
 1 

DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2002 

 
1. Doelstelling  

Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat : 

* behoud van instellingen 

* behoud van monumenten 

* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren. 

* informatie aan burgers 

* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen 

* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers 

* bevorderen van dagrecreatie 

* bevorderen van het levendig houden van het dorp 

* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin. 

 

2. Bestuur en bestuursmutaties 
Op 18 april 2002 nodigde Erik Huysmans, Albert Vlamings, Frans Moonen, Ruud 

Blok en Gerard van Saarloos uit voor het oprichten van een Dorpsraad. 

Op 16 mei wordt unaniem besloten om de Dorpsraad als Stichting het levenslicht 

te laten zien. Op 27 augustus 2002 wordt de oprichtingsakte gepasseerd. 

 

Op 25 juni 2002 wordt het bestuur als volgt samengesteld : 

Voorzitter (ad interim)   Albert Vlamings 

Penningmeester   Ruud Blok 

Secretaris    Toos Nieuwenhuizen 

Bestuurslid    Erik Huysmans 

Bestuurslid    Frans Moonen 

Bestuurslid    Gerard van Saarloos 

Medewerkers, ad hoc  Hein Lems en Peter Willemse 

 

Op 25 september 2002 treedt Erik Huysmans terug omdat hij zich niet kan vinden 

in de “ bezadigde koers” van de Dorpsraad. 

Op 24 oktober treedt Jack Legierse toe tot het bestuur. 

 

3. Aandachtspunten en activiteiten 
In het oprichtingsjaar is er veel aandacht geweest voor het eigen functioneren. 

Contact is gezocht met de vereniging Kleine Kernen en de heer F. Fakkers heeft 

een bestuursvergadering bezocht om het functioneren van de Dorpsraad in 

Fijnaart toe te lichten. Ook de Dorpsraden van De Heen en Nieuw Vossemeer 

worden niet vergeten. 

Ook wordt contact gelegd met de Kamer van Koophandel in Breda en met PRISMA 

(partner in welzijn en educatie in Tilburg) om het functioneren van het 

Dorpscentrum zo lang mogelijk te behouden. 

 

De eerste echte activiteit behelst het appartementencomplex aan het 

Raadhuisplein. Er wordt bezwaar door de Dorpsraad aangetekend, echter zonder 

het gewenste resultaat : de hoogbouw zal er komen. 

 

Naar aanleiding van een vraag van een bewoner worden de onvolkomenheden van 

de renovatie van de Stoofdijk ter kennis van de gemeente gebracht. 

 

De Cultuurhistorische Vereniging stelt, in samenwerking met enige 

gemeenteambtenaren, een lijst samen van kunstvoorwerpen en voorwerpen met 

historische waarde. 
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Dorpsagent 

 

Huisartsenpost 

 

Groenvoorziening (openbare begraafplaats) 

 

Winkelbestand 

 

Jeu de Bouleplaats bij voormalig Shellstation aan Steenbergseweg 

 

Jeugdactiviteiten 

 

4. Public relations 
De Dorpsraad plaatst compositiefoto’s van het appartementencomplex aan het 

Raadhuisplein in de WestBrabander. Dit levert van meeerdere personen en 

instellingen adhesiebetuigingen op. 

 

Frans Moonen plaatst een artikel in de WestBrabander : 

” Hoelang blijft Dinteloord nog Winkeloord ?”.| 

 

Een artikel in de WestBrabander over het tekort aan parkeerruimte op het 

Raadhuisplein 

 

Een presentatie van de Dorpsraad in de WestBrabander en de Steenbergse 

Courant. 

 

Een reactie n.a.v. de presentatie in BN/De Stem. 

 

Er wordt gekozen voor een logo voor het briefpapier e.d., ontworpen door Rob 

Klip uit Steenbergen.  

Het achterste blok van het logo symboliseert het totale grondgebied van 

Dinteloord en Prinsenland. Het daarop liggende blok geeft het dorp Dinteloord 

weer. Telsotte staat het bovenliggende blok voor de kern van ons dorp. 

De verschillende kleuren groen symboliseren het agrarische karakter van onze 

woonkern. Ze worden verkregen door de blokken door middel van rasters te laten 

verschillen. de blokken zijn met schaduw omgeven. 

De verticale streep door dit alles geeft het einde van de zelfstandigheid van 

Dinteloord en prinsenland weer, m.a.w. het opgaan in een groter geheel , de 

gemeente Steenbergen dus. 

 

5. Financiën 
 
--- 

 
6. Resultaten 

Naar aanleiding van het initiatief van Erik Huysmans is de oprichting van de 

Dorpsraad een feit.  

Concrete resultaten zijn er in het verslagjaar nog niet te melden omdat oriëntatie 

en aanscherping van de doelstelling ons in voldoende mate hebben 

beziggehouden. 

 
 


