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Aan de bewoners van de Steenbergseweg 49-97 
 
L.S. 
 
Onlangs heeft u een schrijven ontvangen van de gemeente Steenbergen over 
‘Omgekeerd inzamelen van afval’.  
 
Daarbij is u meegedeeld dat de locatie van de ondergrondse afvalcontainer in de 
Johan Frisolaan zal zijn. 

 
 
De dorpsraad heeft hierover een vraag gesteld aan de gemeente. De dorpsraad is 
namelijk van mening dat de bewoners van de Steenbergseweg 49-97 een drukke 
(gevaarlijke) verkeersweg moeten oversteken en bovendien in veel gevallen om 
moeten lopen door de aanwezigheid van een heg langs de rijbaan. Wij hebben de 
gemeente gevraagd of het mogelijk zou zijn een container te plaatsen in de Dorus 
Rijkersstraat, in de groenstrook langs het zwembad, dan wel op het parkeerterrein bij 
het sportpark. 
 
De gemeente heeft geantwoord dat de eerste locatie (Dorus Rijkersstraat) afvalt 
omdat er kabels en leidingen liggen. De locatie op het parkeerterrein valt af omdat er 
dan te weinig bewoners (36) van gebruik zouden maken. 
 
Misschien heeft u er geen problemen mee om naar de locatie Johan Frisolaan te 
moeten gaan. Maar wellicht vindt u ook dat het gevaarlijk is om een paar maal per 
week de drukke Steenbergseweg over te steken. U kunt dit aan de gemeente 
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kenbaar maken bijvoorbeeld op de inloopmiddag / inloopavond  die op dinsdag 21 
maart a.s. van 16:00 tot 20:00 gehouden wordt in Thuis!.  
 
Maar u kunt ook een schriftelijke zienswijze indienen. Dit kan tot 17 april 2017. De 
inspraakprocedure kunt u vinden op de website van de gemeente: 
 
https://www.gemeente-
steenbergen.nl/regelen_en_aanvragen/bouwen,_wonen_en_leven/omgekeerd_inza
melen/containerlocaties_en_zienswijze_procedure/ 
 
U kunt hier ook het formulier downloaden voor het indienen van uw zienswijze.  Zie 
ook de bijlage bij deze brief. 
 
Indien u vragen heeft over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan, of als u uw afval 
liever naar een andere ondergrondse container wilt brengen, dan kunt u dat duidelijk 
maken door een email te sturen naar: info@gemeente-steenbergen.nl of door een 
schriftelijk verzoek in te dienen, onder vermelding ‘vragen en verzoeken om 
toewijzing andere container’. U hoeft in dit geval dus geen zienswijze in te dienen. 
 
Mocht u assistentie nodig hebben bij het indienen van uw zienswijze dan kunt u 
contact met ons opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Namens de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, 
 

 
 
Hakim Tampoebolon                                                 
voorzitter   
info@dorpsraaddinteloord.nl 
0167-528544  
 
 
 
20 maart 2017 
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