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Achtergrond 

Op 20 december 2012 is er een motie ingediend door Steenbergen Anders waarin het college het 

volgende opgedragen wordt: 

 Te onderzoeken of het mogelijk is om in de nabijheid van de kern Dinteloord een 

vrachtwagenparkeerplaats in te richten; 

 Als randvoorwaarde te hanteren een kostenneutrale uitvoering. 

 

De motie is als bijlage bij dit rapport gevoegd (bijlage I). 

 

 

Wettelijke basis 

Artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening stelt dat het is verboden om een voertuig dat, met 

inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer van twee meter en 

veertig centimeter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel 

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente of naar zijn oordeel buitensporig is met het oog 

op de verdeling van beschikbare parkeerruimte. 

 

Voor het terrein aan de Van Heemskerckstraat is gebruik gemaakt van de uitzondering die artikel 5:8, lid 5 

van de APV biedt.  Het college heeft op 14 februari 2005 het volgende besloten: 

Alle wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen aan te wijzen als plaats waar 

het verboden is grote voertuigen te parkeren, voor zover het parkeren niet nodig is voor het uitvoeren van 

werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is, met uitzondering 

van de volgende plaatsen: 

 Bedrijventerrein Molenkreek te Dinteloord 

 Bedrijventerrein Reinierpolder I te Steenbergen 

 Bedrijventerrein Reinierpolder II te Steenbergen 

 Vrachtwagenparkeerterrein Van Heemskerckstraat te Dinteloord 

 

Het aanwijzingsbesluit is in bijlage bijgevoegd (bijlage II). 

 

 

Onderzoeksopzet 

Er is gekozen voor een praktische werkwijze waarbij gedurende vier weken onderzoek uitgevoerd wordt 

naar de bezetting, het gebruik en de herkomst van de vrachtwagens. Bij de aangetroffen vrachtauto’s is 
een brief onder de ruitenwisser geplaatst, waarin de volgende vragen zijn gesteld:  

 Ziet u mogelijkheden 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? 

 

De brief is in bijlage toegevoegd aan dit rapport (bijlage III). 

 

 

Onderzoeksresultaat  

Uit de uitgevoerde waarnemingen en kentekenregistratie blijkt dat er 6 vrachtwagens regelmatig parkeren 

en er in de onderzoeksperiode 6 incidentele parkeerders gebruik hebben gemaakt van de 

vrachtwagenparkeerplaats. 

 

Zie bijlage IV voor de resultaten van de waarneming en de kentekenregistratie. 
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Samenvatting ingekomen reacties 

Naar aanleiding van de brief zijn 3 reacties binnengekomen. 

 

R. Rieken – Urkens Zwartewaal 

 Begrijpt dat de parkeerplaats in de toekomst zal verdwijnen 

 Hoopt op een alternatief 

 Bang voor baanverlies 

 Realisatie alternatieve parkeerplaats kan niet kosteloos 

 Alternatief: grond naast de voetbalvelden 

 Kosten dekken door verhuur plaatsen 

 Zal hekwerk omheen moeten komen 

 Baas/ werknemers is bereid om de plaats te huren 

 Mogelijkheid om over dde kosten van het hekwerk te praten 

 

Gerrit Langeweg, Europastraat 8 – Werkgever niet bekend 

 Ontsluitingsweg realiseren voor de 5 transportbedrijven in Dinteloord 

 Gaat niet verder op de vrachtwagenparkeerplaats in  

 

Jeroen Saarloos – GCA Transport 

 Weinig overlast op de parkeerplaats. In de week maximaal 5 vrachtwagens en in het weekend 

maximaal 10 vrachtwagens 

 Oplossing: ontsluitingsweg andere kant industrieterrein met uitgang op de Noordlangeweg 

 Parkeerplaats met omheining aan de Noordlangeweg naar de voetbalvelden 

 Hij maakt 1 nacht per 2 weken gebruik van de parkeerplaats 

 Werkgever is niet bereid om mee te financieren 

 

Alle ingekomen reacties zijn te raadplegen als bijlage V. 

 

 

Conclusies 

 De vrachtwagenparkeerplaats wordt minimaal gebruikt 

 Er zijn geen werkgevers bereid om een alternatieve vrachtwagenparkeerplaats te financieren 

 Vrachtverkeer heeft de mogelijkheid om op het bedrijventerrein Molenkreek te Dinteloord te 

parkeren (dit bedrijventerrein is op 14 februari 2005 door het college aangewezen als locatie waar 

grote voertuigen mogen parkeren) 

 Het college wordt geadviseerd de vrachtwagenparkeerplaats op de Van Heemskerckstraat te 

Dinteloord op te heffen door (gedeeltelijke) intrekking van het besluit d.d. 14 februari 2005. 

 

 

Bijlagen: 

I:  Motie Steenbergen Anders 

II: Aanwijzingsbesluit vrachtwagenparkeerplaats Van Heemskerckstraat d.d. 14 februari 

2005 

III: Brief vrachtwagens 

IV: Resultaten waarneming parkeerplaats/kentekenregistratie 

V: Ingekomen reacties 


