
 

Motie Werkzaamheden havenkom Dinteloord 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 26 september 

2019, 

 

Overwegende dat:  

- De havenkom van Dinteloord een belangrijke plek is voor inwoners en bezoekers van 

Dinteloord.  

- Bewoners rondom de haven dagelijks met de haven ‘te doen hebben’. 

- Gedurende het proces de communicatie tussen enerzijds de bewoners en anderzijds het 

college niet vlekkeloos is verlopen. 

- De gemeente de mond vol heeft van burgerparticipatie.  

- Niet alle bewoners rondom de haven de lokale/regionale krant lezen waardoor zij niet 

aanwezig konden zijn bij de inspraakavonden/beeldvormende avonden en zodoende hun 

visies niet konden delen.  

- Bewoners die deelnamen aan gesprekken met het college in het gemeentehuis, het gevoel 

hadden dat er geen aanpassingen meer mogelijk waren omdat het plan al in beton was 

gegoten.  

- Er geen driedimensionale tekeningen waren waardoor bepaalde kenmerken niet goed 

zichtbaar waren tijdens de besluitvorming.  

- De problemen rondom de haven de aandacht heeft van verschillende belangengroepen uit 

Dinteloord waaronder de vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord.  

- Er discussie is tussen bewoners en het college omtrent het aantal parkeervakken na de 

bouwfase.   

 

Concluderende dat: 

- Bewoners een brandbrief hebben geschreven om hun uitzicht terug te krijgen. 

- Wanneer er vergaderd wordt over deze brandbrief, de werkzaamheden in een te 

vergevorderd stadium zijn waardoor kapitaalvernietiging optreedt: beter ten halve gekeerd 

dan ten hele gedwaald.   

- Bewoners niet prettig wonen met de situatie omtrent de hoge muren die hun uitzicht op de 

havenkom belemmeren.  

- Situaties kunnen optreden die voor de omgeving, bewoners en havenpassanten als gevaarlijk 

kunnen worden bestempeld.  



- Er maar één steile weg is om langs de haven aan de kant van de galgendijk te rijden 

(verdwijnen van circulatiemogelijkheid), maar deze toegangsweg te stijl en onberijdbaar is 

om te beklimmen tijdens vorstelijke weersomstandigheden.  

- De bereikbaarheid in het gedrang is door de afsluiting van circulatiemogelijkheid voor 

ambulance, brandweer, politie, rioolreiniging, gemeentewerk en voor de bereikbaarheid en 

veiligheid van de bewoners van de kade en andere (weg)gebruikers 

- De gemeente niet voldoende gezorgd heeft om de inwoners rondom de haven te bereiken 

en uit te nodigen voor inspraakavonden/beeldvormende avonden.  

- Het onduidelijk is hoeveel parkeervakken er in totaal verdwijnen 

- Er geen rekening is gehouden met de nieuwe appartementen in de voormalige RK-kerk en 

daardoor de parkeerdruk hoger wordt.  

- Parkeervakken langs de havenkom aan de kant van de galgendijk niet diagonaal maar recht 

zijn, waardoor gevaarlijke situaties kunnen optreden.  

- De parkeervakken van 2,5 meter te smal zijn omdat auto’s in de toekomst steeds breder 

worden.  

- De situaties/problemen die hierboven worden geschetst en die bij bewoners een groot 

probleem zijn, makkelijk op te lossen zijn door het college en ambtelijke organisatie.   

 

Draagt het college op: 

- Om met onmiddellijke ingang te stoppen met de werkzaamheden aan de havenkom te 

Dinteloord (m.u.v. werkzaamheden door het Waterschap) en terug in overleg te treden met 

de bewoners van de havenweg en galgendijk, om de verkeerskundige, gevaarlijke en 

technische problemen die hierboven zijn geschetst, op te lossen,  

 

 

En gaat tot orde van de dag.  

Namens de fractie van D66, 

 

Tim Huisman 

 

 


