengt problemen met zicht mee 

en de bewoners weten nog van niets en maken zich zorgen. Kees geeft nogmaals aan dat het civiele 

gedeelte een ander traject is en dat het niet de bedoeling is dat dit vanavond al door en met Bert is 

besproken. Bert geeft wel aan dat er alleen nog maar voorbereidingen worden getroffen en dat er tijdig 

met de omwonenden gecommuniceerd zal worden. Jack vraagt verder wat er met het vorige overleg is 

gedaan en wat er van tafel is geveegd. Kees geeft aan dat er nog niets van tafel is geveegd. Er moet een 

ontwikkeling op gang gebracht worden en daarom zitten we nu hier. Het oprichten van een werkgroep 

waarmee we aan de slag gaan is nu het doel. Bert spreekt af dat hij Jack informeert over de werken zodra 

daar meer over bekend is. 

 

Marjolein geeft aan dat mensen benieuwd zijn wat er met hun ideeën van de eerdere informatieavond 

gebeurd. Men wil graag terugkoppeling. Bert geeft aan dat de avond toch zeker heel nuttig was door de 

diversiteit aan ideeën. Jack geeft aan dat er een verslag is gemaakt van die avond en er liep toch een 

duidelijke rode draad doorheen. Het verslag is niet bij iedereen bekend. Afgesproken wordt dat het 

verslag alsnog aan alle leden wordt toegestuurd. 

 

Waarom is het verschil zo groot tussen Stadhaven en havenkom Dinteloord. Wat gebeurt er bv. met de 

opbrengst van de kassen. Er heerst een gevoel dat er voor Steenbergen veel wordt uigegeven en voor 

Dinteloord niet. Bert geeft aan dat er in Dinteloord zeker al veel is geïnvesteerd o.a. aan infrastructuur. 

Het is zeker niet zo dat er in Dinteloord niets gebeurd. Hakim geeft aan dat het de bedoeling is 

stadswandelingen te gaan organiseren in Dinteloord. Zo zijn er veel burgerinitiatieven maar het kan niet 

alleen door de burgers worden gedaan. Kees gaat in de gemeente peilen of plan havenkom met het 

centrumgebied kan worden uitgebreid. 

 

Kees vraagt of de mensen die vanavond aanwezig zijn de werkgroep Havenkom Dinteloord willen 

vormen. Jack heeft moeite met de groep. Hij wil meer mensen uit zijn werkgroep erbij hebben. Het liefst 4. 

De aanwezigen geven aan dat 4 te veel is de groep wordt dan te groot. Met 2 wordt ingestemd (Jack en 

nog 1 lid van de werkgroep Galgendijk). Ook vraagt Jack zich af waarom Rob erbij is. De andere 

aanwezigen vinden het juist goed dat Rob erbij is. Hij is de man met ervaring en kennis op het gebied van 

havens en boten. Kees geeft aan dat het heel belangrijk is dat de groep niet al te groot wordt om het zo 

duidelijk en werkbaar mogelijk te houden.  

 

De klankbordgroep komt er als volgt uit te zien. 

Jack Legierse + 1 persoon uit werkgroep Galgendijk 

Ruud Temmink, Marjolein Barreveld, Jolanda Plomp (2 van deze 3 personen, niet alle 3) 

Hakim Tampoebolon en Kuun de boer (dorpsraad)  

Rob van Engelen 

Ivo Boluyt 

Marleen de Man 

Pieter Vlamings 

Johan Wijgand ? 

Restaurant Thuis (1 persoon) 

 

Verder vindt de groep het ook belangrijk dat er iemand in zit van het centrum (bv winkelier). Dit volgt als 

het centrumgebied wordt toegevoegd. 

 

Verder wordt er nog een klein groepje opgericht. Deze groep gaat bekijken wat er op korte termijn aan 

“quickwins” kan worden gepland en uitgevoerd. 

Deze groep bestaat uit Kees Kerstens, Jack Legierse, Hakim Tampoebolon, Johan Wijgand? (Marjolein 

vraagt dit na en laat het Kees weten) 

Kees geeft aan dat hij parallel hieraan NHTV een werkatelier wil laten uitvoeren voor het gebied 

havenkom. Daarbij moet iedereen zich wel realiseren dat de uitkomsten vaak niet uitvoerbaar zijn. Wel 
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kunnen de resultaten inspiratie geven voor het verdere proces. Dat verdere proces zou inhouden dat er 

een studie en visie op het havengebied wordt ontwikkeld. Iedereen is hiermee en met het NHTV atelier 

akkoord.  

 

Rondvraag: 

- Marjolein; groenbakken zijn aan vervanging toe (quickwin?) 

- Jolanda: misschien is een stukje in een krantje over deze werkgroep goed en transparant. 

dat is een goed idee het kan dat ook op de website. Kees vraagt Jolanda een stukje te schrijven 

in juni wordt stukje bekeken en dan kan het doorgezet worden.  

- Ivo; wil graag meedoen aan het proces vanuit de beleving van de jeugd. 

- Jack; het groen ziet er tegenwoordig prima uit een compliment voor het bedrijf Punt. Bert geeft 

aan dat het vegen door medewerkers van de gemeente wordt uitgevoerd. 

- Kuun; blij dat er nu concreet vervolgafspraken worden gemaakt. 

 

ACTIEPUNTEN: 

nr actie door gereed 

1 Verslag beeldvormende raad 1.10.2015 aan alle 

werkgroepleden doorsturen 

AB/IW 29.4.2016 

2 bijeenkomst werkgroep Quickwins  HT-JL-

KK-JW 

voor 19.05.2016 

3 In de gemeente peilen of plan havenkom met het 

centrumgebied kan worden uitgebreid 

KK voor 01.05.2016 

4 NHTV een werkatelier laten uitvoeren voor het gebied 

havenkom Dinteloord 

KK eind 4
e
 kwrt 2016 

5 Klankbordgroep vorm komt half juni weer bij elkaar allen  

6 Contact met bewoners Galgendijk als er meer over baggeren 

en beschoeiing bekend is. 

BD zsm 

    

 

 

 

 

 

 

AB/IW 28.4.2016 


