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ECONOMIE EN MENS EN MAATSCHAPPIJ – 6 JUNI 2013 

 

Geachte voorzitter,  leden van de commissies ruimte en economie en mens en 

maatschappij, 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon en ik spreek hier vanavond als voorzitter van de 

Dorpsraad van Dinteloord en Prinsenland.   

Raadslid de Neve van de fractie Lijst Ger de Neve heeft als enige zijn keuzes met betrekking 

tot de bezuinigingen die de komende jaren nodig zijn ruim voor de vergadering van 

vanavond openbaar gemaakt. 

Dat is prijzenswaardig want op deze wijze wordt onmiddellijk duidelijk welk standpunt er 

wordt ingenomen. Maar tegelijkertijd heeft dit natuurlijk voor de nodige beroering gezorgd. 

Met name de voorgestelde bezuinigingen op het zwembad Aquadintel en de bibliotheek in 

Dinteloord zijn veel inwoners van deze kern in het verkeerde keelgat geschoten. Diverse 

personen hebben hun ongenoegen geuit in de gedrukte en sociale media en dit ook met de 

Dorpsraad gedeeld. 

Los van de andere voorgestelde bezuinigingen en los van de keuzes die raadslid de Neve 

heeft gemaakt, wordt met het eventueel sluiten van het zwembad Aquadintel en de 

bibliotheek de leefbaarheid van Dinteloord fundamenteel aangetast. Het zwembad vervult 

niet alleen een sociale functie als ontmoetingsplek en als gelegenheid voor de jeugd om zich 

op een zinvolle manier te ontspannen.  Het zorgt er ook voor dat de jeugd de nodige 

beweging krijgt, wat in de strijd tegen de toenemende obesitas onder jongeren een 

uitstekend middel is. Daarnaast houden we ook ouderen langer fit en gezond door hen de 

gelegenheid te bieden in het zwembad de nodige lichaamsbeweging te krijgen. 

In de nota welzijnssubsidiebeleid die in december 2012 werd vastgesteld door de raad, wordt 

als subdoelstelling 4 vermeld: het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners en 

als subdoelstelling 5: bevorderen van gezondheid en leefstijl. Dus het gemeentebestuur vindt 

zelf sport en bewegen ook erg belangrijk.  

Het zwembad is voor alle inwoners makkelijk bereikbaar, zeker voor de jonge bezoekertjes. 

Je kunt met name van die categorie moeilijk verwachten dat ze op de fiets naar Steenbergen 

gaan om daar te gaan zwemmen.   

Sluiting van het zwembad zal er toe leiden, dat minder jongeren en ouderen zullen gaan 

zwemmen, zeker wanneer deze gelegenheid alleen nog maar in Steenbergen geboden 

wordt. 

Ook de sluiting van de bibliotheek heeft zeer negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van 

Dinteloord. Er wordt overal gepoogd de jeugd meer te laten lezen. De basisscholen helpen 

hier aan mee, door regelmatige bezoeken tijdens schooltijd aan de bibliotheek. Maar ook 



ouderen weten nog steeds de weg naar de bibliotheek te vinden. En ook deze voorziening is  

makkelijke bereikbaar en toegankelijk. 

Wij dringen er bij u op aan, dat u naar alternatieven zoekt om het zwembad Aquadintel en de 

bibliotheek voor Dinteloord te kunnen behouden en toch bepaalde bezuinigingen te 

realiseren. In andere gemeentes zijn samenwerkingsverbanden ontstaan tussen lokale 

organisaties en het gemeentebestuur om gezamenlijk een zwembad te exploiteren. Er zijn 

volgens ons mogelijkheden genoeg. 

Ook op andere punten bieden samenwerking met lokale organisaties en het betrekken van 

de burgers kans om te bezuinigen. De Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord heeft 

bijvoorbeeld aangegeven de jaarlijkse kermis te willen organiseren in combinatie met de 

jaarmarkt. Wellicht levert dit ook een kleine besparing op. 

Tot slot. Door veel Dinteloorders werd de opmerking gemaakt dat alles zo langzamerhand 

naar de kern Steenbergen gaat en er weinig meer in de kern overblijft. Volgend jaar zijn er 

weer gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil u er slechts op wijzen, dat de kiezer doorgaans een 

goed geheugen heeft en niet alleen een keuze maakt op basis van zijn of haar politieke 

voorkeur, maar ook vanuit het besef dat een raadslid afkomstig uit een bepaalde kern, met 

name de belangen van die kern goed behartigt heeft of zal behartigen. Ook al is dat raadslid 

dan verkozen om het algemeen belang van Steenbergen te dienen. 
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