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Geacht college, raad gemeente Steenbergen, 

Gisteren, zaterdag 19 september 2015, las ik, toch wel een beetje verwonderd en boos, een artikel 
over de Molendijk in Dinteloord. De zoveelste klaagzang van landbouwer Dingemans. 

Inmiddels wonen wij weer al ruim 35 jaar op en aan de Molendijk. Toch wil ik iets verder terug gaan in 
de geschiedenis. Ik ben geboren en getogen in Dinteloord. Opgegroeid in de Burgemeester H. 
Popstraat, dat destijds direct grensde aan de polder. Dinteloord van oudsher een agrarische 
gemeente en ook mijn vader was korte tijd werkzaam in de landbouw. Ik herinner me nog dat de 
boeren hun peeën naar de suikerfabriek brachten. Soms stond er een rij tractoren met wagens te 
wachten tot waar nu onze woning is. Het was de tijd van onder ander boertje Neelen. Het was ook de 
tijd dat de karren aanmerkelijk kleiner waren! (wagens net 2 meter breed) En juist daar zit, denk ik, 
een gedeelte van 'probleem' van de beste mevrouw Desi Dingemans. De huidige Molendijk ligt er al 
een tijdje en het zal me niet bevreemden dat de Molendijk destijds is aangelegd met niet in gedachten 
de huidige afmetingen van landbouwvoertuigen. Zie onder foto's het verschil tussen van toen en 
huidig. 
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Wat betreft de opmerking van mevr. Dingemans over dat de weg een ontsluitingsweg is daar slaat ze 
precies de spijker mee op zijn kop. 

» Definitie van ontsluitingsweg is namelijk: Weg, uitsluitend dienend om toegang te geven tot 
percelen, gelegen aan die weg. Is niet ontworpen voor doorgaand verkeer. 

En volgens mij woont de beste mevrouw Desi Dingemans niet aan de Molendijk maar aan de 
Noordzeedijk. En dat de ondernemende familie ook in de gemeente Moerdijk activiteiten ontplooid 
doet niets maar dan ook niets aan dit alles af! Stel je voor dat het zo werkt! 

En dat er snelheid remmende maatregelen komen daar zijn wij het volkomen mee eens. Dat er, vooral 
in oogsttijd, tractoren voorbij komen met een belachelijke snelheid, dat is niets dan de waarheid. En 
dan dikwijls nog met bestuurders waarvan ik dan denk.... Stelletje snotapen. Gelukkig dat er de 
afgelopen 30 jaar geen ongelukken zijn gebeurd. En gelukkig dat er eindelijk een rijvaardigheid bewijs 
nodig is voor tractoren. 

Gelukkig wel dat ons woongenot, eindelijk, na 35 jaar een enorme boost heeft ondergaan. De druk op 
de gevels is heel, heel veel minder dan voor de reconstructie. Het eenrichtingverkeer heeft een, 
eindelijk, rustige Molendijk opgeleverd. 

En dat er nooit geen trekker meer langs komt zal een utopie zijn maar dat de huidige afmetingen en 
gewicht een zware belasting zijn voor wegen als de Molendijk is niet te ontkennen. Het kost de betaler 
van wegenbelasting uiteindelijk een behoorlijke duit! 

Geacht college en leden van de gemeenteraad wij kunnen niets anders dan blij zijn met de huidige 
reconstructie van de Molendijk. Eindelijk na 35 jaar!!!!!!! Jazeker 35 jaar. 
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