
Van: balie DIV
Onderwerp: FW: recreatiegebied Sasdijk

Urgentie: Hoog

Van: rgvanengelen@gmail.com [mailto:rgvanengelen@gmail.com]
Verzonden: donderdag 9 april 2015 23:23
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Hakim Tampoebolon; Frans Zantboer; M.A. (Martin) Eijkelhof; Nico Sommen; Reinier van der Zee;
Jilles van der Kolk
Onderwerp: recreatiegebied Sasdijk
Urgentie: Hoog

Geachte dames en heren van de Raad,

Al sinds 2000 zijn er door ons diverse verzoeken gericht aan om weg versmallingen of drempels.
Wij zijn toch immers in het bestemmingsplan bestempeld als recreatie gebied? Nu vragen wij al
jaren om een fietspad lang het Volkerak. Er is alle begrip voor dat daar tijd mee gemoeid gaat
omdat voorelkaar te krijgen. Waterpoort heeft daar verandering in gebracht. Nu gaat er ook een
fietspontje komen. Wij zijn nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit plan. Dankzij de
inzet van de deelnemers en ondernemers van Waterpoort is het nu een feit. De pont gaat varen
en, naar wij in de wandelgangen hebben vernomen, komt er een fietspad langs het Volkerak.
Waarvoor onze dank daarvoor.

Alleen het is jammer dat de Sasdijk niet veilig is! Het is beschamend om te zien hoe de
wandelaars en de fietsers van de sokken gereden worden door de auto’s. Men houdt zich niet
aan de 6o km die door de wegbeheerder heeft ingesteld! Wij hebben het bij de dorpsraad
(Hakim Tampoebolon) en de politie (John Peeters) ter sprake gebracht die het op hun beurt bij
de heer Donken en mw Lichtenberg ter sprake hebben gebracht. Met regelmaat eindigen
fietsers onder aan de dijk of in het prikkeldraad. Dit ten gevolge dat ze moeten uitwijken om het
voorbijsnellende (vracht)verkeer te vermijden.

Tot op heden is er niets gebeurd. Mijn laatste smeekbede dateert uit 2012! Wij kregen
toestemming om de wegmarkeringen, welke door ons waren aangebracht, terug te plaatsen.
Door de BOA van de gemeente Steenbergen moesten wij deze verwijderen onder dreiging van
een boete. Deze houding werd kracht bij gezet door aanwezigheid van de heer John Peeters de
toenmalige wijk agent. welke door de politie zou worden. Helaas konden wij deze markeringen
niet meer op de weg zetten daar wij deze hadden ingeleverd bij het bedrijf waar we deze
gehuurd hadden. De markeringen zijn nu geplaatst door de gemeente Steenbergen in
afwachting van een definitieve oplossing. Tot op heden,.......................niets. Bezoeken en
gesprekken aan de betreffende wethouders heeft ook, tot nu toe, tot niets geresulteerd.



Het bestemmingsvrachtverkeer naar de bedrijven achter aan de dijk neemt ook hand over hand
toe. Tankwagens met dieselolie bevoorrading van de winkel,
gasflessentransporten(bestemmingsverkeer van der Kolk, brandweerwagens
(bestemmingsverkeer Furie 4), botentransporten(bestemmingsverkeer BST Dintelsas),
vistransporten (bestemmingsverkeer Visserijbedrijf Tholen), onderhoudsverkeer van de
Brabantse Delta m.b.t. het sluizen complex en het gemaal, gastransporten voor de bewoners en
zware landbouw voertuigen nemen hand over hand toe. En dat gaat allemaal over een smalle
Sasdijk langs het recreatie gebied. Nu dreigt het door u gevoerde beleid om de land recreatie te
stimuleren een succes te worden. Echter andere problemen dienen zoals de zaken als de
verkeersveiligheid van de toerist dreigen in het gedrang te raken. Er moeten passende
maatregelen gevonden kunnen worden zodat de bedrijven achter aan de Sasdijk, recreatie
bedrijven, bewoners, landbouwverkeer, de wandelaars en de fietsers zich kunnen vinden.

Als u het toerisme een warm hart toe draagt, waar wij vanuit gaan gezien alle uitgave welke u
zich getroost, zal eerst wat moeten gebeuren aan deze veiligheid! Als voorbeeld noem in alle
inspanningen tot beperking van de snelheidsbeperkingen rond het AFC. Een keer een trauma
helikopter is genoeg, vinden wij!

Een kleine collage van de mails m.b.t. de Sasdijk problematiek zijn bijgevoegd. Wij willen u niet
belasten met het de veelheid van de mails over verkeers remmende maatregelen welke in ons
bezit zijn.

Met vriendelijke groet,

Rob van Engelen

Jachthaven Waterkant B.V.
Sasdijk 2
4671 RN Dinteloord
tel.: 0167-522553
mob.; 06-51330050
(7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)
email: rgvanengelen@gmail.com
haven@waterkantbv.nl
internet: www.waterkantbv.nl

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij
kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te
ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij
behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain
information regarding a third party.A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly
requested to immediately inform the sender of receipt.Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the
addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Hallo Rob,

Ga volgende week even Hakim contacten hierover. In de mail begrepen dat hij het ook niet eens is met de
reactie van de gemeente. Ik ben vandaag even de polder in gereden en hier (buiten de bebeouwde kom)
op diverse plaatsen wel drempels tegen gekomen. Dus ook ik snap het niet. Heb deze ook even cc aan
Hakim gestuurd.



Met vriendelijke groet,

John Peeters
Wijkagent Dinteloord
Politie | Zeeland - West Brabant | District Markiezaten I Team Mark & Dintel
Bezoekadres, Bosschendijk 187, Oudenbosch

Molenweg 52, Steenbergen
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
Email: John.Peeters@mw-brabant.politie.nl
Telefoon: 0900-8844/222299 int.
Donderdag afwezig.

Van: rgvanengelen@gmail.com [mailto:rgvanengelen@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 8 november 2013 13:44
Aan: Peeters, J.W.M. (John) [MW006028]
CC: Hakim Tampoenalon
Onderwerp: Fw: Verkeersremmende maatregelen Sasdijk Dinteloord

Geweldig bedankt John. De dorpsraad gaat er ook iets mee doen. Misschien dat jullie het samen
kunnen doen?

M.vr.gr.

Rob

From: Hakim Tampoebolon - Home
Sent: Thursday, November 07, 2013 3:22 PM
To: rgvanengelen@gmail.com
Cc: Patricia Don ; Hakim Tampoebolon - Ziggo ; Desi Dingemans ; Ellie Verwer ; Niels Littooy ; Kuun de
Boer
Subject: Re: Verkeersremmende maatregelen Sasdijk Dinteloord

Rob,

Ik ga er als voorzitter van de dorpsraad ook iets mee doen. Van de gekke natuurlijk dat de
gemeente wel achterin de polder bij de Koningsoorddijk en zo drempels aanlegt, die het
agrarisch verkeer ernstig hinderen, maar niet op een dijk waar recreatief medegebruik is.

Ik houd je op de hoogte en dank dat je mij geïnformeerd hebt!

Groeten,



Hakim

tel. +31 167 528544
mobiel +31 6 46 30 35 35e
e-mail: hakim.tampoebolon@home.nl

hakim@tampoebolon.nl
hakim.tampoebolon@gmail.com

rgvanengelen@gmail.com schreef op 7-11-2013 14:26:

Beste John,

Jammer, jammer. De gemeente functionaris,de heer Donken van de gemeente
Steenbergen, is geweest. Niets ten nadelen van deze man maar een echte
ambtenaar, die zich achter de raad verschuilde. In het buiten gebied worden
geen verkeersremmende maatregelen getroffen! Over wegversmallingen of
andere dingen was niet te praten. Zelfs toen ik aanvoerde dat deze voor mijn huis
de afgelopen 7 jaar goed gewerkt hadden werd in twijfel getrokken. De raad
heeft besloten! En daar konden wij het mee doen. Ik heb aangevoerd dat wij hier
een recreatie gebied zijn en dat wandelaars en fietsers van deze dijk gebruik
maken om de Brasserie te bereiken, de ongelukken en bijna ongelukken die hier
regelmatig gebeuren zoals het van de dijk rijden, NADA!!!

De heer Donken heeft toegezegd dat hij het met zijn collega's zou gaan
bespreken maar hij deed geen toezeggingen. Het val allemaal wel mee, hij is niet
degene die het gaspedaal indrukt . Zulke opmerkingen kunnen wij niets mee! Heb
jij nog een idee? Het is afwachten op de volgende klap denk ik.

Vriendelijke groet,

Rob

Jachthaven Waterkant B.V.
Sasdijk 2
4671 RN Dinteloord
tel.: 0167-522553
mob.; 06-51330050
(7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)
email: rgvanengelen@gmail.com
haven@waterkantbv.nl
internet: www.waterkantbv.nl

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch
bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de
ontvangst.Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is
onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee.
They may contain information regarding a third party.
A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to
immediately inform the sender of receipt.



Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender
and the aforementioned third party.

From: Peeters, J.W.M. (John) [MW006028]
Sent: Wednesday, November 06, 2013 3:10 PM
To: rgvanengelen@gmail.com
Subject: RE: Verkeersremmende maatregelen Sasdijk Dinteloord

Hallo Rob,

Mooi, echter ben ik morgen niet aanwezig. Wil natuurlijk wel lezen hoe het is afgelopen.

Met vriendelijke groet,

John Peeters
Wijkagent Dinteloord
Politie | Zeeland - West Brabant | District Markiezaten I Team Mark & Dintel
Bezoekadres, Bosschendijk 187, Oudenbosch

Molenweg 52, Steenbergen
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
Email: John.Peeters@mw-brabant.politie.nl
Telefoon: 0900-8844/222299 int.
Donderdag afwezig.

Van: rgvanengelen@gmail.com [mailto:rgvanengelen@gmail.com]
Verzonden: woensdag 6 november 2013 12:23
Aan: Peeters, J.W.M. (John) [MW006028]
CC: Ellen van Engelen
Onderwerp: Fw: Verkeersremmende maatregelen Sasdijk Dinteloord

John,

Morgen, donderdag, om 13.30 uur komt de heer Frans Donken van de gem.
Steenbergen praten over de Sasdijk, Wat mij betreft, kan jij er gewoon bijzijn, als
deskundige. Ik zou het zeer op prijs stellen. Enkel als het uitkomt met je
dienstrooster.

Met vriendelijke groet,

Rob

Jachthaven Waterkant B.V.
Sasdijk 2



4671 RN Dinteloord
tel.: 0167-522553
mob.; 06-51330050
(7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)
email: rgvanengelen@gmail.com
haven@waterkantbv.nl
internet: www.waterkantbv.nl

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch
bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de
ontvangst.Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is
onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee.
They may contain information regarding a third party.
A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to
immediately inform the sender of receipt.
Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender
and the aforementioned third party.

From: Ligtenberg, L. (gemeente Steenbergen)
Sent: Sunday, November 03, 2013 11:45 PM
To: mailto:rgvanengelen@gmail.com
Subject: RE: Verkeersremmende maatregelen Sasdijk Dinteloord

Geachte heer Van Engelen,

Wij hebben uw mail besproken met de politie tijdens het periodieke verkeersoverleg.
Zij hebben advies gegeven over de Sasdijk.
Om dit advies met u te bespreken wil ik graag een afspraak maken.

Kunt u mij aangeven wanneer dit het beste voor u schikt ?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Linda Ligtenberg
Gemeente Steenbergen

Van: rgvanengelen@gmail.com [mailto:rgvanengelen@gmail.com]
Verzonden: maandag 14 oktober 2013 16:07
Aan: Ligtenberg, L. (gemeente Steenbergen)
CC: J.W.M. (John) [MW006028] Peeters
Onderwerp: Re: Verkeersremmende maatregelen Sasdijk Dinteloord

Geachte mevrouw Ligtenberg,

Ik ben gaan zoeken en kijken bij andere gemeente en recreatie bedrijven. Zie
foto's Nogmaals drempels lijken mij niet de oplossing en weg verbreding d.m.v.
inhaalstroken al helemaal niet. Zelf heb ik op de haven (eigen terrein) het zelfde
probleem. Daar heb ik het weten op te lossen door met betonnen obstakels op



het asfalt weg te zetten een chicane gecreëerd. Wat op zich zelf al heel goed
werkt!

Wij zijn als bedrijf nooit aansprakelijke gesteld voor schade die aan voertuigen
hebben plaatsgevonden. Zelf reed in met trekker en botenwagen met schepen
van 20 ton over het terrein. De totale lengte van zo'n combinatie was ruim 50
voet! De ervaring qua verkeersremmende maatregelen zijn dus ruimschoots
door mijn klanten, leveranciers personeel en mijzelf uitgetest. Ik denk dat wat
dat voor wat betreft verkeersremmende maatregelen enige deskundigheid weet
waarover ik praat.

Daarom begrijp ik deze afhoudende houding niet van de gemeente Steenbergen.
Op de Havenweg en het centrum van Dinteloord liggen zoveel drempels en nog
worden de vouwen uit je broek gereden. Wat heeft dat de inwoners aan al
belastinggeld gekost!

Ik denk dat ik de afgelopen 7 jaar, met mijn burgerlijke ongehoorzaamheid
(waarvoor mijn welgemeende excuses), met de door mij aangebrachte
verkeersremmende maatregelen op de Sasdijk aangetoond dat wegversmalling
werkt en zeker als dit samen gaat met het aanleggen van chicanes! Deze zijn in
middels door mij verwijderd en de snelheden nemen weer schrikbarend toe.

Ik bied de gemeente (gratis) een aantal goede, in de praktijk beproefde, adviezen
en oplossingen aan.

Met vriendelijke groet,

R.G. van Engelen

Jachthaven Waterkant B.V.
Sasdijk 2
4671 RN Dinteloord
tel.: 0167-522553
mob.; 06-51330050
(7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)
email: rgvanengelen@gmail.com
haven@waterkantbv.nl
internet: www.waterkantbv.nl

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de
geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender
onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij
behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor
bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the
addressee. They may contain information regarding a third party.
A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly
requested to immediately inform the sender of receipt.
Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal
towards the sender and the aforementioned third party.



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is
niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar
elektronisch berichten verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht
juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------- Disclaimer ----------------------------


