
INSPREKEN GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2014 

Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

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

Prinsenland. 

Graag wil ik een aantal opmerkingen plaatsen bij een drietal punten van de agenda. Ik besef dat ik 
maar 5 minuten spreektijd heb, maar dat zal denk ik geen probleem zijn. 
 
Het eerste punt betreft agendapunt 12 van de agenda, het “Toekomstig beleid gemeentelijke 

begraafplaatsen. 

Wij zijn verheugd dat de gemeente een actief aanschrijf-en ruimbeleid wil gaan voeren om 

inkomsten te genereren door verlenging van grafrechten of omzetting van huurgraven in 

koopgraven. 

Ook zijn wij blij dat in lijn met de plannen, die de werkgroep “Rustpunt in beweging” heeft 

aangedragen, de gemeente er naar streeft de begraafplaats aan het Zuideinde meer open en 

toegankelijker te maken en een parkachtige functie geven. 

Spijtig is het dat sinds 17 januari 2013 geen enkel overleg met de werkgroep “Rustpunt in 

beweging” heeft plaats gevonden. Noch de werkgroep noch de dorpsraad zijn vooraf op de hoogte 

gesteld van de beleidsnotitie die nu voorligt. En dat terwijl de werkgroep wel in de notitie genoemd 

wordt. 

Ondanks hun hoge leeftijd (85 en 79 jaar oud) zijn twee heren van de werkgroep nog steeds 

uitermate bevlogen en gemotiveerd om in nauwe samenwerking met de gemeente aan de 

uitwerking van de voorgestelde plannen m.b.t. de begraafplaats aan het Zuideinde in Dinteloord te 

werken. En ook de dorpsraad wil daarbij graag betrokken worden. 

Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad positief zal beslissen over het voorliggende raadsbesluit 

om gelden ter beschikking te stellen voor het ruimen van graven en de verfraaiing van de 

begraafplaats aan het Zuideinde. 

We doen een beroep op het gemeentebestuur om te bewerkstelligen dat op korte termijn overleg 

zal plaats vinden met de werkgroep.  

Het tweede punt betreft agendapunt 18 van de agenda over ingekomen stuk 7 van de vergadering 

van 13 november j.l.: het duurzaamheidsverslag AFC Nieuw Prinsenland.  

Zoals u wellicht weet is de dorpsraad van Dinteloord vertegenwoordigd in de Burenraad Nieuw 
Prinsenland.  
 
Het duurzaamheidsverslag mist volgens de dorpsraad een paragraaf over de  
landschapsontwikkeling van het AFC en de wijze waarop dit, door middel van een beeldregieplan, 
op basis van het provinciaal inpassingsplan verwezenlijkt wordt. Wat zijn de ambities, wat is er 
gerealiseerd en wat zijn de plannen voor de nabije toekomst. Wat zijn de ontwikkelingen op het 
gebied van recreatie. 
 
Het gebied is op dit moment niet aantrekkelijk om te recreëren en dan bedoel ik met name 
wandelen en fietsen. De beide Kruiswegen zijn uit het landschap verdwenen, er staat vrijwel geen 
enkele boerderij meer (op de in deplorabele toestand verkerende boerderij De Blauwe Hoef en – 
voorlopig – de Pannehoeve na), de Symbiose en de Samenwerking zijn nu niet bepaald 



uitnodigend, de spotters hill bij de Pannehoeve en het dorpsparkje ten oosten van de Kreekweg 
komen er voorlopig nog niet, kortom het is op dit moment een groot onaantrekkelijk 
bedrijventerrein. 
 
Wij hopen dat zowel het college als de raad de vinger aan de pols houdt en niet alleen de 
ontwikkelingen, die een prima economische impuls zijn, maar ook de ontwikkelingen m.b.t. de 
leefbaarheid van het gebied en de omgeving in de gaten houdt. 
 
Het derde punt  betreft agendapunt 19 en daarvan ingekomen stuk 32 de zienswijze van de 
dorpsraad Dinteloord en Prinsenland over de JOP. 
 
Een tweetal punten daaruit zijn van belang. 
 
Ten eerste. Voor elke locatie geldt dat de omwonenden niet zo zeer beducht zijn voor overlast van 
goedwillende jongeren die b.v. een potje willen voetballen, maar voor de al dan niet reeds 
aanwezig hangjongeren. Vooral op de locatie die als meest wenselijk werd aangeduid namelijk het 
park, is er met name ’s zomers sprake van veel overlast: lawaai, drugs, dealen, etc. Dit is de 
voornaamste bron van ergernis en dat moet eerst opgelost zijn voordat de locatie park in 
aanmerking komt voor de plaatsing van een voetbalkooi. Wanneer deze twee totaal verschillende 
groepen jongeren op dezelfde plek aanwezig zullen zijn zal dit zonder twijfel tot conflicten en 
ongewenste situaties leiden. 
 
En ten tweede. De argumenten die voor het afwijzende van een aantal van de 8 onderzochte 
alternatieve locaties werden aangedragen, gelden in het ene geval wel en zijn in het andere geval 
blijkbaar niet van belang.  
 
De locatie tussen ijsbaan en tennispark wordt afgewezen vanwege de aanwezigheid van water. 
Op de locatie park is ook water aanwezig, maar blijkbaar is dat geen bezwaar. 
 
Hetzelfde geldt voor de locatie in de Vlasserij. Daar is op dit moment een trapveldje met kleine 
doeltjes, kennelijk bestemd voor kleinere kinderen. Voor die kinderen is het uit oogpunt van 
veiligheid blijkbaar geen probleem om de omringende straten over te steken, maar voor de groep 
oudere kinderen die in een voetbalkooi spelen dus wel. 
 
Samenvattend. Het advies van de dorpsraad is: los het probleem van de overlast eerst op, houdt 
de alternatieven nog eens goed tegen het licht en als er een andere voorkeur wordt uitgesproken, 
houdt dan eerst een informatieavond met omwonenden voordat een beslissing genomen wordt.  
 
Wat de dorpsraad betreft is er overigens nog een alternatief, namelijk om tegen geringe kosten het 
voetbalveldje op de ijsbaan op te pimpen zonder er een voetbalkooi aan te leggen. 
 
 
 
 
Hakim A.Tampoebolon, voorzitter Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
 


