
 

Motie Restkavel aan de Zuidkant van Dinteloord 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 30 juni 2022 

in behandeling nemende Onderwerp 10: Grondexploitatie Pinas met uitbreiding Van 

Heemskerckstraat;  

 
Vaststellende dat: 

• De restkavel aan de zuidkant van Dinteloord die tot nu toe onderdeel uitmaakte van de 
exploitatie van de Pinas uit de exploitatie wordt gehaald; 

• Dat de omvang van dit kavel 2,96 hectare bedraagt; 

• Deze kavel een uitstekende bereikbaarheid heeft, mede door de aanwezigheid op zeer korte 
afstand van de bushalte aan de Noordlangeweg; 

• Op zeer korte afstand een ambulancepost is gevestigd; 
 
Constaterende dat; 

• In het coalitieprogramma “van ambitie naar actie” is aangegeven dat er samen met de 
zorgpartijen wordt gekeken naar mogelijke locaties voor het realiseren van een 
gezondheidscentrum; 

• De restkavel aan de zuidkant van Dinteloord een ideale locatie zou zijn voor de realisatie van 
een gezondheidscentrum; 

 
Overwegende dat 

• Er niet veel locaties binnen onze gemeente zijn, die geschikt zijn voor de vestiging van een 
gezondheidscentrum;  

• De omvang van het kavel eventuele toekomstige behoefte voor uitbreiding niet in de weg 
staat; 

• Het niet persé noodzakelijk is om de huisvesting van een huisartsenpraktijk mee te nemen in 
de ontwikkeling van een gezondheidscentrum;  

• De tot nog toe beoogde locatie, het Stadspark in Steenbergen, qua omvang, bereikbaarheid 
en beschikbaarheid niet de voordelen biedt die deze locatie biedt;   

• Het stadpark als locatie op grote weerstand stuit vanuit de samenleving; 
 

Draagt het college op:  

• Met de betrokken partijen te onderzoeken in hoeverre het beoogde gezondheidscentrum 
zou kunnen worden gerealiseerd op de restkavel aan de zuidkant van Dinteloord, 
voornoemd, 

• Samen met de gezamenlijke huisartsen te onderzoeken waar een eventueel nieuw te 
vestigen huisartsenpraktijk in Steenbergen kan worden gerealiseerd, 
 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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