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DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2004 

 
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 
 

Aan het eind van het verslagjaar is de bestuurssamenstelling als volgt : 

 

Jack Legierse   voorzitter 

Gerard van Saarloos  secretaris 

Piet Verhoeven  penningmeester 

Rob van Gennip  tijdelijk op nonactief wegens gezinsdrama 

André de Meij   tijdelijk op nonactief wegens werkomstandigheden 

Frans Moonen  bestuurslid 

Edith de Boer   bestuurslid (vanaf 17.11.04) 

Hakim Tampoebolon  zal in 2005 toetreden 

 

Er wordt maandelijks vergaderd bij Jaap Verhagen, bij de brug over De Mark. 

 

3. Aandachtspunten en activiteiten 
 
Een uitnodiging van de PvdA om overleg te plegen over woningbouw in 

Steenbergen wordt niet opgevolgd wegens het mogelijke politieke karakter. 

 

Een mogelijke dorpsbrede enquête wordt besproken met de Woningstichting 

Dinteloord en met de Huurdersvereniging Dinteloord. Uiteindelijk wordt besloten 

geen gezamenlijke enquete te houden en in verband met andere enquetes dit plan 

te verplaatsen naar 2005. 

 

Straatmeubilair 

Documentatie van de ANWB betreffende straatmeubilair. Rob zal dit proberen toe 

te passen in de Steenbergseweg. De wegvernauwing is wel effectief, maar ziet er 

niet uit. 

 

Stratenrenovatie 

Rian Sulkers plaatst een krantenartikel, na een vraaggesprek met wethouder Van 

der Ploeg over de straatrenovatie in Dinteloord. 

 

Met de gemeente wordt overlegd over een convenant. Het initiatief wordt 

overgenomen door de gemeente en doorgeschoven naar 2005. 

 

Gesproken wordt over het plan van de familie Verwers,  “Westcreeke” , om een 

landgoed te ontwikkelen. De Dorpsraad stata hier positief tegenover. 

 

Gesproken is over het nieuw te bouwen gemeentehuis van de gemeente 
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Steenbergen. 

 

Een belangrijk wapenfeit is de ontmoeting met de nieuwe commissaris van de 

Koningin, Mevr. Hanja May-Weggen op 7 juli 2004. 

Gesproken wordt over woningnood, gemeentelijke herindeling, total energy 

centrale nabij de Dinteloordse suikerfabriek, gebruik van land- en tuinbouwgrond, 

transportwegen in Dinteloord en West-Babant, Dinteloord en Prinsenland 400 jaar 

en het wapen van het district Prinsenland. 

 

Overleg met overige Steenbergse Dorpsraden. 

Gespreksonderwerpen waren : regionale samenwerking/samenvoeging, 

woningbouw (voor starters en senioren), te houden enquete en het convenant 

met het gemeentebestuur. 

 

Groenvoorziening 

Schriftelijk drukken wij onze zorg uit over de liefde voor het vak van de leider der 

groenvoorziening. Tot op heden blijft het bij een daaruit voortkomend 

telefoongesprek met de heer Roks en informeel overleg met wethouder Van der 

Ploeg. 

 

Het Burgerjaarverslag van de gemeente over het jaar 2003 is behandeld. 

Tekstueel is het nagenoeg gelijk aan 2001 en 2002 inclusief taalfouten.  We geven 

een reactie aan de gemeente. 

 

Wegwijzer op de kade. 

Deze is gedemonteerd ten behoeve van de renovatie van de Westvoorstraat. Het 

is te kostbaar om deze te herplaatsen. Wethouder Van der Ploeg is het hier niet 

mee eens. Eenvoudige verwijsborden zullen geplaatst worden. Tot op heden niet 

gerealiseerd. 

 

Wijziging bestemmingsplan “ Kern Dinteloord “ 

Door onze Dorpsraad wordt hierop zowel mondeling als schriftelijk gereageerd. 

Essentie is dat een dorp geen stad is, en dat wij een toekomstperspectief missen. 

Er worden geen voorzieningen getroffen voor toekomstige woningbouw en in- en 

uitvalswegen. 

 

Agrarisch Dinteloord. 

Op initiatief van de Dorpsraad vindt er een rondetafelgesprek plaats tussen de 

burgemeester en de agrariërs. De opkomst van de agrariërs was dermate hoog, 

dat het rondetafelkarakter niet gerealiseerd kon worden. 

  

4. Public relations 
 

- presentatie op 18 februari 2004 bij de winkeliersvereniging  

- kennismakingsgesprek op 16 juni met de nieuwe burgemeester. 

   Wij presenteren ons met een powerpointdiaserie en we maken een rond-  

   wandeling. 

- Op 7 juli een ontmoeting met de Commissaris van de Koningin. 

- Op  3 november de ontmoeting tussen de burgemeester en de agrariërs op ons 

   initiatief. 

 

Van bovenstaande activiteiten wordt uitgebreid verslag gedaan in de 

WestBrabander en de Steenbergse Courant. 
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5. Financiën 

 
-- 

6. Resultaten 
 
- overleg met de gemeente inzake convenant 

- kennismaking met de burgemeester 

- ontmoeting met de Commissaris van de Koningin. 

- overleg met overige Steenbergse Dorpsraden 

- naar aanleiding van ons verzoek worden gemeentelijke stukken ter inzage  

  gelegd in de Dinteloordse bibliotheek. 

 

 
 
 

 
 


