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DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 

JAARVERSLAG OVER 2007 

 
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 
 
In het verslagjaar zijn er belangrijke mutaties geweest in de samenstelling van het 
bestuur. Allereerst hebben zowel Gerard van Saarloos als Frans Moonen in het begin 
van het jaar hun bestuursfunctie beëindigd. Gerard kon zich niet verenigen met het 
meerderheidsstandpunt van de Dorpsraad inzake de glastuinbouw en heeft daaruit 
de conclusie getrokken dat het beter was als hij zich als bestuurslid zou 
terugtrekken. De overige bestuursleden hebben met respect kennis genomen van 
dit standpunt. Frans Moonen was van mening dat de Dorpsraad in de contacten met 
de gemeente niet serieus werd genomen en heeft om die reden bedankt. 
 
Er is op gepaste wijze van beide heren afscheid genomen en zij blijven de Dorpsraad 
een warm hart toedragen. 
 
In het voorjaar van 2007 heeft onze voorzitter besloten ten aanzien van zijn 
werkzaamheden voor de Dorpsraad een sabbatperiode in te lassen. Dat heeft 
betekend dat hij verder in 2007 niet meer actief is geweest voor de Dorpsraad.  
Tenslotte is Peter v.d. Ent, wegens verhuizing, teruggetreden als adviseur van de 
Dorpsraad. 
 
Gelukkig hebben zich ook weer nieuwe kandidaten aangemeld. In de loop van het 
jaar mocht de Dorpsraad Harry Vlamings en Ellie Verwer verwelkomen als nieuwe 
bestuursleden. Per 31 december 2007 is de bestuurssamenstelling als volgt : 
 
 

    Jack Legierse    voorzitter  
    Lyda Huyzers   secretaris 
    Edith de Boer   penningmeester  
    Hakim Tampoebolon  bestuurslid 
    Harry Vlamings   bestuurslid 
    Elly Verwer   bestuurslid 
 
 

     Kuun de Boer en  Anton Jongerius  zijn als adviseur aan de Stichting verbonden.  
 

 

 



 2 

3. Aandachtspunten en activiteiten 

 
De samenwerking met de gemeente 

 

Tussen de gemeente Steenbergen en de Dorpsraad zijn de volgende contacten 
geweest: 
 
Dorpsontwikkelingsplan. 
 
In de eerste helft van 2007 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) door de 
gemeenteraad van Steenbergen vastgesteld. Onderdeel van het DOP is de 
zogenaamde leefbaarheidsagenda. In de leefbaarheidsagenda staan de activiteiten 
vermeld die de gemeente de komende jaren heeft gepland en die (mede) betrekking 
hebben op Dinteloord en omgeving. Enkele onderwerpen die op deze agenda staan : 
woningbouw, herstructurering bedrijfslocaties, bestemmingsplannen, bewegwijzering, 
recreatie, wet WMO, parkeerbeleid en openbaar groen. 
 
Afgesproken is dat deze leefbaarheidsagenda een vast agendapunt gaat vormen  
In het jaarlijks overleg van het college van B & W met de Dorpsraad.  
 
De leefbaarheidsagenda is een dynamisch stuk : er kunnen onderwerpen worden 
afgevoerd, maar nieuwe actuele onderwerpen kunnen ook worden opgevoerd. 
 
Woonvisie 
 
Vorig jaar hebben wij op 2 punten onze zorg uitgesproken als het gaat over 
woningbouw in Dinteloord. Allereerst het feit dat de afspraken die er tussen 
gemeente en provincie zijn gemaakt over woningbouwcompensatie in relatie tot 
glastuinbouw onvoldoende duidelijk of niet waren vastgelegd. 
Inmiddels zijn we een jaar verder en is de gewenste duidelijkheid er nog steeds niet.  
Partijen (provincie en gemeente) zijn nog steeds druk om alle afspraken goed op 
papier te krijgen. De gemeenteraad zal zich er binnenkort over buigen. Deze 
onduidelijkheid is ons een doorn in het oog. 
 
Bijzondere zorgen maken wij ons over de paragraaf in de woonvisie waarin staat dat 
de gemeente een nieuwe woningbouwlocatie zal gaan ontwikkelen in Dinteloord zodra 
het zeker is dat de glastuinbouw doorgaat.  
Gelukkig heeft de woningstichting inmiddels een stuk grond in eigendom verkregen, 
waardoor de afhankelijkheid van de gemeente voor de realisering van een 
nieuwbouwwijk sterk is afgenomen. Toch blijven wij onze twijfels houden of de 
voorgenomen woningbouw in Dinteloord tijdig kan worden gerealiseerd. 
 
 
Bestemmingsplan buitengebied 
 
De Dorpsraad is gehoord bij het maken van het concept bestemmingsplan 
buitengebied. Hierin wordt vastgelegd wat er, qua bestemming, wel en niet mag in 
het buitengebied.  
Kort samengevat: geen grootschalige ontwikkelingen, (de Oude Prinsenlandse Polder 
valt buiten dit bestemmingsplan), geen windmolens, geen activiteiten met een 
verhoogde milieucategorie.  Aan de wensen van de Dorpsraad is in belangrijke mate 
tegemoet gekomen. Zo heeft de raad kort geleden bepaald dat biovergisting niet 
thuis hoort in het buitengebied van Dinteloord. De Dorpsraad heeft zich altijd sterk 
gemaakt voor dit standpunt. 
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Gesprek met B&W 
 
Op 10 mei 2007 is het jaarlijks overleg met het college van B & W gevoerd. In een 
goede vergadering is een groot aantal punten aan de orde gekomen. Naast de al 
eerder genoemde leefbaarheidsagenda is gesproken over de schoonmaakdag 2008, 
de wijkagent, windmolens, hangjongeren en over de communicatie tussen gemeente 
en Dorpsraad. Aan het gemaakte verslag is een actiepuntenlijst toegevoegd, zodat 
eenvoudig is na te gaan of toezeggingen ook worden nagekomen. 
 
Gesprek met gemeenteraad 
 
Op 1 november is er met de gezamenlijke Dorpsraden in Steenbergen en de 
gemeenteraad een overleg gevoerd. Er stonden 2 belangrijke punten op de agenda: 
de legitimiteit van de Dorpsraden én de subsidiering van de Dorpsraden.  
Een deel van de gemeenteraad vond dat de stichtingsvorm veranderd moet worden in 
de verenigingsvorm om het democratisch gehalte van de Dorpsraad te waarborgen. 
Uiteindelijk is afgesproken dat de stichtingsvorm (die in Nederland zeker net zoveel 
voorkomt als de verenigingsvorm) gehandhaafd kan blijven, mits er op een 
deugdelijke wijze rekening en verantwoording wordt afgelegd. Onze Dorpsraad was al 
gewend een jaarverslag uit te brengen. Daarnaast zal er elk jaar, in Dinteloord voor 
het eerst op 7 april 2008, een jaarvergadering worden uitgeschreven. 
 
Ten aanzien van de subsidiering is afgesproken dat de gezamenlijke Dorpsraden met 
een nader onderbouwd voorstel zullen komen. 
 
Inloopavond 
 
Op initiatief van onze Dorpsraad is er op 18 oktober 2007 een inloopavond 
georganiseerd, waarbij het college van B & W aanwezig was. Een 40-tal 
belangstellenden konden op een informele wijze met de collegeleden debatteren over 
een aantal stellingen die tevoren waren opgesteld. Door middel van stickering konden 
de aanwezigen stellingen onderschrijven dan wel verwerpen.  De volgende 
onderwerpen zijn, volgens de aanwezigen, het meest van belang : 
1. de ergernis over het vrachtverkeer dat door Dinteloord rijdt 
2. het plan om bedrijven te vestigen aan de Oostgroeneweg (op voetbalvelden) 
3. de communicatie tussen gemeente en burger 
4. de wens om een 2e supermarkt te realiseren in Dinteloord. 
 
Het A.F.C. 

 

De ontwikkelingen rond het A.F.C. worden door de Dorpsraad op de voet gevolgd.  
Het is duidelijk dat de vraag niet is of er glas komt, maar veeleer is de vraag hoeveel 
glas er komt en waar. De Dorpsraad probeert in deze kwestie vooral spreekbuis te 
zijn van de bevolking en stelt vast dat er op hoofdlijnen 3 meningen zijn : 
 
a. er moet helemaal geen glas komen  
b. het glasareaal moet beperkt blijven tot boven de Noordlangeweg 
c. het glas moet goed ingebed worden in het landschap en daarbij moet je van   
   tevoren geen grenzen vaststellen. 
 
De ontwerpateliers die begin 2007 zijn gehouden, zijn door de Dorpsraad bijgewoond. 
Naar onze mening waren de voorstellen nogal eenzijdig en niet altijd even realistisch. 
 
In de loop van 2007 is er een klankbordgroep opgericht. Eén lid en een vervangend 
lid van de Dorpsraad hebben hierin zitting.  
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De informatieavond in De Beurs is door ons bezocht. Naar aanleiding daarvan is op 
15 december 2007 door ons een zienswijze verstuurd naar Gedeputeerde Staten. 
Hierin hebben wij nog eens benadrukt dat er in Dinteloord niet uitsluitend 
tegenstanders van de glastuinbouw te vinden te zijn, maar dat de standpunten b. en 
c. zeker net zo vaak gehoord worden.  
 
 
Overige aandachtspunten 

 

Tijdens de bestuursvergaderingen is het niet alleen over glas en de gemeente 
gegaan. De volgende onderwerpen hebben op de agenda gestaan : 

• Parkeerproblemen in Dinteloord 
• Overleg met vertegenwoordiging van GlasHard Nee 
• Bestemmingsplan Buitengebied 
• Hangjongeren 
• Evenemententerrein 
• Oostelijke ontsluitingsweg 
• Discussiestuk over eigen functioneren 
• Biovergisting 
• Milieubeleidsplan 
• Landelijke opschoondag 
• Wijkagent 

 
Public relations 

 

Gelet op de wijzigingen in de bestuurssamenstelling en het tijdelijk ontbreken van 
een voorzitter heeft de Dorpsraad in 2007 bewust wat minder de media opgezocht. 
Wel kunnen we, met enige trots melden, dat er een eigen website de lucht is 
ingegaan. Onder www.dorpsraaddinteloord.nl kunt u veel gegevens over de 
Dorpsraad terugvinden. We hebben ervoor gekozen om zo snel mogelijk al wat te 
publiceren. Verdere uitbreiding van informatie staat op de rol. 
 

4. Financiën 

 
Dankzij een aantal donateurs kunnen we ons financieel redden. Met de gezamenlijke 
Dorpsraden in Steenbergen wordt getracht de subsidie voor de Dorpsraden te 
verhogen. Wij zijn van mening dat de subsidie van de gemeente voor het 
functioneren van de Dorpsraad zodanig moet zijn dat de Dorpsraad in financiële zin 
onafhankelijk is van derden. Dat neemt niet weg dat we onze donateurs zeer 
erkentelijk zijn. 

 
 

5. Resultaten 

 
In het jaarverslag van 2006 hebben we onze teleurstelling uitgesproken over de 
samenwerking met de gemeente. Gelukkig kunnen we nu vaststellen dat deze 
samenwerking is verbeterd. Het werken met een vaste contactpersoon werpt 
vruchten af. Hoewel we over de afwikkeling van toezeggingen en actiepunten nog 
niet tevreden zijn, hebben we het gevoel wel op de goede weg te zijn. 

 

De door ons georganiseerde inloopavond was dermate succesvol, dat de gemeente 
het concept ook voor de andere kernen toe gaat passen.  
 
Een derde winstpunt is de duidelijke afspraak met de gemeenteraad over de 
legitimiteit van Dorpsraden. Met de afspraken die nu zijn gemaakt hopen wij dat die 
discussie niet langer gevoerd hoeft te worden. 
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Het bestuur van de Dorpsraad realiseert zich dat het werk voor de Dorpsraad vaak 
een kwestie van lange adem is. Ook moeten we ons tevreden stellen met kleine 
successen, omdat de Dorpsraad ten ene male geen beslissingsbevoegdheden heeft.  
 
Wij blijven het belangrijk vinden dat de stem van Dinteloord wordt gehoord. Wij 
proberen daarbij altijd de 2 kanten van een medaille te laten zien. En in ons werk 
voor de Dorpsraad blijft de (verbetering van de) leefbaarheid van Dinteloord altijd 
ons uitgangspunt. 
 
 
Dinteloord, 31 januari 2008. 
 
Het bestuur. 


