
INSPREKEN GEMEENTERAAD 13 MEI 2015 

Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad 

Dinteloord en Prinsenland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over agendapunt 9, 
de brief die de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland heeft gestuurd met het verzoek 
om een last onder bestuursdwang op te leggen. 
 
Onze dank gaat uit naar de fractie van de Partij van de Arbeid die dit geheel uit 
eigener beweging op de agenda heeft laten zetten. Wij hebben begrepen, dat de 
brief anders slechts voor kennisgeving aangenomen zou worden zonder verdere 
inhoudelijke behandeling dan wel reactie vanuit het college. 
 
Het verzoek is mede uit naam van omwonenden en de winkeliersvereniging 
opgesteld. Weliswaar hebben omwonenden niet mede ondertekend, maar dat wordt 
veroorzaakt door het feit dat enkelen persoonlijke belangen hebben. 
 
Het verzoek betreft het pand of liever de samengevoegde panden aan het 
Raadhuisplein 5 te Dinteloord. Het staat al een groot aantal jaren leeg en al die tijd  
is er geen onderhoud aan gepleegd. Onlangs vielen enkele tegels van de gevel van 
enkele meters hoogte zonder gelukkig tot persoonlijke ongevallen of schade te 
leiden. 
 
Aan de achterzijde grenst het perceel aan een groot aantal bebouwde percelen aan 
de Oostzijstraat en de Oosterstraat. De bewoners en huurders van de daar gelegen 
panden ondervinden overlast van zowel het onkruid als het ongedierte in de tuin van 
het pand aan het Raadhuisplein 5. Er is mogelijk zelfs risico voor de 
volksgezondheid. 
 
Onlangs heeft zich een aantal jonge middenstanders gevestigd in dit deel van het 
Raadhuisplein. Zij hebben gelukkig de dreigende leegstand daarmee voorkomen. 
Maar helaas zien zij zich geconfronteerd met de aanwezigheid van een vervallen en 
slecht onderhouden pand tussen hun winkels. Dit geeft een zeer negatieve uitstraling 
en zorgt er daardoor voor dat dit gedeelte van het Raadhuisplein minder aantrekkelijk 
is voor of zelfs gemeden wordt door het winkelend publiek. 
 
Toen in 2012 een vergelijkbare situatie zich voordeed in de Grote Kerstraat in 
Steenbergen, haastte het college zich om het winkelgebied ‘Stadhaven’ aantrekkelijk 
te houden door de ‘rotte kies’ te verbergen achter een groot fotodoek. De dorpsraad 
ziet dat overigens niet als oplossing voor het probleem in Dinteloord.  
 
De bestuursdwang zou ook tot uiting kunnen komen door, naast het plegen van 
noodzakelijk onderhoud, eisen te stellen aan  de inrichting van de etalages. Het 
plaatsen van foto’s, kunstwerken of decoraties kan al tot een wezenlijke verbetering 
leiden. De Dorpsraad, maar ook andere organisaties, zoals de winkeliersvereniging 
zijn bereid hierover na te denken. 



Wij zijn van mening dat de eigenaren van het pand een morele plicht hebben om 
ervoor te zorgen de leefbaarheid van Dinteloord en in bijzonder de aantrekkelijkheid 
desbetreffende winkelgebied op peil blijft. Zij hebben jarenlang inkomsten gehad uit 
de aankopen van het Dinteloordse publiek en mogen dus best nu iets terug doen.    
 
Hakim A.Tampoebolon, voorzitter Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
 

 


