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DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2008 

 

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. 
 
Bestuursmutaties 
 
Nadat wij in het vorig jaarverslag al hadden gemeld dat de voorzitter van de Dorpsraad, de heer 
Jack Legierse, in de loop van 2007 een sabbatperiode in acht had genomen, is in het begin van 
2008 besloten dat hij definitief zijn werk voor de Dorpsraad zou beëindigen. 
 
Hoewel Jack geen man was van het allereerste uur (de Dorpsraad is opgericht op 27-8-2002 en 
Jack is tot het bestuur toegetreden op 24-10-2002) heeft hij in de beginjaren van de Dorpsraad 
nadrukkelijk zijn stempel gezet op het functioneren van de Dorpsraad. Niet in de laatste plaats 
omdat hij in de loop van 2003 als voorzitter werd gekozen en deze functie dus bijna 5 jaar heeft 
vervuld. 
 
De Dorpsraad is hem dankbaar voor alles wat hij voor de Dorpsraad heeft gedaan en wat hij 
voor de dorpsgemeenschap heeft betekend. 
 
Verdere bestuursmutaties zijn er in 2008 niet geweest, zodat de bestuurssamenstelling als volgt 
is : 
 
Hakim Tampoebolon  plv. voorzitter 
Lyda Huyzers   secretaris 
Edith de Boer   penningmeester  
Harry Vlamings   bestuurslid 
Elly Verwer   bestuurslid 
 
 
Kuun de Boer en  Anton Jongerius  zijn als adviseur aan de Stichting verbonden.  
 
Eigen functioneren en werkgroepen 
 
Aan het eind van het jaar heeft het bestuur zich gebogen over haar eigen functioneren. De 
volgende conclusies werden er getrokken : 
* door het (tijdelijk) ontbreken van een voorzitter is de Dorpsraad te weinig  
   naar buiten getreden om de bevolking te laten weten waar we mee bezig zijn. 
* de openbare jaarvergadering, die in 2008 voor het eerst is gehouden, 
   dient een jaarlijks vervolg te krijgen. 
* het is ondoenlijk voor een bestuurslid om zich volledig in alle onderwerpen die  
   langs komen, te verdiepen. Specialisatie is noodzakelijk. De werkwijze, die hierop 
   is geënt, is in 2008 al gevolgd en zal worden voortgezet. 
* een bestuurslid kan zich laten bijstaan door een werkgroep of adviseurs. Een werkgroep of 
adviseurs zijn inwoners van Dinteloord die bereid zijn aan het betrokken  bestuurslid hand- en 
spandiensten dan wel adviezen te geven over een bepaald onderwerp. Deze werkwijze is in 
2008 enkele keren succesvol toegepast (wandelpaden, schoonmaakdag). 
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Op 8 mei 2008 heeft de Dorpsraad overleg gevoerd met de voorzitter van een andere Dorpsraad 
buiten onze gemeente. Doel was om onze werkwijze te toetsen 
en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Belangrijkste les was om vooral rekening te 
houden met de gemeentelijke agenda. 
Andere lessen: speerpunten vaststellen en dorpsraad moet een afspiegeling van de bevolking 
zijn 
 

3. Openbare vergadering 
 
Op 7 april 2008 is door de Dorpsraad een openbare vergadering gehouden. Hoewel de opkomst 
wat tegenvallend was, waren er genoeg geïnteresseerde Dinteloorders naar het Dorpshuis 
gekomen om tot een geanimeerde discussie te komen over een veelheid aan onderwerpen. 
 
De avond, die werd geleid door Hakim Tampoebolon, stond in het teken van de 
leefbaarheidsagenda. Enerzijds werd door de Dorpsraad toegelicht hoe de Dorpsraad met de 
verschillende punten omgaat, anderzijds konden de aanwezigen hun mening geven. 
Vrachtverkeer, openbaar groen en hondenpoep waren de items die tot de meeste discussie 
en/of opmerkingen aanleiding gaven. 
 
Op de website van de Dorpsraad (www.dorpsraaddinteloord.nl) is het volledige verslag te lezen. 
 

4. Samenwerking met de gemeente 
 
Ook in 2008 is er sprake geweest van regelmatig contact tussen gemeente en Dorpsraad : 
 
Overleg met het college van B & W op 3 maart 2008. 
 
Gespreksonderwerpen waren : 
* toezeggingen van de inloopavond van 18 oktober 2007 
* plannen Dorus Rijkersstraat 
* bestuursakkoord AFC 
* 2

e
 supermarkt 

* wijkagent 
* realiseren bewegwijzering 
* parkeren centrum 
* hondenuitlaatstroken 
* speelruimte kinderen 
* hertenkamp en kwaliteit openbaar groen 
* vrachtverkeer 
* subsidie dorpsraden 
 
Op de website van de Dorpsraad is het verslag van dit overleg te lezen. 
 
 
 
 
 
Overleg over de leefbaarheidsagenda op 21 augustus 2008 
 
 

Afspraken gemaakt tijdens een gesprek van de dorpsraad Dinteloord met wethouder Baartmans en 
dhr. Meulblok van de Gemeente Steenbergen inzake evaluatie Dorpsontwikkelingsplan Dinteloord: 
 

• De Dorpsraad merkt op dat in het kader van het groenbeleid de huurprijzen voor nieuwe huurders 
van reststroken groen verhoogd worden evenals de koopprijzen. Waarschijnlijk zal er dan minder 
interesse zijn om reststroken aan te kopen. Waardoor er rare happen ontstaan in de 
groenstructuur. De Dorpsraad heeft hier moeite mee. Evenals met de beoordeling van de 
aanvragen voor de aankoop van reststroken groen. Er wordt al gekeken of iets beeldbepalend 
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groen is, terwijl de beleidskaders nog niet vastliggen. Uitvoering sorteert al voor op beleid wat er 
nog niet is. 

• De Dorpsraad heeft een voorkeur voor het uitplaatsen van de brandweerkazerne en omliggende 
bedrijven en ziet hiervoor graag woningbouw in de plaats. De Dorpsraad verzoekt om deze wens 
op te nemen in de herziening van de Leefbaarheidsagenda. 

• In 2006 is er een bijeenkomst geweest over de Bestemmingsplan Buitengebied Discussienota. Nu 
vinden een aantal bijeenkomsten plaats over de Notitie Buitengebied in ontwikkeling en er komt 
nog een Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied. De stand van zaken is voor de Dorpsraad 
onduidelijk. De betreffende ambtenaar zal worden gevraagd een tussenbericht te sturen. 

• De Dorpsraad vraagt of er rode ANWB richtingaanwijsborden voor fietsers op de Kade kunnen 
worden geplaatst. Vraag wordt door de Gemeente mee teruggenomen. 

• Er is weinig bekend over de Rietgors. De Dorpsraad vraagt om hier meer publiciteit aan te geven, 
b.v. in de Gemeentegids. De gemeente geeft aan dit te gaan bespreken met de Woningstichting 
Dinteloord, initiatiefnemer van het geheel. 

• Punt 15 en punt 16 kunnen wat betreft de Dorpsraad van de Leefbaarheidsagenda worden 
gehaald.  

• De Dorpsraad vraagt zich af of de sportvelden ook niet kunnen worden gebruikt voor activiteiten 
ten behoeve van b.v. de naschoolse opvang.  

• De Dorpsraad is geen voorstander van een blauwe zone op het Raadhuisplein. 

• De Dorpsraad zou graag op de hoogte blijven van de resultaten van de klankbordgroep 
hondenpoepbeleid. 

• De Dorpsraad zal zelf onderzoek en tellingen doen naar aantal vrachtwagenbewegingen binnen 
het dorp en welke vrachtwagens wel of niet in het dorp moeten zijn. 

• In de Leefbaarheidsagenda ontbreekt de gewenste realisering van een JOP (jeugd 
ontmoetingsplaats). 

• De Dorpsraad wil lichtuitstoot door het AFC op de Leefbaarheidsagenda. De Dorpsraad zal ook 
informatie vragen bij de Afdeling milieu van de Gemeente Steenbergen. 

• De Dorpsraad zou graag inzicht willen hebben welke wegen de komende jaren worden opgeknapt 
(wegenbeheersplan). Speciale aandacht wordt gevraagd voor de realisering van 
snelheidsremmers in de Witte de Withstraat en de Molendijk. 

• De Dorpsraad zou graag zien dat zij ook op de adressenlijst aangaande de uitgaande 
persberichten komt. Zodat men op de hoogte is van relevante ontwikkelingen in het dorp waarop 
de leden van de Dorpsraad worden aangesproken.  

 
De volledige leefbaarheidsagenda kunt u vinden op onze website www.dorpsraaddinteloord.nl 
 
Overige contacten met de gemeente : 
 
Op uitnodiging van de gemeente zijn wij aanwezig geweest bij overleggen over : 
 
* wandelpaden 
* buitengebied in ontwikkeling 
* klankbordgroep AFC 
* landelijke opschoondag 
* groenvisie 
 
 
Activiteiten van de Dorpsraad : 
 
Deelname klankbordgroep AFC 
 
De Dorpsraad is lid van de klankbordgroep AFC. De klankbordgroep heeft geen 
zeggenschap (dat is aan de politiek voorbehouden), maar wordt wel geïnformeerd over de voortgang 
van het traject. De Dorpsraad gaat ervan uit dat het AFC er komt. Richting gemeente vragen wij 
specifiek aandacht voor de technologische ontwikkelingen die er zijn ten aanzien van de beperking 
van lichtuitstoot.  
Het is belangrijk dat de gemeente in haar voorwaarden de meest recente ontwikkelingen betrekt. 
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Groenvisie 
 
De Dorpsraad zit ook aan tafel inzake de groenvisie. Daartoe hebben de leden van de Dorpsraad in 
de zomer van 2008 een “schouw” uitgevoerd. We zijn het dorp ingetrokken en hebben de kwaliteit van 
het openbaar groen in beeld gebracht, zodat onze afgevaardigden in het overleg heel gericht mee 
kunnen praten. 
 
Landelijke schoonmaakdag 
 
Voor het eerst heeft Dinteloord meegedaan aan de Landelijke Schoonmaakdag. 
De Dorpsraad heeft de 3 basisscholen gevraagd mee te doen, maar alleen de Groen van 
Prinstererschool heeft deze uitdaging opgepakt. Er werd door een groot aantal kinderen en 
volwassenen totaal 240 kg (!) straatafval verzameld. 
 
Openbaar vervoer 
 
Reizigersoverleg Brabant heeft aan ons gevraagd mee te praten over de kwaliteit van het openbaar 
vervoer. Na een oproep heeft Erica Verhagen zich beschikbaar gesteld om deze taak te vervullen. Zij 
is aangesteld als ROB’er. (Reizigers Oog Brabant) 
 
 
Wijkagent 
 
Op 12 juni 2008 heeft de Dorpsraad overleg gevoerd met de wijkagent. 
Hangjongeren, drugsbeleid, verkeers- en parkeerproblematiek waren de belangrijkste agendapunten. 
 
Vrachtverkeer 
 
De Dorpsraad is van mening dat er (nog steeds) te veel vrachtverkeer door 
het dorp rijdt, zonder dat het bestemmingsverkeer is. Wij zijn voornemens  
om in 2009 zelf een telling te houden onder het motto : “Meten is weten, gissen is missen “. 
 
Rioleringsplan 
 
De Dorpsraad heeft zich uitvoerig voor laten lichten over het gemeentelijk rioleringsplan.  
We hebben op een aantal knelpunten gewezen, zoals de te frequente werking van de overstort aan de 
Lijnzaadstraat, de afstemming van de planning voor het uitbaggeren van de Kreek en vijver van het 
park. De gemeente neemt deze knelpunten voor zover mogelijk mee in de uitwerking van het 
rioleringsplan. 
 
 
Wandelpaden 
 
De Gemeente Steenbergen wil per jaar tenminste één ommetje realiseren. Ommetjes zijn 
wandelpaden van ca 5 km rondom de verschillende dorpskernen en in de polder, die in de toekomst 
op elkaar zouden kunnen aansluiten. De gemeente heeft ons gevraagd welk ommetje in Dinteloord 
het meest wenselijk is. Op onze beurt hebben wij enkele “vaak wandelende” dorpsgenoten gevraagd 
naar hun mening. De voorkeur kwam uit op een ommetje ten noordwesten van ons dorp richting 
Volkerak. Dit zal in een werkgroep, waarin o.a. alle dorpsraden in Steenbergen, Staatsbosbeheer, 
ZLTO, Provincie en Brabants Landschap met als voorzitter dhr. Keur, beleidsmedewerker recreatie en 
toerisme, van de gemeente Steenbergen, verder worden uitgewerkt. 
 

5. Financiën 
 
Namens alle dorpsraden in de gemeente Steenbergen is in april 2008 een verzoek ingediend bij 
het college van B &W tot wijziging van de gemeentelijke subsidie. Nadat bij de 
begrotingsbehandeling was gebleken dat er niets is veranderd is in december om een reactie 
gevraagd. Bij de gemeente zei men dat het verzoek niet was binnengekomen, hoewel 
aangetoond kan worden dat het verzoek naar alle individuele collegeleden is verzonden. De 
gemeente heeft toegezegd het verzoek alsnog in behandeling te nemen. 
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Omdat de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis worden gehouden, worden de 
bestuurskosten minimaal gehouden. 
Gelukkig krijgen wij nog altijd steun van een aantal donateurs, zodat wij ons financieel kunnen 
bedruipen. Wij blijven streven naar financiële onafhankelijkheid. 
 

6. Resultaten 
 
Terugkijkend op het jaar 2007 mag de conclusie getrokken worden dat de Dorpsraad op een 
groot aantal terreinen actief is geweest. 
 
De Schoonmaakdag was een succesvolle activiteit, hoewel de Dorpsraad 
graag zou zien dat álle scholen en mogelijk andere verenigingen zich bij dit initiatief zouden 
aansluiten 
 
Na jaren herinneren en navragen zijn in de zomer van 2008 (eindelijk) de 
bewegwijzeringsbordjes geplaatst die niet-dorpelingen de weg wijzen naar de voetbalvelden, het 
Dorpshuis en andere activiteitencentra. 
 
De leefbaarheidsagenda is een goede kapstok, waarin de afspraken tussen gemeente en 
Dorpsraad zijn vastgelegd. De wijze van informatievoorziening over de voortgang van de diverse 
punten is nog voor verbetering vatbaar. 
 
Hoewel we soms ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat we vooral gebruikt worden om 
de “burgerinspraak” gestalte te geven, blijven we ons inzetten om in het belang van de 
leefbaarheid van Dinteloord ons wensenlijstje gerealiseerd te krijgen. 
 
Dinteloord, 12 februari 2009. 
 
Het bestuur. 
 


