
Toezeggingen en antwoorden Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord 
  

18. 6 juni 2018 / 13. / 
CentrumHaven Dinteloord / 
Van der Spelt / Zijlmans 

De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 28 
juni een verduidelijking aan te bieden van de 
mijlpalenplanning. (voor 28 juni) 

 
Ambtelijke kosten en mijlpalenplanning 
Er is gevraagd om duidelijkheid over de verrekening van ambtelijke kosten. Deze kosten zijn 
nog niet in het plan verrekend omdat dat in dit stadium nog niet geheel in beeld is. Dat komt 
omdat pas na uitvoering van de onderzoeken (verkeer/parkeren) en het vaststellen van de 
gewenste beeldkwaliteit/kleuren/materialen naar die uitkomsten gehandeld kan worden. Dan 
pas zijn de daarmee gepaard gaande kosten en uren te ramen. Deze items zijn als PM-post 
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma dat nu ter vaststelling voorligt. Zoals de wethouder 
aangaf is juist in het Uitvoeringsprogramma wat-wanneer-voor welke kosten aan bod komen 
opgesomd. De grootste post tot dit moment is de herinrichting van de haven. Volgens 
planning zal de aanbestedingsprocedure in december 2018 zijn afgerond. U wordt dan 
daarover nader geïnformeerd. 
 

 
 
 
 

15. 6 juni 2018 / 13. / 
CentrumHaven Dinteloord / 
div. fracties / Zijlmans 

De wethouder zegt toe voor de behandeling op 28 juni 
duidelijkheid te geven over de vermindering van het 
aantal parkeerplaatsen (3 of 21 plaatsen). (voor 28 juni) 

 
Parkeerplaatsen 
De vergelijking van het aantal parkeerplaatsen NU en STRAKS wijst uit dat er per saldo 3 
parkeerplaatsen vervallen. De parkeerplaatsen die ter hoogte van de Havenweg vervallen, 
komen -buiten die 3 plaatsen- terug op aan de zijde van de Kade. Zie bijlage volgende 
pagina. 
  



PARKEREN  BINNENHAVEN DINTELOORD  (vergelijking NU en schetsontwerp mei 2018) 

Schetsontwerp mei 2018  

 

14 pp Havenweg huizenzijde 
  0 pp Havenweg waterzijde 
21 Kade aan het water 
14 Kade huizenzijde 

49 totaal 

 

NU 

 

13 Havenweg huizenzijde 
10 Havenweg waterzijde 
23 Kade aan het water 
  6 Kade huizenzijde 

52 totaal 


