
 

 

 

 

 
Agenda voor ver gaderi ngen.dot  

 

Vergadering : klankbordgroep CentrumHaven Dinteloord 

Datum : 6 oktober 2016 

Tijdstip : 19.30 uur 

Locatie : Havenzicht 

 

 

MEMO (wegens niet doorgaan vergadering en ipv VERSLAG) 

 

 

 

1. Mededelingen 
Inmiddels is de klankbordgroep compleet. Namens de bewoners van het centrumgebied 
hebben de heer Piet Pietjouw en mevrouw Heleen Breure zich aangemeld. Het overzicht 
van de totale klankbordgroep is als bijlage bijgevoegd bij dit memo. 
 

2. Vissersproblematiek/sportvisserij NL ZW  
Voor deze avond zou mevrouw de Bruijn, bijzonder opsporingsambtenaar van 
sportvisserij NL Zuidwest aanwezig zijn. Ze is bereid om volgend overleg aanwezig te zijn. 
 

3. Stavaza baggeren en beschoeiingen 
TER INFO – dit onderdeel maakt geen deel uit van CentrumHaven Dinteloord 
De baggerwerkzaamheden maken nu onderdeel uit van het groot 
onderhoudsbaggerproject “baggeren Mark-Vlietsysteem 2016”. Het totale project is 
inmiddels in uitvoering ende baggerwerkzaamheden van de Steenbergse en Heense 
Haven zullen all dit najaar plaatsvinden. Vervolgens zal het havenkanaal en havenkom 
van Dinteloord aan de beurt komen. Voor dit werk wordt tijdig een voorlichtingsavond 
georganiseerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind dit jaar of begin volgend jaar 
plaatsvinden. Exact uitvoeringstijdstip is afhankelijk van de voortgang van het totale 
baggerproject. 
De beschoeiingen zullen aansluitend vervangen worden, maar dit vraagt nog meer 
voorbereiding op dit moment. Duidelijk is dat de beschoeiingswerkzaamheden aan de 
zijde van de Havenweg relatief eenvoudig en vlot kunnen plaatsvinden omdat het 
aansluitend grondgebied (in hoofdzaak) gemeentelijk eigendom is. Voor de beschoeiing 
aan de zijde van de Galgendijk ligt dat anders. Op dit moment wordt intern 
geinventariseerd of en welkevergunningen zijn verleend voor gebouwde steigers en of en 
welke gebruiksovereenkomsten er zijn gesloten voor gebruik van gemeentelijke 
eigendommen. Zodra hierover en over het gewenste eindbeeld meer duidelijkheid is, volgt 
nadere communicatie en overleg. 
 

4. Quickwins 
De werkgroep Quickwins heeft op 19 mei 2016 vergaderd en een haven en 
centrumschouw gedaan. Daaruit zijn diverse acties genoteerd, uitgevoerd of gepland. Wat 
niet gepland is… lijkt me geen Quickwin 2016. Ik stel voor om die aan te houden en op te 
nemen in een uitvoeringsprogramma. Het verslag en de uitwerking van die bijeenkomst is 
als bijlage bij dit memo gevoegd. 
 

5. NHTV werkatelier (22.09.2016) 
Op 22 september hebben Piet Pietjouw, Mario Littooi, Hakim Tampoebolon en ik 
gesproken met een achttal 2e jaars studenten Urban Design NHTV die een opdracht Dorp 
en Landschap uitvoeren met Dinteloord als onderwerp. In een vrij open gespreksvorm is 
over diverse aspecten van Dinteloord gesproken, het dorp, de haven, het centrum, de 
bevolkingssamenstelling, de plussen en minnen, werkgelegenheid. Daarna hebben de 
studenten nog een veldbezoek gebracht. Met deze informatie en andere informatie gaan 
ze aan de slag voor een analyse, visie en ontwerp, dat ze in december 2016 moeten 
opleveren. Ik krijg de datum/tijd/plaats nog door en zal Piet, Mario en Hakim laten 
uitnodigen. We zijn benieuwd naar de resultaten 
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6. Wat gaan we verder doen? 

Visie CentrumHaven Dinteloord. In 2017 willen we een visie vormen voor CentrumHaven 
Dinteloord. Voor de uitvoering van die visie moet later een uitvoeringsprogramma worden 
opgesteld.  Hiervoor wordt een adviesbureau gezocht. De eerste stap is samen een 
opdracht formuleren waaraan de visie moet voldoen. Ik wil hiervoor graag van jullie je 
voorstellen en ideeën. Daarna wil ik met enkele enthousiaste en productieve leden (3 
personen) van de klankbordgroep de uitnodiging en selectie doen. 

 
7. Volgende vergadering 

Ik zal een agendareservering via de mail en outlook doen.  
 
 
 
 
 

KK/11.10.2016 
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Bijlage 1 
 
Deelnemers klankbordgroep 
CentrumHaven Dinteloord 

  Naam rol/belang 

    

    

Rob van Engelen watersport 

Pieter Vlamings  evenementen 

Jack Legierse bewoner Galgendijk 

Marinus de Bruin bewoner Galgendijk 

Marleen de Man bewoner Molendijk 

Nathalie Bolluijt Thuis! 

Ruud Temminck bewoner Havenweg 

Johan Wijgand  Havenzicht 

Yolanda Plomp bewoner Havenweg 

Piet Pietjouw bewoners centrum 

Heleen Breure bewoners centrum 

Koos Boluyt DinteloordWinkeloord 

Mario Littooij slagerij 

Inge Kats rijwielen Kats 

Hakim Tampoebolon Dorpsraad 

Kuun de Boer Dorpsraad 

    

   Gemeente Steenbergen 

Sven Langenberg economie  

Ivo Boluyt sport/jongeren 

Bert van Drunen civieltechniek 

Anne Marie Brands ondersteuning 

Kees Kerstens  projecteider 
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Bijlage 2 
 

 

Verslag/actielijst quickwins 2016 CentrumHaven Dinteloord 
 

Werkvergadering/schouw: 19 mei 2016 

Havenzicht Dinteloord 

 

J. Wijgand  Havenzicht/Havenweg 

H. Tampoebolon Dorpsraad Dinteloord 

M. Littooij  Dinteloord Winkeloord 

K. Bolluijt  Dinteloord Winkeloord 

J. Legierse  Galgendijk 

K. Kerstens  gemeente Steenbergen 

 

DOEL/AFSPRAKEN bijeenkomst: 

Met de werkgroep wordt een inventarisatie gemaakt van acties die in 2016 uitgevoerd kunnen worden, duidelijk 

zichtbaar en onomstreden zijn tegen relatief lage prijzen. Daarbij wordt er zelfwerkzaamheid en inzet van de 

leden/bewoners/belanghebbenden gevraagd. 

 

 

 Quickwins Actie  door 

 Verslag bewoners 

Havenweg 

overhandigd aan KK 

1. Is doorgenomen op quickwins – overige onderdelen 
worden volgend overleg klankbordgroep ingebracht 

2. Per mail doorsturen naar KK 
GEREED 

JW 

 

JW 

 Vertegenwoordiging 

bewoners 

centrum/winkelgebied 

Op zoek naar twee mensen die de bewoners 

centrum/winkelgebied willen vertegenwoordigen 

HT-KB 

1 Groenvoorzieningen Hanging baskets ook in centrum/winkelgebied 

(prijsopgave en aangeven wie ze plant en onderhoudt) opgave 

ontvangen 

ML 

  Perkplantjes in boomspiegels (wie gaat ze planten en 

onderhouden?) 

ML-HT  

2 Kerstbomen plaatsen, 

3 stuks: havenkom, 

vijverparkgebied, 

winkelcentrum 

Palen met leds (prijsopgaven en wie gaat ze plaatsen, beheren?) HT-ML- 

 Havenkom   

3 Muurtjes 

schoonspuiten 

GEREED KK 

 verfraaiing Achterzijde bord (24 uur bootparkeren toegestaan) verfraaien. Wie? 

  Opknappen/schilderen van de banken langs de haven en  

vervangen van de bloembakken. GEREED 

Dorpsraad is eigenaar houten bloembakken en die worden niet 

vervangen.  

KK 

  Overwoekerde groenperkjes Havenweg 15 en 17. 

Voorstel : perkje van nummer 17 wil JW mits de bewoners van nr. 

17 akkoord gaan laten bestraten en gebruiken voor fietsparkeren 

bezoekers Havenzicht. Bewoners willen dit niet – gemeente neemt 

actie over. Perk wordt najaar 2016 heraangelegd. 

JW 

 

 

 

KK 
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4 Parkeervakken haven 2 parkeervakken erbij markeren tegen woning mw. de Man en 

vakken langsparkeren beter markeren. GEREED 

 

Illegaal parkeren handhaven 

KK 

5 Rode boombankje bij 

hoek Action 

Het bewuste perkje met boom/bankje ligt naast de Action. Een 

bouwhek (van Aannemersbedrijf Huysmans) zorgt ervoor dat dit 

perkje afgescheiden wordt van een nooduitgang van de 

appartementen. Het perkje wordt niet onderhouden door de 

gemeente. Bankje zit onder de vogeluitwerpselen. Op de grond 

sigarettenpeuken van medewerkers Action en jeugd die op het 

bankje rondhangt. Inmiddels is Action hierop aangesproken en 

zijn er maatregelen genomen. Wat Dorpsraad en QW team betreft 

mag bankje weg 

VERWIJDERD - GEREED 

KK 

6 ALGEMEEN Nagaan quickwins ten opzichte van bestaande/gemaakte 

afspraken met gemeente GEREED 

 

KK 

 

 
 

KK/26.05.2016/stavaza11.10.2016 

 


