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Verslag : Klankbordgroep Haven Dinteloord 

Datum : 7 juli 2016 

Tijd : 19:00 

Locatie : Havenzicht Dinteloord 

Onderwerp : Stand van zaken 

   

   

Aanwezig : Pieter Vlamings, Marinus de Bruin, Marleen de Man, Ruud Temminck, Johan Wijgand, 

Yolanda Plomp, Mario Littooij, Hakim Tampoebolon, Kuun de Boer, Sven Langenberg, 

Ivo Boluyt, Kees Kerstens,  

Anne-Marie Brands 

Afwezig : Rob van Engelen, Jack Legierse, Koos Boluyt, Inge Kats, Bert van Drunen. 

   

 

1. Opening 

Kees opent de vergadering en legt nog even kort uit waarom deze klankbordgroep bij elkaar komt. 

 

Ingekomen stukken: Marjo heeft een brief ontvangen van een gebruiker van de haven. Deze meneer 

heeft de brief ook naar de gemeente gestuurd. Hij vindt het nl. jammer dat je in de haven van 

Dinteloord maar 1 x 24 mag liggen terwijl dit landelijk vaak 2 x 24 uur betreft en soms zelf 3 x 24 uur. 

Kees geeft aan dat dit zo besloten is om een goede passantenstroom te krijgen. Willen mensen 

langer in Dinteloord liggen dan kunnen ze in de jachthaven terecht. In een stemronde geeft de 

klankbordgroep aan zich hierin te kunnen vinden. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Plan van aanpak 

Het is een intern stuk binnen de gemeente maar Kees wil het wel delen met deze klankbordgroep. 

Wat we gaan doen ligt voor een groot deel open maar het proces ligt wel vast. Kuun was na het lezen 

ervan boos omdat hij las dat er voor de haven maar € 45.000,-- beschikbaar is. Kees legt uit dat dit 

alleen voor de planontwikkeling is. Omdat er voor de haven nog geen visie is zijn daar nog geen 

bedragen voor beschikbaar. Bij een uitvoeringsprogramma hoort ook een investeringsprogramma. In 

Steenbergen is er voor de haven subsidie verkregen vanuit Landschap van Allure en ook hebben de 

winkeliers flink geïnvesteerd. Om nu al een bedrag of budget te noemen past niet. 

 

4. Stand van zaken project. 

Duidelijk is dat het twee verschillende typen werkzaamheden betreft. 

1. havenkom Dinteloord en centrum → deze klankbordgroep & werkgroep 

2. baggeren en beschoeiing → Bert van Drunen 

Kees blijft dit 2e deel natuurlijk wel volgen en Bert zal ook betrokken blijven bij deel 1 in de 

Klankbordgroep. In oktober is er een infoavond betreft het baggeren en beschoeiing. De uitvoering zal 

waarschijnlijk in januari/februari 2017 starten. Het onderzoek naar de beschoeiing zal een dezer 

dagen van start gaan.  

Marinus geeft aan dat de bewoners van de Galgendijk wel erg wantrouwig zijn. Hij geeft dan ook als 

tip aan de gemeente om goed met de bewoners te communiceren en zorgvuldig met informatie om te 

gaan. De gemeente zal 1 op 1 met de bewoners in gesprek gaan over eventuele bebouwing (bv. 

steigers) over de beschoeiing. 

Gevraagd wordt of de omtrek van de haven hetzelfde blijft. Ja die blijft hetzelfde. Er zit wel vervuiling 

in de kop van de haven geeft Piet aan.  
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5. Quickwins 

Bloembakken doortrekken van de haven naar het plein, wanneer dit niet handig is dan werken met 

hanging baskets of met boomspiegels. In Steenbergen wordt dit bekostigd vanuit de reclame 

belasting. Alle ondernemers die aan de buitenkant reclame hebben vanaf een bepaald formaat beta- 

len deze belasting. Sven gaat met Marjo kijken of een dergelijke vorm ook in Dinteloord haalbaar is.  

Kerstbomen actie staat nog open (HT) 

Schoonspuiten muurtjes is gestart. 

Bankje Aktion wordt verwijderd.. 

Bankjes havenkom slechte planken worden vervangen/geschilderd. 

Onkruid verwijderen gebeurt in alle gebieden.  

 

6. Vissersproblematiek/sportvisserij NL ZW 

Er wordt in de havenkom veel gevist voor in de winter van begin december tot eind februari. Omdat er 

geen toilet is doen mensen hun behoefte soms gewoon rond de haven. Sommige maken gebruik van 

het toilet bij Havenzicht. Afgesproken wordt om er geen dixie of toilet te plaatsen. Wie gaat deze nl. 

dan betalen en schoonhouden. De vissers hebben hun eigen verantwoording. Ze kunnen bijvoorbeeld 

ook een campingtoiletpot meebrengen. De visserijbond wil de haven graag pachten. Dit gaat nog niet 

wel kunnen zij een machtiging krijgen om er een bepaalde tijd gebruik van de maken. Het voordeel is 

dat zij hun eigen handhavers hebben die controleren op visvergunningen en bv. ook op wildplassen 

en –poepen. Iedereen vindt dit een goed plan mits er over een jaar geëvalueerd wordt en er een 

duidelijk bord komt. Voor de volgende vergadering zal er iemand van de visserijbond worden 

uitgenodigd zodat de problemen en wensen uitgelegd kunnen worden.  

 

7. Parkeren aan havenkom (zijde Kade en Galgendijk) (Quickwin) 

Er wordt veel buiten de vakken geparkeerd terwijl er toch een bord staat dat er alleen in de vakken 

geparkeerd mag worden. Marleen heeft een suggestie bij Kees weggelegd om i.p.v. in de lenge te 

parkeren nu de parkeervakken in visgraatvorm (schuin) te maken. Iedereen vindt dit een goed idee.  

Kuun geeft ook nog als suggestie om van het terrein bij de oude brandweerkazerne aan de 

Westerstraat een definitief parkeerterrein te maken. Kees geeft aan dat dit geen quickwin is, maar 

een onderwerp dat breder bekeken moet worden. Hoort bij visie/planvorming/uitvoeringsprogramma. 

 

8. Vertegenwoordiging bewoners centrum. 

Ken je mensen benader ze dan aub voor de klankbordgroep. Marjo is contactpersoon hiervoor.  

 

9. Wat gaan we verder doen? 

We gaan verder met de quickwins en verder zie aktielijst. 

 

10. Volgende vergadering 

Klankbordgroep voortaan 1 x per kwartaal om19:30.  

Werkgroep plannen in de week van 21-8 t/m 28-8 om 19:30.  

 

11. Rondvraag/sluiting 

Hakim, is het mogelijk om ideeën van onszelf op papier te zetten voor de studenten? Ja natuurlijk kan 

dat.  

Marleen, met een groepje hebben wij het groen besproken met Fredereique, graag in dit plan 

meenemen. 

Marinus, wil graag mijn steentje bijdragen aan de berichtgeving voor de bewoners van de Galgendijk. 

Marjo, wordt het openbaar groen in het centrum ook door de gemeente bijgehouden? Ja. 

 

 

 

ACTIEPUNTEN: 

nr actie door gereed 
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1 Verslag vergadering klankbordgroep 7-7-2016 AB  

2 bijeenkomst werkgroep Quickwins  HT-JL-

KK-JW 

 

3 Sven en Mario overleg reclamebelasting SL-ML  

4 Gesprek met studente NHTV 22 of 29 september a.s. KK-ML 

MdB-

MdM-

HT-PV 

-IB-SL 

 

5 Klankbordgroep in oktober weer bij elkaar allen  
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