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DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2005 

 
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  

Frans Moonen  bestuurslid 

Edith de Boer   bestuurslid  

Hakim Tampoebolon  bestuuslid 

 

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

Aan het eind van het verslagjaar wordt besloten de vergaderingen bij een 

van de bestuursleden thuis te houden. 

 

Kuun de Boer is als adviseur aan de Stichting verbonden. 

 

3. Aandachtspunten en activiteiten 
 
 

Begin 2005 krijgt de Stichting een concept van de Gemeente toegestuurd van het  

‘convenant overlegplatform’. In dit convenant worden afspraken tussen 

gemeente en Dorpsraden vastgelegd. In de zomer van 2005 worden, met enig 

officieel vertoon, de convenanten tussen de Dorpsraden en de Gemeente officieel 

ondertekend. 

 

Op initiatief van onze Dorpsraad wordt er een inventarisatie gemaakt van het 

Openbaar Groen in Dinteloord. De conclusie is dat er veel verbeterd kan worden. 

Met name het ontbreken van een deskundig toezicht leidt tot een kwaliteits- 

verarming die niet nodig is. 

De resultaten van de inventarisatie worden in oktober 2005 aan de gemeente 

gepresenteerd. Hiertoe is een discussieavond belegd in het Hervormd Centrum. 

 

De meeste aandacht van de Dorpsraad gaat uit naar, wat wordt genoemd 

“Initiatieven rondom Dinteloord.”  Het is een provinciaal plan dat de volgende 

deelgebieden bestrijkt : 

a. de ontwikkeling van 300 ha glastuinbouw in de Oude Prinslandse Polder. 

b. de realisering van een AICD (Agrarisch Industrieel Complex Dinteloord) 

    nabij de suikerfabriek 

c. de ontwikkeling van 2 landgoederen 

d. de ontwikkeling van een golfbaan 
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e. de ontwikkeling van een recreatiepark met 700 recreatiewoningen bij 

Dintelmond. 

f. het doortrekken van de A29 naar Bergen op Zoom. 

  

Omdat de Dorpsraad zich zorgen maakt over de leefbaarheid op langere termijn 

en een oplossing ziet in extra woningen steunt de Dorpsraad in principe 

de plannen onder de voorwaarde dat de extra woningen die aan de projecten zijn 

verbonden in Dinteloord worden gebouwd. 

 

De gemeente is blij met het standpunt van de Dorpsraad. De Dorpsraad doet diverse 

pogingen om de toezegging van de gemeente dat die extra woningen  

in Dinteloord komen, zwart op wit te krijgen maar zonder resultaat. 

 

Tijdens een informatieavond, door de gemeente georganiseerd, krijgt de Dorpsraad 

de gelegenheid haar visie naar voren te brengen. Vanuit de zaal krijgt de Dorpsraad 

de nodige negatieve reacties vooral van direct betrokkenen. 

 

De Dorpsraad wordt als gesprekspartner uitgenodigd om mee te praten over het 

Dorpsontwikkelingsplan.  Eind december blijkt in een bijeenkomst dat een aantal 

bewoners het mandaat van de Dorpsraad om als spreekbuis van de Dinteloordse 

bevolking op te treden ter discussie stellen. Omdat al langer sprake was van het 

houden van een enquête worden er op korte termijn spijkers met koppen geslagen. 

Er wordt een enquête gemaakt met in totaal 64 vragen met de volgende 

deelonderwerpen : 

1. algemeen gedeelte 

2. gedeelte over de toekomst van Dinteloord en de hierboven vermelde 

    initiatieven rondom Dinteloord 

3. gedeelte over wonen en woonwensen 

4. gedeelte over veiligheid en onderhoud van de openbare weg 

5. gedeelte over sociale veiligheid 

6. gedeelte over vervoersstromen 

7. gedeelte over de Dorpsraad zelf. 

 

Op de rand van het nieuwe jaar wordt samenwerking gezocht en gevonden met de 

MUZA. De MUZA zal voor verspreiding en het ophalen van de enquêteformulieren 

zorgdragen. 

 

De gemeente nodigt de Dorpsraad uit een afvaardiging te sturen naar het 

Ouderenproject. Gelet op de beperkte pesonele bezetting van de Dorpsraad, maar 

ook vanuit de principiële gedachte dat de Dorpsraad geen deelbelangen wil 

vertegenwoordigen wordt ervan afgezien op deze uitnodiging in te gaan. 

 

Dit verslag over het jaar 2005 kan niet volledig zijn zonder een passage te wijden aan 

Dinteloord 400 jaar. Hoewel de Dorpsraad zelf niet actief betrokken is geweest bij de 

viering wil ze graag haar welgemeende complimenten geven aan zowel de commissie, 

die onvoorstelbaar veel werk heeft verricht, als aan de bevolking zelf die ervoor heeft 

gezorgd dat het een onvergetelijk jubileumjaar is geworden. 

 

4. Public relations 
 

- ondertekening van het convenant tussen gemeente en Dorpsraad. 

- 4 artikelen in de WestBrabander geplaatst waarin de Dorpsraad 

   haar visie op de Initatieven rondom Dinteloord toelicht. 

- informatieavond in het Hervormd Centrum over het Openbaar Groen. 

- informatieavond, georganiseerd door de Gemeente, waar ook de Dorpsraad 

   haar visie geeft over de wenselijkheid van de planologische ontwikkelingen. 

 



 3 

 

 

 

5. Financiën 

 
De Dorpsraad krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Tot nu toe 

is die voldoende om de kosten te dekken. Gelet op de hierboven vermelde 

ontwikkelingen is de vraag of dit voldoende is. In de enquête wordt gepolst of de 

bevolking bereid is een donatie aan de Dorpsraad te geven. 

 

6. Resultaten 
 
- ondertekening convenant met de gemeente 

- gesprekspartner in het Dorpsontwikkelingsplan. 

- bij de initiatieven rondom Dinteloord wordt de Dorpsraad door de 

   overheid als de spreekbuis van de bevolking gezien. 

- voorvechter van extra woningen in Dinteloord, echter nog 

   zonder concrete, harde toezeggingen. 

-  gemeente gewezen op de gebreken van het Openbaar Groen in Dinteloord. 

 

 
 

 

 
 


