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Aan de Raad, 

Conform uw opdracht wordt met grote voortvarendheid gewerkt aan de voorbereiding voor het duurzaam 
veilig inrichten van de Molendijk in Dinteloord. Inmiddels is er een intensief traject achter de rug m.b.t. de 
burgerparticipatie. 
Er zijn 2 inloopavonden gehouden. De eerste verdeeld in 2 onderwerpen: routering vracht- en 
landbouwverkeer en herinrichting Molendijk. De tweede avond uitsluitend over de herinrichting van de 
Molendijk. De aanwezige bewoners en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren 
op het voorgestelde plan. Van deze mogelijkheid is dan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Aan de hand 
van de reacties is besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen op een gedeelte van de Molendijk- West. 
Om de uitvoeringstermijn niet in het gedrang te laten komen is besloten het verkeersbesluit alvast te 
nemen. Dit besluit ligt momenteel ter inzage tot 4 september 2013. 

Op 21 juni jongstleden is een brief aan de raadsleden verzonden, ondertekend door de heer Brooijmans 
en de heren Dingemans. De betreffende brief is aanleiding geweest om op 24 juli een gesprek te 
organiseren met het ZLTO, Dorpsraad en overige belanghebbenden 

Het verslag van dit overleg vindt u bijgevoegd bij deze raadsmededeling. In hoofdlijnen geven zij aan 
tegen het eenrichtingsverkeer te zijn. Tijdens dit overleg is door de heer Brooijmans een 
handtekeningenactie overhandigd. Geconstateerd is dat het overgrote gedeelte van de personen en/of 
bedrijven geen persoonlijke belangen hebben bij het verkeersbesluit en daarom zal deze 
handtekeningenactie ook niet verder behandeld worden. De handtekeningenactie is echter wel bij het 
verslag gevoegd. Verdere bijzonderheden kunt u in het verslag teruglezen. 

Mevrouw Dingemans en ZLTO hebben tijdens het overleg aangegeven separaat van elkaar bezwaar in te 
dienen op het verkeersbesluit. Tot op heden zijn deze bezwaren nog niet ontvangen. Na ontvangst zullen 
wij ons beraden over de aangedragen motieven. In de bezwaarschriftencommissie van 9 oktober 2013 is 
tijd ingeruimd voor behandeling. 



Wij wachten de bezwaarschriftentermijn af en zullen ons daarna beraden over het vervolgtraject. 
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de gemeester, de secretaris, 

s drs. S.C.C.M. Boltéñ 
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