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        Dinteloord, 2 juni 2014 

 

Geacht college, 

 

De braderiecommissie van de Winkeliersvereniging Dinteloord – Winkeloord heeft 

geruime tijd geleden een evenementenvergunning aangevraagd voor een braderie 

die jaarlijks in juni gehouden wordt. In het verleden is een dergelijke vergunning 

zonder problemen verleend en was het daardoor mogelijk de Westvoorstraat op de 

dag van de braderie af te sluiten voor het verkeer . 

 

De voorzitter van de braderiecommissie , de heer Niels Littooij,  heeft van uw 

ambtenaar mevrouw A.C. Ferket- van Ooi de mededeling ontvangen, dat de 

evenementenvergunning verleend zal worden, maar dat er besloten is dat afsluiting 

van de Westvoorstraat voortaan niet meer zal zijn toegestaan. 

 

Dit leidt niet alleen tot serieuze problemen voor de braderie die op zaterdag 14 juni 

2014 gehouden zal worden, zoals de opstelling van de diverse kramen die aan 

weerszijden van de Westvoorstraat gepland waren, maar ook voor alle toekomstige 

evenementen zoals Koningsdag, de doorkomst van de ROPA-run, de 

carnavalsoptocht, het Prinslands Kreekfestijn, de viering van 410 jaar Dinteloord en 

Prinsenland, enz. 

 

Bij al deze evenementen is het van belang, dat de Westvoorstraat van het Zuideinde 

tot aan het kruispunt Stoofdijk / Havenweg / Molendijk afgesloten kan worden voor 

alle verkeer, niet alleen om het evenement zelf mogelijk te maken, maar ook om de 

veiligheid van de bezoekers en van met name de (overstekende) kinderen te kunnen 

garanderen. 

 

In het verleden heeft de afsluiting van de Westvoorstraat nooit tot problemen geleid. 

En waren en er zijn voldoende mogelijkheden om het verkeer om het centrum heen 

te leiden, zelfs nu er met ingang van 14 juni 2014 eenrichtingsverkeer zal zijn op de 

Molendijk. Voor het landbouw- en vrachtverkeer biedt de Symbiose ten oosten van 

Dinteloord de mogelijkheid het bedrijventerrein aan de Oliemolen en van 

Heemskerckstraat te bereiken en ten westen is het mogelijk om via de 



Noordlangeweg – Oudlandsedijk – Stoofdijk te rijden. Het overige verkeer kan via de 

straten in de kern geleid worden. 

    

Op de dagen dat bovengenoemde evenementen gehouden worden is bovendien 

sprake van een geringer verkeersaanbod dan op werkdagen, zodat de overlast voor 

dit verkeer dan ook minimaal is.  

 

De leefbaarheid van Dinteloord is gebaat bij de mogelijkheid om net als in het 

verleden de Westvoorstraat voor een korte tijdsperiode af te kunnen sluiten voor alle 

verkeer. Andere kernen, zoals Welberg en Kruisland wordt ook de mogelijkheid 

geboden de ‘hoofdstraat’ af te sluiten tijdens een evenement, wij zien niet in waarom 

dit voor Dinteloord anders zou moeten zijn.  

 

Wij zijn tenslotte zeer teleurgesteld over het feit dat over deze weigering om de 

Westvoorstraat te mogen afsluiten voor evenementen geen enkel overleg is geweest, 

noch met de braderiecommissie van de winkeliersverenging, noch met de dorpsraad, 

noch met enige andere organisatie of vereniging die door dit besluit getroffen wordt. 

Wij verzoeken om op korte termijn en gesprek te mogen hebben met de 

verantwoordelijke wethouder de heer C. Zijlmans en de kernwethouder mevrouw 

P.Lepolder. 

 

Wij verzoeken u tot slot weer toe te staan dat tijdens evenementen de 

Westvoorstraat voor een korte tijdsperiode afgesloten wordt voor alle verkeer 

(behalve uiteraard voetgangers). 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Namens de Winkeliersvereniging Dinteloord – Winkeloord 

I. Kats – voorzitter 

 

 

Namens de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 

H.A.Tampoebolon – voorzitter 

 

 

Namens de Oranjevereniging 

H. Bolluijt - voorzitter 

 

Namens de organisatie 410 jaar Dinteloord 

H.Vlamings 


