
 

Amendement 
 

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 15 december 2016, behandelend het 

voorstel van het college van burgemeester en wethouders “Amendement discount supermarkt 

Dinteloord”, 

overwegende dat in Dinteloord door ondernemers de mogelijkheden van vestiging van een supermarkt 

wordt onderzocht, waarvoor tenminste de locaties Karel Doormanstraat 2-4 en Westerstraat 56 beide te 

Dinteloord werden besproken met het college van burgemeester en wethouders alsmede onderwerp van 

beraadslaging van de raad was op 22 september 2016 ; 

mede overwegende dat: 

op 22 september 2015 door de raad van de gemeente Steenbergen is besloten in te stemmen met 

onderzoek naar de vestigingsmogelijkheden op de locatie Westerstraat 56 te Dinteloord en tevens 

onderzoek te doen naar de verplaatsing van de brandweerkazerne op die locatie; 

uit het raadsvoorstel dat het college aan de raad heeft voorgelegd blijkt: 

dat op de locatie Westerstraat een lastig oplosbaar probleem bestaat met betrekking tot parkeren, dat 

eigenlijk alleen kan worden opgelost door het aankopen van het perceel Westerstraat 47, waarna de 

hoeveelheid parkeergelegenheid nog aan de krappe kant is (citaat); 

een ander belangrijk aandachtspunt betreft het laden en lossen, zowel qua geluid op de woningen in de 
omgeving als verkeerskundig. Dit is een belangrijk punt van aandacht in een evt. vervolgproces (citaat) 

de regionale brandweer de kazerne niet wil verplaatsen naar de locatie nabij het nieuwe 
sportpark. Waardoor dus nog moeten worden gezocht naar een andere geschikte locatie voor de 
brandweerkazerne (citaat). 

de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en het wegbestemmen van de woonbestemming op 
de grond bedoeld voor de realisering van het parkeerterrein aanzienlijke kosten met zich 
mee brengt, waar tot nu toe geen rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting (citaat). 

mede overwegende dat het initiatief tot het al dan niet vestigen van een supermarkt in Dinteloord primair 

een verantwoordelijkheid is van de ondernemers, waarbij het gemeentebestuur vooral vanuit haar 

verantwoordelijkheid de economie te ondersteunen en bevorderen  een faciliterende rol vervult; 

besluit om ter vermijding van tijdverlies naast de locatie Westerstraat 56 ook de Karel Doormanstraat 2-4, 

beide te Dinteloord, als ontwikkellocatie te betrekken in het onderzoek en de raad volledig te informeren 

over de voor- en nadelen van de genoemde locaties; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op over te gaan tot uitvoering van dit raadsbesluit en 

gaat over tot de orde van de dag. 

 

Steenbergen, 15 december 2016. 

M.H.C.M. Lambers 

 

 

 


