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Aan de leden van de gemeenteraad van de 

gemeente Steenbergen. 

t.a.v. de griffier ( L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl ) 

 

 

 

Dinteloord, 29 mei 2015. 

 

 

Dames en heren, 

 

 

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft ons uitgenodigd met hen van gedachten te 

wisselen over de nota openbare ruimte die voor de oordeelvormende vergadering van 11 juni 

2015 geagendeerd staat. Wij zijn verheugd dat men onze mening over de openbare ruimte wil 

horen, maar wij vinden dat alle politieke partijen hiervan kennis moeten kunnen nemen. 

 

Om die reden hebben wij hun verzoek om over dit onderwerp van gedachten te wisselen 

afgeslagen, maar willen wel ons standpunt door middel van deze brief kenbaar maken. 

 

Er zijn een viertal hoofdonderwerpen die wij in deze brief aan de orde willen stellen : 

 

- de staat van onderhoud aan de openbare ruimte 

- burgerparticipatie,  

- wijkteams  

- communicatie. 

 

 

De staat van onderhoud aan de openbare ruimte 

 

In de raadsmededeling van het college ( BM 1500593 )schrijft het college dat het onderhoud 

aan de openbare ruimte nog op een redelijk niveau uit te voeren is, maar dat de rek er wel uit 

is. 

Wij zijn van mening dat dit een te rooskleurige visie op de werkelijkheid is. Wij zouden het 

onderhoud liever willen betitelen als ondermaats. Wij doen een dringend beroep op de raad 

om ook de middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de realisering van het 

groenplan. Het groenplan wel aannemen, maar geen middelen beschikbaar stellen betekent de 

kop in het zand steken en dat heeft al te lang geduurd. 

Daarnaast vragen wij ons af of er bij het uitvoerend personeel voldoende vakkennis aanwezig 

is om het onderhoud op een juiste wijze uit te voeren, dan wel voldoende vakbekwaam 

toezicht is om tot goede resultaten te komen. 
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Burgerparticipatie 

 

In het plan van aanpak wordt burgerparticipatie als oplossingsrichting voor een aantal 

problemen nadrukkelijk naar voren geschoven. Maar voorop blijft staan dat alleen de 

gemeente verantwoordelijk is. Burgers kunnen in ondersteunende zin van belang zijn, maar 

het is een utopie hier veel wonderen van te verwachten. Belangrijk is op welke wijze de 

gemeente richting geeft aan burgerparticipatie. 

 

Graag noemen wij hier  2 voorbeelden, een voorbeeld hoe het niet moet en een voorbeeld hoe 

het wel moet. 

 

Voorbeeld A. 

In de nota plan van aanpak wordt onder hoofdstuk 2.2 vermeld dat er in Dinteloord jaarlijks 

een schouw wordt gehouden, om actiepunten te verzamelen en de gemeente op problemen te 

wijzen. Vervolgens lezen we dat de gemeente de actiepunten beoordeelt en indien haalbaar 

verder oppakt. Dit betekent dat de burgerparticipatie beperkt blijft tot melden. Inspraak, 

meepraten of zeggenschap over uitvoering en tijdstip van uitvoering is niet aan de orde.  

Wij zijn van mening dat in dat geval de term burgerparticipatie niet gebruikt mag worden. 

 

Voorbeeld B 

Een aantal inwoners van de kern Dinteloord is het project Rustpunt in Beweging gestart, met 

het doel de oude begraafplaats aan het Zuideinde een meer openbaar karakter te geven. 

Inmiddels zijn hiervoor niet alleen wat middelen vrijgemaakt, maar zitten de initiatiefnemers 

samen met de gemeente regelmatig aan tafel om tot zo goed mogelijke oplossingen te komen. 

Burgerparticipatie zoals het hoort ! 

 

De Dorpsraad ziet burgerparticipatie als middel om in gezamenlijk overleg met belang-

hebbenden tot maximale resultaten te komen. Burgerparticipatie is net als gereedschap: 

Je moet het scherp houden om er nut van te hebben ! 

 

 

Wijkteams 

 

De Dorpsraad onderschrijft het idee om wijkteams te formeren, maar verbindt er wel 

voorwaarden aan : 

 

1. Zorg ervoor dat er binnen de wijkteams voldoende vakkennis aanwezig is. De teams gaan 

bestaan uit eigen personeel, SW-medewerkers en andere doelgroepen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. We juichen het toe dat ook mensen met minder toegang tot de arbeidsmarkt 

werk vinden, maar deze keuze heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk. 

We zouden graag zien dat de raad in haar kaderstellende taak kwaliteitsnormen vastlegt voor 

deze wijkteams. 
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2. Zorg ervoor dat er binnen de wijkteams voldoende kennis van verschillende disciplines 

aanwezig is. 

Onderhoud openbaar groen, onderhoud van bestrating, schoonmaakwerkzaamheden, het 

vegen van de straat zal goed aangestuurd c.q. gecoördineerd moeten worden. 

 

3. Het is de bedoeling dat de teams een verbindende factor gaan worden met de samenleving.  

Maar hoe die verbinding tot stand moet komen is ons vooralsnog niet duidelijk.  Periodiek 

overleg met de Dorpsraad zou hier, naar onze mening, onderdeel van kunnen zijn. 

 

 

Communicatie 

 

Nut en noodzaak van goede communicatie kan niet overschat worden ! In het plan van aanpak 

wordt communicatie wel genoemd, maar wij denken dat de bevolking meer indringend 

geïnformeerd zou moeten worden. Ook hier weer 2 voorbeelden : 

 

Voorbeeld A 

Eens in de zoveel tijd komt er een veegauto de straat vegen. Niemand weet wanneer en 

niemand weet waar. Het gevolg is dat er veel geparkeerde auto’s zijn die het vegen ernstig 

belemmeren. Er wordt met een wijde boog om de auto’s heen gegaan en men kan het werk 

eigenlijk niet goed uitvoeren. 

Goede informatie over tijd en plaats van het vegen en het tijdelijk instellen van een parkeer- 

verbod kan tot een wezenlijke kwaliteitsverbetering leiden, maar dit gebeurt niet. 

 

Voorbeeld B 

In een gedeelte van Dinteloord  wordt door Brabant Water en Enexis nieuwe leidingen gelegd. 

Bewoners worden geïnformeerd, er worden informatieavonden belegd of er wordt informatie 

in de Westbrabander gegeven. Het gevolg is dat, ondanks de overlast, er geen klachten zijn 

dankzij de goede informatie vooraf. 

 

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de ongetwijfeld interessante discussie die uw 

raad op 11 juni zal voeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, 

 

 

Kuun de Boer 

secretaris. 


