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DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND 
JAARVERSLAG OVER 2011 

 

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. 
 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011 was : 
 
Hakim Tampoebolon  voorzitter 
Patricia Don   secretaris 
Kuun de Boer   penningmeester 
Ellie Verwer   bestuurslid 
Desi Dingemans   bestuurslid 
Joey van Aken   bestuurslid 
 
Nico Campman   adviseur 
Niels Littooij   adviseur 
 
Uit bovenstaande opsomming blijkt dat in het verslagjaar Harry Vlamings afscheid heeft 
genomen als bestuurslid van de Dorpsraad. Toegetreden zijn Desi Dingemans en Joey van 
Aken, terwijl Kuun de Boer zijn adviseurschap heeft omgezet in een lidmaatschap van het 
bestuur.  
 
Met de huidige samenstelling is sprake van een goede, evenredige vertegenwoordiging 
van de bevolking van Dinteloord. 
 

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. Met name de mogelijke komst van 2 windturbineparken in de onmiddellijke 

omgeving van Dinteloord heeft in 2011 veel tijd en energie gevraagd. 

 

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 Nel v.d. Meer en John 

Klaasman actief in deze werkgroep. 

Voor de Landelijke Opschoondag  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. 
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Een derde werkgroep betreft de “ommetjes” . Hier zijn Nico Campman en Anton Jongerius de 

trekkers namens de Dorpsraad. Helaas is eind 2011 duidelijk geworden dat een ommetje 
rondom Dinteloord om meerdere redenen niet haalbaar blijkt te zijn. 
 
 

3. Openbare bijeenkomsten van de Dorpsraad 
 
Informatieavond over windenergie 

 
Op 14 maart 2011 organiseerde de Dorpsraad een informatieavond over windenergie. De 
Dorpsraad had voor deze avond sprekers uitgenodigd die hetzij vóór-, hetzij tegenstander waren 
van windenergie. Dit leverde een boeiende avond op, waarin het onderwerp windenergie langs 
allerlei facetten werd toegelicht. Er waren, naast veel burgers van Dinteloord, veel lokale politici 
aanwezig.  
 
Jaarvergadering 
 
De Dorpsraad is gewend elk jaar een jaarvergadering te houden, waarin rekening en 
verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. Dit jaar is deze vergadering gehouden 
op 25 mei 2011. Voor de pauze heeft onze voorzitter voor een dertigtal aanwezigen verslag 
gedaan over de activiteiten van de Dorpsraad in 2010 en na de pauze kon men discussiëren met 
de  kernwethouder, de heer P. de Koning, over alle zaken die Dinteloord aangaan. Het 
belangrijkste discussiepunt was de mogelijke plaatsing van windturbines in de polders rond 
Dinteloord en in hoeverre de bevolking invloed uit zou kunnen oefenen op de nog te nemen 
besluitvorming. 
 
 

4. Samenwerking met de gemeente 
 
Leefbaarheidsagenda 
 
Op 14 april 2011 vond op het gemeentehuis overleg plaats over de Leefbaarheidsagenda 
uit het Dorpontwikkelingsplan (DOP) tussen de Dorpsraad en het college van B&W. 
 
Conclusies thema wonen : 

In Dinteloord blijft de woningbouwproductie achter op schema. Voor de komende jaren 

ligt het in de verwachting dat er een inhaalslag wordt gemaakt onder andere door de 

ontwikkeling van de locatie Oost-groeneweg.  

 

Conclusies bestaande woningvoorraad en wijken : 

Beleid verkoop huurwoningen door woningstichting is vastgesteld. Het groenplan is 

vastgesteld door de gemeenteraad. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak zijn een 

aantal plannen opgenomen in het groenplan reeds tot uitvoering gebracht of worden 

binnenkort tot uitvoering gebracht.  In de perspectiefnota 2011 zijn de projecten voor de 

komende jaren opgenomen 

 

Conclusie inbreidingslocatie Westerstraat : 

De nodige onderzoeken hebben plaatsgevonden.  In 2011 zal er besluitvorming 

plaatsvinden omtrent het al dan niet verplaatsen van de brandweerkazerne. . 

 

Conclusie Extramuralisering Nieuwe Haven (2009) 

De oorspronkelijke plannen zijn niet doorgegaan omdat de zorgleverancier Tante 

Louise/vivensis en Woningstichting Dinteloord niet tot overeenstemming met elkaar 

konden komen. 
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Conclusie Onderzoek naar mogelijkheden herstructurering bedrijfslocaties in de kern 

(2008-2009) 

Het onderzoek heeft vertraging opgelopen vanwege de samenhang met de 

woningbouwnotitie voor de gehele kern. 

 

Conclusie Uitwerken van het provinciaal beleid buitengebied in ontwikkeling (2008-

2009) 

Met enige vertraging zal het bestemmingsplan voor inspraak ter inzage worden gelegd 

in 2010. De vaststelling zal afhankelijk van het aantal en de inhoud van de reacties 

plaatsvinden in 2011 of 2012.  

 

Conclusie Realiseren rondje Dinteloord (wandel- en fietsroutes) 2008-2012 

loopt volgens planning. 

 

Conclusie Faciliteren (planmatig) nieuwe recreatieve voorzieningen 

Daar waar mogelijk werkt de gemeente mee aan initiatieven. 

 

Jeugdontmoetingsplaats (JOP), 2011 

Conclusie: Wordt gerealiseerd. Vertraging opgelopen. 

 

 

Conclusie Gebruik nieuwe sportvelden voor activiteiten kinderen Buitenschoolse 

opvang, 2009 

Planning niet gehaald. Nader onderzoek haalbaarheid in samenwerking met dorpsraad 

zal plaatsvinden in 2011. 

 

Conclusie Onderzoek mogelijke verplaatsing evenemententerrein, 2008,2009 

Door voorlopig uitstel ontwikkeling locatie Dorus Rijkersstraat geen noodzaak aanwezig 

voor onderzoek. Besluitvorming wordt uitgesteld tot 2015-2016. 

 

Bewegwijzering fietsers ANWB borden, onderzoek 2009, uitvoering 2010 

Conclusie: Vertraging opgelopen. Onderzoek 2010-2011. Opnemen in begroting 2012, 

uitvoering 2012.  

 

Conclusie Bevorderen openbaar groen in de wijken 

Het groenplan is vastgesteld door de gemeenteraad. In het kader van de gebiedsgerichte 

aanpak zijn een aantal plannen opgenomen in het groenplan reeds tot uitvoering 

gebracht of worden binnenkort tot uitvoering gebracht.  In 2011, uiterlijk 2012 zal er 

aan de gemeenteraad een keuzedocument worden voorgelegd inzake de verdeling van de 

te verwachten inkomsten uit het fonds bovenplanse verevening. 

 

Verwijzing parkeerplaatsen. 

In het overleg heeft de dorpsraad gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om  

parkeerverwijzingsborden (P1, P2 etc) aan te brengen. 

Afgesproken  is om die mogelijkheid te onderzoeken door de gemeente. 

Planning onderzoek 2011. 
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Energie adviseur. 

De dorpsraad wijst op het feit dat bij andere gemeente in de regio energieadviezen 

worden verstrekt. In sommige gemeente is daar een speciale ambtenaar voor 

aangewezen. 

Afgesproken wordt dat de dorpsraad informeert hoe andere gemeente dit hebben 

georganiseerd. 

Planning: dorpsraad onderzoekt. 
 
Vergadering 1 juni 2011 : overleg met het college 
 
Op 1 juni 2011 is er een vergadering geweest van het college van B&W en de Dorpsraad. 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde : 
 
windparken 
De Dorpsraad uit haar zorgen over de mogelijke bouw van 2 windparken in de Anna- en 
Drievriendenpolder én in de Oude Prinsenlandsepolder naast de windturbines die op en bij het 
AFC gebouwd zullen worden. 
Het college beaamt dat er aanvragen zijn en dat er binnen de regio gesproken wordt over een 
oplossingsrichting. Bevestigd wordt dat een beslissing niet voor het eind van de zomer te 
verwachten is, zodat een mogelijke enquête van de Dorpsraad nog meegenomen kan worden in 
de besluitvorming. 
 
energieadviseur 
Vanuit de Dorpsraad wordt aangegeven dat verschillende gemeentes in de omgeving een 
energieadviseur kennen. Gevraagd wordt of ook de gemeente Steenbergen een dergelijk 
adviseur aan kan stellen (dit wordt gesubsidieerd). De wethouder zegt toe, dit te zullen bekijken. 
 
openbaar groen 
Er wordt door de dorpsraad aandacht gevraagd voor ene betere onkruidbestrijding van troittoirs, 
de lijst van beeldbepalende bomen i.v.m. kapvergunningen en wordt gevraagd om een betere 
plaats van afvalconainers en fietsenrekken. 
 
parkeerdruk 
Het college geeft aan dat zij bereid is om een tijdelijke voorziening te treffen op het terrein 
van de voormalige brandweerkazerne. De Dorpsraad is hier erg blij mee en verzoekt ook om 
verwijzingsborden. 
 
 
onttrekkingsrecht subsidie 
De Dorpsraad geeft aan te denken aan zg. social sofa’s. Het college adviseert hier direct contact 
over op te nemen met de betrokken afdeling op het gemeentehuis. 
 
informatievoorziening informatieavonden. 
De Dorpsraad wijst erop dat zij nog niet altijd wordt uitgenodigd voor informatieavonden die door 
de gemeente in Dinteloord worden georganiseerd, bv. bij herinrichting van straten. 
Conclusie : het is beter dan in het verleden, maar nog niet 100% goed. 
 
Verkeer  
De knelpunten Molendijk en Oostgroeneweg worden besproken, zonder dat dit leidt tot 
duidelijke standpunten. Het college geeft wel aan dat de oostelijke ontsluiting de volle aandacht 
heeft. 
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buurtpreventieteams 
In het kader van een op te stellen Integraal Veiligheidsbeleidsplan vraagt het college aandacht 
voor de oprichting van buurtpreventieteams. Afgesproken wordt dat de Dorpsraad zich op een 
mogelijk initiatief zal beraden. 
 
Inloopavond 
Het voornemen is om voor de bevolking een open inloopavond te organiseren. Het blijkt moeilijk 
om de agenda’s goed op elkaar af te stemmen. Gestreefd wordt naar het najaar van 2011. 
 
Structureel overleg. 
De planning is om begin maart in het overleg met het college vooral beleidsonderwerpen te 
bespreken en in het najaar met de kernwethouder de leefbaarheidsagenda met eklaar te 
bespreken.  
 
Overige contacten met de gemeente 
Het is opvallend dat in 2011 de informele contacten tussen ambtenaren en de Dorpsraad sterk 
zijn toegenomen. De Dorpsraad is op meerdere terreinen uitgenodigd mee te praten over 
beleidsontwikkelingen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 
 
Ook leuk om te noemen : de Dorpsraad is gevraagd suggesties aan te dragen voor de 
naamgeving van de straten in het AFC en ook voor het bouwplan Oostgroeneweg. De 
suggesties die de Dorpsraad heeft aangedragen zijn beide keren grotendeels overgenomen 
door de gemeente. 
 
Het was de bedoeling dat ook in 2011 een inloopavond gehouden zou worden door gemeente 
en Dorpsraad gezamenlijk. Agenda-technische reden waren de oorzaak dat deze avond is 
verplaatst naar begin 2012. 
 

5. Activiteiten van de Dorpraad 
 
Burenraad AFC 
 
Na opheffing van de klankbordgroep is er in het kader van de ontwikkeling van het AFC een 
burenraad opgericht, waarin de Dorpsraad met een aantal leden participeert. Deze raad heeft 
geen bevoegdheden maar wordt vooral gebruikt om betrokken partijen tijdig op de hoogte te 
brengen van de verdere ontwikkeling van het AFC. 
 

Werkgroep Groen 
 
De werkgroep heeft regelmatig contact met de beleidsambtenaar van de gemeente. De 
werkgroep wijst met name op mogelijke verbeterpunten inzake het openbaar groen. 

 
 
Landelijke Opschoondag 
 
Ook in 2011 heeft de Dorpsraad de activiteiten rond de Landelijke Opschoondag gecoördineerd. 
Positief was, dat niet alleen de Groen van Prinstererschool meedeed, maar ook  
de Petrus- en Paulusschool. Andere maatschappelijke groeperingen zijn moeilijk enthousiast te 
krijgen voor deze activiteit. De Wildbeheereenheid Steenbergen e.o. nam traditiegetrouw het 
buitengebied voor haar rekening. 
 
Woningstichting Dinteloord. 
 
Op uitnodiging van de Woningstichting Dinteloord  heeft de Dorpsraad meegedaan met een 
schouwronde door Dinteloord.  Hierbij is vooral gekeken naar “lelijke plekken” in Dinteloord en 
op welke wijze verbetering mogelijk zou zijn. De schouwronde is aanleiding geweest voor de 
woningstichting en de Dorpsraad om meer zaken gezamenlijk richting gemeente aan te kaarten. 
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Ook heeft de Dorpsraad deelgenomen aan het z.g.n. Belangenhoudersoverleg, waarin onder 
auspiciën van de WSD naast de Dorpsraad ook de Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord 
en de Huurdersvereniging Dinteloord vertegenwoordigd zijn.  
 
Truus en Luce 
 
Er is in 2011 overleg geweest met de kunstenaar die het oorspronkelijke bronzen beeld van 
Truus en Luce heeft gemaakt om te bezien of een replica in een minder diefstalgevoelig 
materiaal tot de mogelijkheden behoort. Dit blijkt het geval te zijn. De Cultuur Historische 
vereniging De Nyen Aenwas van Nassau heeft vervolgens aangeboden de kosten voor haar 
rekening te nemen, waarna de regie door hen is overgenomen. 
 
Windmolens AFC 
 
Omdat er een duidelijke politieke meerderheid binnen de gemeenteraad van Steenbergen is om 
de geplande windmolens op en bij het AFC toe te staan, heeft de Dorpsraad geen verdere actie 
ondernomen ten aanzien van deze plannen> 
 
Enquête windmolenparken 
 
De Dorpsraad heeft in september 2011 een enquête gehouden onder de bevolking van 
Dinteloord om te komen tot een goed onderbouwde mening over de mogelijke bouw van 2 
windmolenparken in de polders van Dinteloord. 
De 2334 enquêteformulieren zijn  verspreid door PostNL  en er kon middels een 
antwoordenvelop en kostenloos antwoordnummer op worden gereageerd. Niet minder dan 719 
formulieren werden terugontvangen : een formidabele respons van 30 %, wat erg veel is voor 
een dergelijke enquête. 
Uit de enquête kon worden afgeleid dat in zijn algemeenheid 60% van de bevolking vóór 
windenergie is, maar de bouw van de windturbines in de polders rond Dinteloord werd met 60% 
van een duidelijk nee voorzien. 
 
 
Ommetjes 
 
Helaas werd eind van dit jaar duidelijk dat het ommetje voor Dinteloord ( gedeeltelijk langs het 
Volkerak) definitief niet haalbaar blijkt.  
 
Dorpsvlag 
 
Gebruikmakend van het onttrekkingsrecht is aan de gemeente gevraagd een vijftal dorpsvlaggen 
en de nationale driekleur (met wimpel) ter beschikking te stellen. Op 5 december kon voor de 
eerste keer de dorpsvlag op het Raadhuisplein gehesen worden. 
 
 
 
6. Financiën 
 
De Dorpsraad heeft het jaar 2011 afgesloten met een verlies van € 552,51. Dit tekort kon uit de 
reserves worden gedekt. Belangrijkste oorzaak waren de kosten van de enquête over de 
windturbines. Deze kosten waren eenmalig en bedroegen € 1.129,08. 
Omdat de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis worden gehouden, weten we de 
kosten sterk te beperken. 
 
 
 
7. Resultaten 
 

 
De Dorpsraad is van mening dat zij door de gemeente in toenemende mate als een belangrijke  
gesprekspartner wordt gezien. Dat is wellicht de grootste winst die in 2011 is behaald. 
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Regelmatig wonen leden van de Dorpsraad commissie- en raadsvergaderingen bij en wordt er af 
en toe gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 
 
Daarnaast mag natuurlijk niet onvermeld blijven dat de activiteiten van de Dorpsraad er mede 
voor hebben gezorgd dat de dreiging van de plaatsing van een groot aantal windturbines 
(voorlopig) van de baan is. Ook de ingebruikname van een extra parkeerterrein aan de 
Westerstraat ziet de Dorpsraad als een resultaat van haar inspanningen en vasthoudendheid om 
dit parkeerterrein gerealiseerd te krijgen. 
 
De Dorpsraad heeft door frequente publicaties in de lokale en regionale media ook meer 
bekendheid gekregen bij de inwoners van Dinteloord. 

 
 

  
 
 
 
 
 


