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DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2009 

 

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. 
 
Begin 2009 heeft Anton Jongerius zijn adviseurschap formeel omgezet in een  
bestuursfunctie. Hakim Tamboebolon werd van plaatsvervangend voorzitter onze nieuwe 
voorzitter. Aan het eind van het jaar kondigden zowel Lyda Huyzers als Anton Jongerius hun 
vertrek uit de Dorpsraad aan. Lyda wegens het oppakken van een studie en Anton gaat in de 
loop van 2010 buiten Dinteloord wonen. 
 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2009 was : 
 
Hakim Tampoebolon  voorzitter 
Lyda Huyzers   secretaris 
Edith de Boer   penningmeester  
Harry Vlamings   bestuurslid 
Elly Verwer   bestuurslid 
 
 
Kuun de Boer is als adviseur aan de Stichting verbonden.  
 
Eigen functioneren en werkgroepen 
 
Door de veelheid van onderwerpen die langskomen is de Dorpsraad genoodzaakt keuzes te 
maken. We proberen de belangrijkste onderwerpen de aandacht te geven die ze verdienen, 
maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook onderwerpen noodgedwongen voorbijkomen waar we 
simpelweg geen aandacht aan kunnen besteden wegens onvoldoende tijd. 
 
Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille. In de maandelijkse bestuursvergaderingen 
wordt verslag gedaan van ontwikkelingen en wordt het beleid op elkaar afgestemd. 
Onder de Dorpsraad is een werkgroep Groen actief die zich met name bezighoudt met het 
verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. De werkgroep heeft een intensief  
contact met de gemeente Steenbergen.  
Voor de schoonmaakdag is ook een werkgroep actief. De vertegenwoordigster van de Groen 
van Prinstererschool, Colinda  Stam, is teruggetreden, maar heeft wel voor een opvolgster 
gezorgd. Marian Ploeg vertegenwoordigt de Groen van Prinstererschool, terwijl Quirien de Wit 
namens de Petrus- en Paulusschool toegetreden is tot de werkgroep. 
 
Aan het eind van het jaar heeft het bestuur van de Dorpsraad een gesprek gehad met de 
regionale vertegenwoordiger van de VKK (Vereniging Kleine Kernen). Doel was om te 
klankborden over onze werkwijze en aanpak. De VKK was zeer tevreden over onze aanpak. 
 

3. Openbare vergadering 
 
Op 27 april 2009 is door de Dorpsraad een openbare vergadering gehouden. Voor de pauze 
legde het bestuur van de Dorpsraad rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en 
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gaf het nadere uitleg over het jaarlijks gesprek met het college en de bespreking over het 
dorpsontwikkelingsplan met de verantwoordelijk wethouder.  
Na de pauze was er een forum samengesteld, bestaande uit de wethouder van verkeer, Ger de 
Neve en een aantal burgers uit Dinteloord. Hoewel de wijkagent wel was uitgenodigd, moesten 
we hem deze avond node missen.  Er werd aan de hand van een aantal stellingen 
gediscussieerd over de verkeersproblematiek : vrachtwagens, rondweg, parkeren, te hard rijden: 
al deze onderwerpen gaven aanleiding tot een interessant debat. 
 
Op de website van de Dorpsraad (www.dorpsraaddinteloord.nl) is het volledige verslag te lezen. 
 

4. Samenwerking met de gemeente 
 
Ook in 2009 is er sprake geweest van regelmatig contact tussen gemeente en Dorpsraad : 
 
Overleg met het college van B & W op 2 maart 2009. 
 
In dit overleg kwamen de volgende onderwerpen aan de orde : 
 
de verkeersproblematiek: vrachtverkeer,  parkeren Raadhuisplein, racen, fietsenplan 
woningbouw  
jaarverslag Dorpsraad 
subsidie 
het ‘mandje van Steenbergen’ 
groennota 
hondenpoep 
bestemmingsplan voor het buitengebied.  
ommetjes  
 
Het verslag van deze bespreking is te lezen op onze website (www.dorpsraaddinteloord.nl) 
 
Overleg over de leefbaarheidsagenda. 
 
In 2009 is er geen overleg geweest over het dorpsontwikkelingsplan en de leefbaarheidsagenda. 
Wij hebben de gemeente hierop geattendeerd. Er is toegezegd dat dit overleg zo spoedig 
mogelijk vastgesteld zal worden. 
 
De volledige leefbaarheidsagenda kunt u vinden op onze website www.dorpsraaddinteloord.nl 
 
Overleg over convenant en subsidie met gezamenlijke dorpsraden en de gemeente. 
 
Op initiatief van de gezamenlijke Dorpsraden is er op 8 oktober 2009 een vergadering gehouden 
tussen de gezamenlijke Dorpsraden en de gemeente. De vergadering werd voorgezeten door de 
burgemeester. De gezamenlijke Dorpsraden hadden een verzoek ingediend om te komen tot 
één gezamenlijk convenant, waarin rechten en plichten van Dorpsraden en gemeente opnieuw 
waren geformuleerd. Behoudens enkele minder relevante wijzigingen ging de gemeente akkoord 
met het nieuwe convenant. Ook bleek ons verzoek om een ruimere subsidie gehonoreerd te 
kunnen worden. Met ingang van 2010 mogen wij rekenen op een subsidie van € 1.500,- + € 0,25 
per inwoner onttrekkingsrecht voor investeringen die door de Dorpsraad kunnen worden 
ingediend. 
 
Overige contacten met de gemeente : 
 
Op uitnodiging van de gemeente zijn wij aanwezig geweest bij overleggen over : 
* wandelpaden 
* klankbordgroep AFC 
* landelijke opschoondag 
* groenvisie   
* rioleringsplan         
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5. 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.  
De Dorpsraad maakt zich zorgen over de oplossing die de gemeente voorstaat ten aanzien van 
de omleidingsweg voor het vrachtverkeer. Het intensiveren van vrachtverkeer over de Molendijk 
vindt de Dorpsraad ondoordacht en ongewenst.  
 
Werkgroep Groen 
 
De werkgroep heeft veel overleg met de gemeente over de kwaliteit van het openbaar groen. 
Met name de herinrichting van de Oostvoorstraat is een belangrijk item geweest. Verder staat op 
stapel het speelplekkenbeleid, het park en de inrichting van het Raadhuisplein. 
 
Landelijke schoonmaakdag 
 
Op zaterdag 21 maart 2009 is, onder auspiciën van de Dorpsraad, voor de tweede keer de 
Schoonmaakdag georganiseerd. In een goede samenwerking met gemeente en de Groen van 
Prinstererschool waren er ca. 70 vrijwilligers actief om de straten en openbaar groen van 
Dinteloord van zoveel mogelijk zwerfafval te ontdoen. Het feit dat het prachtig lenteweer was, 
droeg zeker bij aan het welslagen van deze dag. 
 
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 
 
In 2009 is er geen contact geweest tussen Dorpsraad en wijkagent. De Dorpsraad betreurt het 
dat de wijkagent geen gevolg heeft gegeven aan onze uitnodiging om aanwezig te zijn op onze 
openbare vergadering, waar het onderwerp verkeer prominent op de agenda stond. 
 
Vrachtverkeer 
 
Eind 2009 is door de gemeente een conceptrapport gepresenteerd onder de titel “Verkeer en 
Vervoer in Steenbergen”. De in deze nota voorgestane oplossing van het vrachtverkeer in 
Dinteloord wordt door de Dorpsraad niet gedeeld. De Dorpsraad zal begin 2010 haar reactie op 
dit rapport geven. 
 
 
 
Wandelpaden 
 
Door de Dorpsraad, en in het bijzonder onze secretaris Lyda Huyzers, is in 2009 veel energie  
gestoken in het realiseren van een ommetje. In dit geval een wandelroute die naar en langs het 
Volkerak voert. Helaas lijkt het erop dat het Waterschap roet in het eten dreigt te gooien. Achter 
de schermen wordt, met steun van de gemeente, gewerkt aan een oplossing. 
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Winkeliersvereniging 
 
In het najaar van 2009 is er een overleg geweest tussen winkeliersvereniging en Dorpraad. Er is 
afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden van plannen die worden ontwikkeld. Intensief is 
er van gedachten gewisseld over de mogelijke komst van een 2

e
 supermarkt. Het overleg heeft 

ertoe geleid dat de winkeliersvereniging, na raadpleging van haar achterban, heeft laten weten 
niet bij voorbaat tegen de komst van een 2

e
 supermarkt te zijn. Ook de Dorpraad is voorstander 

van een 2
e
 supermarkt, mits dit zal leiden tot een verbetering van de parkeersituatie in het 

centrum van het dorp. 
 
 

 

6. Financiën 
 
Onder punt 4 hebben we al melding gemaakt van het feit dat de Dorpsraad voor een betere 
subsidieregeling in aanmerking komt met ingang van 2010. Vooruitlopend op het definitieve 
besluit van de gemeenteraad is besloten om de donateurs van de Dorpsraad in 2009 niet meer 
om een bijdrage te vragen. De financiële positie van de Dorpsraad is gezond.  
 

7. Resultaten 
 
Het is al eerder betoogd, maar we willen het hier nog eens herhalen : als Dorpsraad werk je in 
de marge van de politiek en moet je tevreden zijn met kleine successen. We proberen de stem 
van Dinteloord zoveel mogelijk door te laten klinken, waarbij wij, op onze beurt, zoveel mogelijk 
luisteren naar wat er leeft in Dinteloord. 
Dit verslag geeft toch weer aan dat de inzet en betrokkenheid van velen de moeite waard is, om 
uiteindelijk de leefbaarheid van ons dorp te behouden en te verbeteren. 
 
 
 
Dinteloord, 3 februari 2010. 
 
Het bestuur. 
 


