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Aan de Raad, 

Op 20 december 2012 heeft Steenbergen Anders een motie ingediend waarin het college het volgende 
opgedragen werd: 

» De mogelijkheid te onderzoeken naar het inrichten van een vrachtwagenparkeerterrein in de 
nabijheid van de kern Dinteloord; 

» Een kostenneutrale uitvoering als randvoorwaarde hanteren. 

Naar aanleiding van deze motie zijn verscheidene transporteurs, via de chauffeurs, benaderd die 
gebruik maken van het parkeerterrein aan de Van Heemskerckstraat. In deze brief werden transporteurs 
gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen: 

» Ziet u de mogelijkheid om vlakbij Dinteloord een parkeerplaats te (laten) realiseren zonder dat het 
de gemeente geld kost? 

» Wilt uw werkgever dit (mede-)financieren? Heeft u of uw werkgever andere voorstellen? 
» Heeft u alternatieven, waar u de vrachtwagen kunt parkeren? 

Er zijn 3 reacties binnengekomen op deze brief. Deze zijn opgenomen in het bijgaande rapport. 

Op 7 mei 2014 hebben wij besloten het vrachtwagenparkeerterrein voorlopig in stand te houden en een 
diepgaander onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor het parkeren van vrachtwagens in 
Dinteloord. 

Vervolgens zijn er 12 transporteurs rechtstreeks aangeschreven die met regelmaat gebruik maken van 
het bestaande parkeerterrein.. De hierboven vermelde vragen zijn gesteld. Van de bedrijven is geen 
reactie ontvangen. We kunnen dus concluderen dat vanuit de benaderde bedrijven geen concrete 
belangstelling is getoond. 

Uit het rapport kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
« De bestaande vrachtwagenparkeerplaats wordt minimaal gebruikt. 
» Werkgevers zijn niet bereid een alternatieve vrachtwagenparkeerplaats te financieren. 

Omdat er vanuit de bedrijven, die incidenteel gebruik maken van het parkeerterrein, geen belangstelling 
is getoond heeft het geen zin om als gemeente verder actief aan de slag te gaan met een onderzoek naar 
een mogelijke alternatieve locatie. 



Wij hebben heeft eerder besloten de vrachtwagenparkeerplaats in stand te houden tot een nadere 
bestemming voor de grond is gevonden. Tot die tijd blijft de inrichting ongewijzigd. 

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

R.A.J gers 
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