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Raadsvragen 
Aan Gemeenteraad Steenbergen 
Van Het college 
Datum 18 december 2012 
Onderwerp Jop Dinteloord 

In de commissievergadering van 28 november zijn diverse vragen gesteld over de realisatie van de 
Jongeren Ontmoetings Plek, JOP Dinteloord. Door middel van deze memo geven wij u het antwoord op 
deze vragen. 

Opgenomen in de programmabegroting: 
Overige openbare ruimten éénmalig G 70.000 
De realisatie van de JOP Dinteloord (C 70.000,-) is meegenomen in de begroting 2013. Deze bijdrage wordt 
gedekt uit de reserve en heeft dus geen invloed op het saldo van de begroting. 

Najaarsnota Commissievergadering 28 november 
De heer Van Zundert: Hij vraagt waarom over de JOP in Dinteloord pas in 2013 gesproken wordt. 
Mevrouw Baartmans: geeft aan dat de jongeren in Dinteloord overal worden weggejaagd. De JOP moet nu 
maar eens komen. We hebben tonnen over in de najaarsnota. Zij vraagt of dit normaal is. 
De heer Van den Berge: Ook hij maakt een opmerking over de JOP in Dinteloord 

Antwoord. 
In de afgelopen jaren zijn we vooral hard op zoek geweest naar een passende locatie voor de JOP 
Dinteloord. In Dinteloord was geen locatie waar volgens het bestemmingsplan een speelruimte/ Jop 
geplaatst kon worden. Begin 2011 is het traject gestart om het bestemmingsplan Oostgroeneweg in 
Dinteloord te ontwikkelingen. Bij deze ontwikkeling is rekening gehouden met de wens om een JOP te 
realiseren, hiervoor is ruimte opgenomen in het bestemmingsplan. Eind 2011 is dit bestemmingsplan de 
procedure ingegaan. Het bestemmingsplan is in het voorjaar 2012 vastgesteld. 
Het traject zoals de JOP willen we graag doorlopen samen met omwonenden. We hebben de afgelopen 
maanden de ontwikkelingen van het project Oostgroeneweg afgewacht om het project in gezamenlijkheid 
te kunnen realiseren. Aangezien de realisatie van de geplande woningen in dit nieuwe plan minder snel 
gaat dan oorspronkelijk gepland, is er tot op heden niet gestart met het realiseren van het project. En is de 
afgelopen maanden prioriteit gegeven aan de andere dringende ontwikkelingen op het jeugdterrein. Begin 
2013 starten we alsnog het interactieve proces met inwoners, jongeren en dorpsraad om de JOP zo 
spoedig mogelijk te kunnen realiseren. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

Vragen: 

de secretaris, de buraemeester Durgi 
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