
Het college van b. en w. van de gemeente Steenbergen heeft besloten per direct op de Molendijk in 
Dinteloord eenrichtingverkeer in te stellen. Op deze manier kan deze van oudsher als toegangsweg 
bestemde dijk NIET meer gebruikt worden om Dinteloord in te rijden. 

Dat betekent dat al het (landbouw- en vracht) verkeer voortaan door de nauwe woonstraten naar 
het centrum en de Havenweg moet gaan rijden. 

IK BEN HET NIET EENS MET DEZE VERKEERSMAATREGEL en verzoek het college van burgemeester 
en wethouders dit besluit in te trekken. 
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orenz Brooijmans 

an: 
erzonden: 
kan: 
:C: 
)nderwerp: 

Karen Karsten [karenkarsten@hetnet.ni] 
dinsdag 25 juni 201315:13 
robert laptop kpnmail 
Lorenz Brooijmans 
Re: Molendijk 

[ie onderstaande Lorenz. 

Broetjes, 
(aren 

From: laptop kpnmail 
Sent: Tuesday, June 25,2013 8:05 AM 
To: 'toren Karsten' 
Subject: RE: Molendijk 

îioud van brief, 

M e l ' ^ V ^ ^ O Î L 

Met vriendelijke groet, 

Robert Voorbraak 
RCP Voorbraak AGRO 
Zuidzeedijk 19 
4671TR Dinteloord 
T: +31165 511459 
M: +31 6 110 50 400 
rcpvoorbr3ak@kDnmail.nl 
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