
DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2010 

 

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. 
 

In het jaarverslag 2009 werd al vermeld dat Lyda Huyzers en Anton Jongerius de Dorpsraad 
wilden gaan verlaten. Dit is begin 2010 geëffectueerd. Om gezondheidsredenen  moest ook 
Edith de Boer aan het begin van het jaar terugtreden. Gelukkig trad Patricia Don toe tot het 
bestuur en werd Nico Campman bereid gevonden als adviseur op te treden. 
 
Tijdens een gezellig samenzijn is op gepaste en informele wijze afscheid genomen van de 
vertrokken bestuursleden. 
 
In 2010 is het bestuur druk op zoek gegaan naar een verjonging van het bestuur. Aan het eind 
van het jaar waren een aantal contacten gelegd die erop duiden dat begin 2011 uitbreiding én 
verjonging van het bestuur kan worden gerealiseerd. 
 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2010 was : 
 
Hakim Tampoebolon  voorzitter 
Patricia Don   secretaris 
Harry Vlamings   bestuurslid 
Ellie Verwer   bestuurslid 
 
Kuun de Boer   adviseur 
Nico Campman   adviseur 
 
 
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 of onvoldoende 
mankracht. Al met al heeft de Dorpsraad in 2010 niet optimaal gefunctioneerd. 
 
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.  Ellie Verwer is samen met o.a. Nel v.d. Meer actief in 
deze werkgroep. 
 
Voor de schoonmaakdag is ook een werkgroep actief. De vertegenwoordigster van de Groen 
van Prinstererschool is Marian Ploeg terwijl Quirien de Wit namens de Petrus- en Paulusschool 
toegetreden is tot de werkgroep. 
 



Een derde werkgroep betreft de “ommetjes” . Hier zijn Nico Campman en Anton Jongerius de 
trekkers namens de Dorpsraad. 
 
 

3. Openbare bijeenkomsten 
 

Inloopochtend 13 februari 2010 inzake omleidingsweg 
Op 13 februari heeft de Dorpsraad  een inloopochtend georganiseerd in het Dorpshuis, waar 
burgers de gelegenheid kregen te reageren op de plannen van de gemeente om de Molendijk  
deel uit te laten maken van de omleidingsweg. Met name veel bewoners van de Molendijk 
namen de gelegenheid te baat om hun bezwaren tegen deze plannen kenbaar te maken. 
De Dorpsraad heeft deze bezwaren doorgeleid naar de gemeente. 
 
Verkiezingsavond 1 maart 2010 
Wegens de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Dorpsraad een verkiezingsavond op 1 
maart 2010. 7 politieke partijen waren vertegenwoordigd en de oostelijke ontsluitingsweg was 
hét item waar veel over werd gesproken, zonder dat er zicht op een oplossing kwam. 
 
Jaarvergadering 
De Dorpsraad is gewend elk jaar een jaarvergadering te houden, waarin rekening en 
verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. In 2010 wilden wij graag de 
kernwethouder, Peter de Koning, voor onze jaarvergadering uitnodigen zodat hij met de 
inwoners in gesprek kon over de zaken die in Dinteloord spelen. 
 
Om meerdere redenen is het niet gelukt om dit voornemen uit te voeren. 
 

4. Samenwerking met de gemeente 
 

20 april was een belangrijke dag voor de Dorpsraden in de gemeente Steenbergen. Op die dag 
werd het nieuwe convenant tussen de Dorpsraden en de gemeente ondertekend. In dit 
convenant staan de afspraken die tussen gemeente en dorpsraden zijn gemaakt ten aanzien 
van informatievoorziening en overleg. In een nieuwe financiële paragraaf is de nieuwe 
subsidieregeling beschreven : de Dorpsraad krijgt in het vervolg een vaste vergoeding van € 
1.500,- en een onttrekkingsrecht van € 0,25 per inwoner voor door de Dorpsraad in te dienen 
projecten. 
 
Op 14 juli heeft een afvaardiging van de Dorpsraad een rondrit gemaakt met de nieuwe 
wethouders Heijmans en de Koning in Dinteloord en de polders rond Dinteloord. ’s Avonds is er 
een overleg geweest met het voltallige nieuwe college waarbij de volgende onderwerpen aan de 
orde zijn geweest : 
 
Kansen en bedreigingen voor de leefbaarheid van Dinteloord 

• Dinteloord krijgt in de nabije toekomst te maken met krimp en vergrijzing. Voor het op peil 
houden van de voorzieningen zou een inwonertal van 6.000 tot 7.000 wenselijk zijn, maar dit 
wordt moeilijk in verband met de vergrijzing. Een aantal inwoners nu wonend in grote huizen 
zoeken, zie je toch verhuizen naar appartementen in een grotere gemeente. Hier zijn o.a. 
meer voorzieningen voor ouderen. 

• Buitenlandse arbeidsmigranten meer laten integreren door middel het aanbieden van een 
zoals een eengezinswoning. Hierdoor blijven zij waarschijnlijk langer wonen en integreren is 
gemakkelijker. 

• Door een goed plan bij de Provincie neer te leggen zou je meer huizen mogen bouwen dan 
300 stuks. Huidig beleid is dat je mag bouwen. Welke type huizen zouden dan gebouwd 
moeten worden. De Gemeente heeft een marktonderzoek gedaan voor wonen na 2015. 
Hiervoor in de plaats komt naar alle waarschijnlijkheid huurwoningen,. 

• Naast het kassengebied komt er 90 hectare vrij voor bedrijventerrein. 
 
Woningbouw 

• Brochures ter beschikking stellen via bibliotheek in Dinteloord. Deze zijn verkrijgbaar bij de 
Gemeente. 

• Voorzieningenniveau moet gehandhaafd worden binnen Dinteloord en mag niet gaan dalen. 



• A4 wordt een kans om werkgelegenheid te verhogen. 

• In september wordt locatie visie woningbouw over Dinteloord verstuurd naar de Provincie. 
Eind augustus zal dit worden verstuurd naar de Dorpsraad. 

 
De oostelijke ontsluiting 

• Het idee om de Brug over de Dintel hiervoor te gebruiken wordt besproken. De wethouder 
zegt toe dit te bespreken met de Gemeente Moerdijk 

• Ontsluiting heeft meer aandacht gekregen en de Dorpsraad ziet uit naar een structurele 
oplossing en heeft hier vertrouwen in dat de Gemeente hier de nodige zorg aan besteed. 

 
Parkeerproblematiek 

• De mogelijkheid om een parkeerverbod in te stellen in de Westvoorstraat wordt besproken. 

• Oude Brandweerkazerne slopen en er een tijdelijk parkeerterrein creëren is niet mogelijk. 
Deze grond is bestemd voor woningbouw en dus te kostbaar om als parkeerterrein aan te 
wenden.. 

• Er is door Rijkswaterstaat een carpoolplaats gepland naast de A29 bij de afrit naar Dinteloord. 
Besproken wordt of dit kan leiden tot vermindering van de parkeerdruk in het centrum van 
Dinteloord door verplaatsing van de Interliner. Houdt de aandacht. 

• Begraafplaats en parkeren is vooralsnog geen haalbare optie. 
 
Overige gespreksonderwerpen: 
 
-   2

e
 supermarkt. 

- Richtingaanwijsbordjes 
- Parkmanagement AFC 
- Ommetjes 
- Hondenpoep 
- Samenwerking gemeente en Dorpsraad 
- windturbines 
 

5. Activiteiten van de Dorpraad 
 

Deelname klankbordgroep AFC 
 
De klankbordgroep AFC is eind 2010 ontbonden. Hiervoor in de plaats komt naar alle 
waarschijnlijkheid een burenraad. De Dorpsraad wil hierin participeren. 
 
Werkgroep Groen 
 
De werkgroep heeft samen met enkele vrijwilligers een inventarisatie gemaakt van de 
monumentale bomen in en buiten de kern Dinteloord. Ze zijn in gesprek geweest met de 
gemeente om aan te geven waar groen en de verdere aankleding te verbeteren valt, zoals rond 
de Kreek, de bakken op de Molendijk, in het park en voor het monument.  
 
Rond de Kreek zijn verbeteringen aangebracht op de aanwijzingen van de werkgroep, o.a. de 
afvalbakken zijn zo aangebracht dat vogels er geen afval meer uit kunnen halen. 
 
Landelijke schoonmaakdag 
 
2010 geslaagde dag waarop veel kinderen, ouders en grootouders hun steentje hebben 
bijgedragen aan de verbetering van de leefbaarheid in Dinteloord. 
 
Vooruitlopend op de Schoonmaakdag had de Dorpsraad een optreden georganiseerd in het 
Dorpshuis van de Ronald McDonaldshow, waarin aandacht wordt gegeven aan het belang van 
een schone woonomgeving. Helaas bleek de belangstelling van de basisscholieren minimaal te 
zijn. 
 
Woningstichting Dinteloord. 
 



Ten behoeve van het beleidsplan van de Woningstichting heeft de Dorpsraad in een interview 
haar mening mogen geven over de ontwikkelingen in Dinteloord. Ook bij de presentatie van het 
beleidsplan was de Dorpsraad present. Wij streven naar een goede samenwerking met de 
Woningstichting. 
 
Truus en Luce 
 
In 2010 heeft de Dorpsraad de mogelijkheden onderzocht om het gestolen beeldje van Truus en 
Luce opnieuw te laten maken. Hiervoor is contact gezocht met de kunstenaar en heeft de 
Dorpsraad een subsidieverzoek ingediend bij de actie Hart op de juiste plek van de Rabobank. 
Deze actie heeft een bijdrage opgeleverd van € 500,- waarmee een eerste aanzet tot 
herplaatsing is gegeven. Ook de cultuurhistorische vereniging “Nyen Aenwas van Nassau” wil 
graag haar medewerking aan dit project geven. 
 
Windmolens AFC 
 
Op 1 november is de Dorpsraad aanwezig geweest bij een voorlichtingsavond over de te 
plaatsen windturbines bij het AFC. Door de Dorpsraad is bezwaar aangetekend, waarbij wij 
vooral de dubbelrol van de provincie (belanghebbende + bevoegd gezag) aan de kaak hebben 
gesteld.  
 
ANBI 
 
De Dorpsraad heeft bij de belastingdienst een verzoek ingediend om erkend te worden als ANBI 
( Algemeen Nut Beogende Instelling ). Dit verzoek is gehonoreerd waardoor de Dorpsraad 
vrijgesteld is van belastingbetaling over te ontvangen subsidies. 
 
Ommetjes 
 
In 2010 hebben er 2 bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de dorpsraden en 
leefbaarheidsgroepen uit de andere kernen plaats gevonden onder leiding van Henk-Jan Keur, 
medewerker recreatie en toerisme van de gemeente Steenbergen en één onder leiding van een 
tijdelijke plaatsvervanger. Helaas is er voor Dinteloord niet veel vooruitgang geboekt, doordat 
men nog niet et de diverse landeigenaren tot overeenstemming kon komen. Nico Campman 
nam de taken van Lyda Huyzers in namens de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland over. 
 

6. Financiën 
 
Door de verruiming van de subsidie van de gemeente is de financiële positie van de Dorpsraad 
verbeterd en gezond. Over het jaar 2010 werd een overschot gerealiseerd van ruim € 600,-, 
waarbij wel bedacht moet worden dat er geen openbare jaarvergadering is gehouden en we 
(nog steeds) gewend zijn bij de bestuursleden thuis te vergaderen. 
 

7. Resultaten 
 
Ondanks de beperkte bezetting van de Dorpsraad in 2010 blijkt uit bovenstaand verslag dat er 
toch veel is gebeurd.  

• Het stopverbod in de Westvoorstraat is dankzij het aandringen hierop van de 
Dorpsraad tot stand gekomen.  

• Een betere oplossing voor de ontsluitingsweg van Dinteloord wordt door de gemeente 
nader onderzocht.  

• De werkgroep Groen speelt een aktieve rol bij onderwerpem waarin (openbaar) groen 
betrollen is 

•  Ook Dinteloord heeft weer zijn steentje bijgedragen aan een schonere omgeving door 
aktief betrokken te zijn bij de landelijke Opschoondag 

• in tal van gremia zijnleden van de Dorpsraad aktief als gespekspartner: het AFC, de 
Woningstihctiong, het gemeentebestuur, de winkeliersvereniging. 

 


