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Samenvatting 
 

Achtergrondinformatie: 
 
Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode heeft de gemeente in 2014 de 
Molendijk in Dinteloord gereconstrueerd. Voorafgaand aan deze  reconstructie is 
er voor de riolering van het AFC gebied een drukriolering in de dijk gelegd. 
Gelijktijdig met de reconstructie zijn groot onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd en is de dijk duurzaam veilig ingericht. Van de Galgendijk tot 
Stellingmolen is tevens  eenrichtingsverkeer ingesteld. De werkzaamheden zijn 
hoofdzakelijk uitgevoerd in de periode  maart t/m september 2014 I.v.m. het 
plantseizoen is na deze periode de groeninrichting afgerond. 
 
Na een gewenningsperiode zijn de bewoners in mei 2015 door de gemeente 
benaderd voor het meewerken aan een tevredenheidsonderzoek. Voor de 
gemeente is het een belangrijk leermoment en afhankelijk van de reacties zal 
nagegaan worden of er aanvullende acties gewenst zijn. De bewoners is 
gevraagd hoe  het ontwerp- en het uitvoeringstraject ervaren is en er is een 
mening gevraagd over het eindresultaat en de ervaringen over het totaal 
doorlopen traject. Daarnaast is er ook ruimte geboden voor individuele 
opmerkingen.   
 
Het merendeel van de vragen kon gewaardeerd worden met een cijfer van 1 
(laag, u bent helemaal niet tevreden) tot 10 (hoog, u bent zeer tevreden). 
 
Om een zo goed en volledig mogelijk beeld te verkrijgen zijn alle bewoners van de 
Molendijk aangeschreven. Bij het verwerken van de resultaten is in verband met de 
verschillende functies van betreffende weggedeelten onderscheid gemaakt tussen 
Molendijk West en Oost. 
 
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De mensen die bij de reactie naam en 
adres opgegeven hebben en aanvullende opmerkingen hebben gemaakt zullen 
persoonlijk benaderd worden over de opmerkingen die gemaakt zijn en wat we er 
mee kunnen doen. 
 
Respons 
 
Onderstaande tabel geeft aan de hoeveelheid aangeschreven adressen, en de 
ontvangen reacties in %. 

 aangeschreven respons In % 

    

Molendijk West 57 23 40,3 

Molendijk Oost 21 7 33,3 

    

Totaal 78 30 38,5 

 
 
Helaas is de respons op het tevredenheidsonderzoek aan de lage kant  en daarom 
ook niet representatief. Om echt terug te kunnen kijken is een minimumrespons van 
45% noodzakelijk. Er zitten echter voldoende leermomenten in waar de gemeente 
haar voordeel mee kan behalen. Daarnaast zijn door de bewoners een aantal 
individuele opmerkingen gemaakt waar iets mee gedaan kan worden. 
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Resultaten: 

 Er is een duidelijk verschil in beleving bij de bewoners van  Molendijk West en 
Molendijk Oost. In algemene zin is men in Molendijk West vol lof over de 
gehele aanpak, het uitvoeringstraject en het eindresultaat.  

 De bewoners Molendijk West ( 40%)  geven voor  het ontwerp- en 
uitvoeringstraject een 6,9.. Ze  waarderen het eindresultaat met een 7,3  en 
voor de algehele aanpak van het traject door de gemeente een 7,2. 

 De bewoners Molendijk Oost (33%) beleven dit anders. Voor het ontwerp- en 
uitvoeringstraject geven ze een 5,5 voor het eindresultaat een 4,9  en voor de 
algehele aanpak een 4,6 

 Voor de Molendijk in zijn totaliteit (38%) betekent dit voor het ontwerp- en 
uitvoeringstraject een 6,6  voor het eindresultaat een en 6,8 en voor de totale 
aanpak door de gemeente een 6,6.. 

 Een specificatie van de individuele scores is in onderstaande tabellen 
weergegeven.  

 
 

Molendijk  totaal: 
 

  Aangeschreven adressen   : 78 
 ontvangen reacties              : 30       (38,5%) 
 

  

  

  

  ONTWERPTRAJECT EN VOORBEREIDING Gemiddelde 

Hoe was de communicatie tijdens het ontwerptraject? 7 

Was de gemeente goed bereikbaar tijdens het ontwerptraject? 6,6 

Heeft de gemeente u voldoende betrokken bij het ontwerp en inrichting? 7 

Zijn de gemaakte afspraken over het ontwerp door de gemeente nagekomen? 6,5 

Zijn wijzigingen op het ontwerp/ inrichting duidelijk aan u toegelicht? 6,2 

totaal 6,7 

  UITVOERINGSTRAJECT EN REALISATIE Gemiddelde 

Hoe was de communicatie tijdens de uitvoering? 6,8 

Was de gemeente goed bereikbaar tijdens de uitvoering? 6,7 

Heeft de gemeente tijdig gereageerd op meldingen of klachten? 5,8 

Zijn de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering door de gemeente nagekomen? 6,2 

totaal 6,4 

  EINDRESULTAAT Gemiddelde 

Hoe tevreden bent u over het eindresultaat? 6,8 

  

  ALGEHEEL OORDEEL Gemiddelde 

Wat is uw algeheel oordeel over de aanpak van de gemeente in dit hele traject? 6,6 
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Waarvan in  Molendijk-West: 
 

  Aangeschreven adressen   : 57 
 ontvangen reacties              : 23       (40,3%) 
 

  

  

  

  ONTWERPTRAJECT EN VOORBEREIDING Gemiddelde 

Hoe was de communicatie tijdens het ontwerptraject? 7,3 

Was de gemeente goed bereikbaar tijdens het ontwerptraject? 7 

Heeft de gemeente u voldoende betrokken bij het ontwerp en inrichting? 7,3 

Zijn de gemaakte afspraken over het ontwerp door de gemeente nagekomen? 6,9 

Zijn wijzigingen op het ontwerp/ inrichting duidelijk aan u toegelicht? 6,7 

Gemiddeld 7,0 

  UITVOERINGSTRAJECT EN REALISATIE Gemiddelde 

Hoe was de communicatie tijdens de uitvoering? 7,3 

Was de gemeente goed bereikbaar tijdens de uitvoering? 6,9 

Heeft de gemeente tijdig gereageerd op meldingen of klachten? 6,1 

Zijn de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering door de gemeente nagekomen? 6,6 

Gemiddeld 6,7 

  EINDRESULTAAT Gemiddelde 

Hoe tevreden bent u over het eindresultaat? 7,3 

  

  ALGEHEEL OORDEEL Gemiddelde 

Wat is uw algeheel oordeel over de aanpak van de gemeente in dit hele traject? 7,2 
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 Waarvan in  Molendijk-Oost 
 

  Aangeschreven adressen   : 21 
 ontvangen reacties              :   7       (33,3%) 
 

  

  

  

  ONTWERPTRAJECT EN VOORBEREIDING Gemiddelde 

Hoe was de communicatie tijdens het ontwerptraject? 6,1 

Was de gemeente goed bereikbaar tijdens het ontwerptraject? 5,6 

Heeft de gemeente u voldoende betrokken bij het ontwerp en inrichting? 5,7 

Zijn de gemaakte afspraken over het ontwerp door de gemeente nagekomen? 5,3 

Zijn wijzigingen op het ontwerp/ inrichting duidelijk aan u toegelicht? 4,7 

gemiddeld 5,5 

  UITVOERINGSTRAJECT EN REALISATIE Gemiddelde 

Hoe was de communicatie tijdens de uitvoering? 5,4 

Was de gemeente goed bereikbaar tijdens de uitvoering? 6 

Heeft de gemeente tijdig gereageerd op meldingen of klachten? 5 

Zijn de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering door de gemeente nagekomen? 5,2 

gemiddeld 5,4 

  EINDRESULTAAT Gemiddelde 

Hoe tevreden bent u over het eindresultaat? 4,9 

  

  ALGEHEEL OORDEEL Gemiddelde 

Wat is uw algeheel oordeel over de aanpak van de gemeente in dit hele traject? 4,6 
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Tips en/of opmerkingen 
In de enquete is ruimte gegeven voor tips en opmerkingen. De reacties zijn 
onderstaand per categorie samengevat. Achter de reacties staat aangegeven het 
aantal personen die gereageerd hebben en of het West (W) of Oost(O) betreft. Vaak 
is het zo dat personen die gereageerd hebben dit op meerdere onderwerpen hebben 
gedaan.  
 
Per categorie wordt door de gemeente een reactie gegeven op de opmerkingen. Ook 
worden eventuele vervolgacties aangegeven. 
 

Straatwerk trottoir/weg 

Straatwerk van slechte kwaliteit en ligt er niet netjes in                                                  1W 

Door slechte kwaliteit bestrating veel groene aanslag die glad wordt bij nat weer        1W 

Trottoirtegels mindere kwaliteit                                                                                         1W/1O 

Trottoir loopt erg af (gevaarlijk voor oudere mensen)(in de winter ongelukken)            2W 

Stoepen herstraten, ligt er niet goed in                                                                             4W 

Trottoir zou aangesmeerd worden(eerder gemeld maar nog niet uitgevoerd)               1W 

Klachten over het trottoir werden niet serieus genomen door betreffende ambtenaar  1W 

Willen graag stoep verbreed hebben.                                                                               1O 

Aan de woningzijde is het trottoir te smal                                                                         1W 

 
Reactie  en vervolgacties gemeente: 
De kwaliteit van het straatwerk is voldoende. Op enkele plaatsen bij rioolputten dient het 
staatwerk nog door de aannemer hersteld te worden. Dit geeft op dit moment een rommelig 
beeld. De kwaliteit van het de trottoirs is goed en de tegels voldoen aan het komokeur. Wij zien 
echter in de praktijk op een aantal plaatsen dat de eerste rij tegels vervormd is omdat er bij het 
inparkeren over het trottoir gereden wordt. Waar nodig en mogelijk zullen we dit herstellen. Het 
afschot van het trottoir voldoet aan de gesteld eisen. Ter plaatse van het bedrijfspand 
Molendijk 85 zijn behoorlijke rijsporen aanwezig in het trottoir. De oorzaak is waarschijnlijk 
zwaar verkeer. Dit zal hersteld worden en er zullen aanvullende maatregelen genomen worden 
om herhaling te voorkomen.  
 

Tijdens de uitvoering is veel maatwerk verricht. Daar waar toegezegd is dat trottoirs zouden 
worden aangesmeerd is dit uitgevoerd. Op enkele plaatsen is het trottoir aan de smalle kant 
maar dan is er wel direct aan de overzijde een voldoende breed trottoir aanwezig. Overigens is 
op enkele plaatsen het trottoir smal als gevolg van begroeiing van haag of voortuin. Daar waar 
het de spuigaten uit loopt zullen de betreffende bewoners er op aangesproken worden.   
 

Ter hoogte van Molendijk 40 is een haag verwijderd waardoor er een strook grond onbeplant 
ligt. Dit zal door de gemeente ingeplant worden want ter plaatse is de stoep breed genoeg. 
 

 
Groen 

Niet nagekomen afspraken voor wat betreft groeninrichting                                        1W 

In bocht naar Stellingmolen graag strook beplanten, ook talud onder leilindes graag beplanten, 
is nu hondenuitlaatplaats         2W 

 
Reactie  en vervolgacties gemeente: 
Ter plaats van Molendijk 79 zouden leilindes komen. Deze zijn niet aangebracht i.v.m. 
aanwezige kabels en leidingen. Gekeken is naar een alternatief. (een haag). Dit bleek niet 
mogelijk en ook niet gewenst i.v.m. mogelijke parkeerschade van auto’s. Een en ander is 
tijdens de uitvoering met bewoners gecommuniceerd. 

In de bocht Stellingmolen en ter plaatse van de leilindes moet inderdaad nog geplant worden. 
Ook bij de parkeerstrook naast Molendijk 40 zal nog geplant worden. 

 
 



 

 Gemeente Steenbergen Evaluatie reconstructie Molendijk Dinteloord 
                               Juli 2015 

7 

 
Containers 

Afvalbakken op het trottoir blijven te lang staan. Stankoverlast.                                       3W 

  
Reactie  en vervolgacties gemeente: 
Een aantal bewoners hebben niet altijd de mogelijkheid om de containers op eigen terrein te 
plaatsen. Mits ze niet hinderlijk aan de voorzijde staan en er voldoende doorgang is voor 
voetgangers dan hebben wij dara geen bezwaar tegen. Bij echt stankoverlast verzoeken wij 
om via het algemeen klachtennummer een melding te doen. 

 
 
Verkeersremmende maatregelen 

Punaises te laag, zouden nog worden verhoogd                                                         2W 

Niet voldoende verkeersremmende maatregelen                                                        2W 

Herhaalborden met maximumsnelheid zijn er niet, graag plaatsen                            2W/ 1O 

 
Reactie  en vervolgacties gemeente: 
Ook wij zijn van mening dat de aanwezige punaises niet voldoen als verkeerremmer. Wij zijn 
dan ook voornemens om ter plaatse van de punaises verkeersplateaus aan te brengen zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was.  

Er zullen nog aanvullende aanduidingen maximumsnelheid aangebracht worden. 

 
 
 
parkeren 

Graag 2 boompjes of paaltjes voor nr. 31 ivm parkeren op trottoir                          1W 

Afmetingen parkeervakken herzien, evt van 2 plaatsen 3 maken                            1W 

Minder parkeerplaatsen teruggebracht                                                                      1O 

Parkeren op de weg is volgens de gemeente niet wenselijk, parkeerdruk              1O 

 
Reactie  en vervolgacties gemeente: 
Op diverse plaatsen wordt er geparkeerd op het trottoir. Dit is niet wenselijk en ook niet nodig 
omdat vaak in de directe  nabijheid parkeerplaatsen vrij zijn. Het is dus meer gemakzucht. Zie 
verder onze opmerkingen bij verkeersgedrag/handhaving.  

De parkeervakken voldoen aan de vereiste afmetingen. Als ze kleiner gemaakt worden zal het 
inparkeren moeilijker worden en dan wordt er nog meer over het trottoir gereden. 

Het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen is in het ontwerpstadium uitgebreid aan de orde 
gekomen. Daar waar mogelijk is het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. 

Bij Molendijk Oost mag er gewoon op de weg geparkeerd worden. Ook ter plaatse van de 
fietssuggestiestrook. Geparkeerde auto’s zijn van nature snelheidsremmers. 

 
Verkeersgedrag/handhaving 

Er wordt zeer hard gereden                                                                                      2W/3O 

Er wordt door veel mensen tegen de richting in gereden, ook door de bewoners zelf     6W/3O                            

Geparkeerde auto's en aanhangwagens op de trottoirs                                         5W 

Er wordt op de brede trottoirs geparkeerd                                                               2W 

Trottoir wordt door enkelen geblokkeerd met fietsen en steppen                          1W 

Trottoirs staan vol met plantenbakken, vuilnisbakken, etc.                                    1W 

Bestemmingsverkeer Molenweg wordt volledig genegeerd en is sluiproute geworden 1O 

Klachten worden genegeerd door handhaving en wijkagent                                   1O 

Geen handhaving                                                                                                      3W/1O 

 
 



 

 Gemeente Steenbergen Evaluatie reconstructie Molendijk Dinteloord 
                               Juli 2015 

8 

 
Reactie  en vervolgacties gemeente: 
Zoals al eerder aangegeven voldoen de punaises niet als verkeerremmer. Wij zijn dan ook 
voornemens om ter plaatse van de punaises verkeersplateaus aan te brengen zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was. Daarnaast zullen de resultaten van deze enquete wat betreft 
het tegen de richting in- en te hard rijden onder de aandacht worden gebracht van de politie 
met de vraag om aandacht te geven aan de situatie. Jammer dat een aantal bewoners zelf het 
woongenot verminderen door de verkeersregels niet in acht te nemen. 

Ten aanzien van het parkeren op het trottoir zullen wij onze BOA vragen om hier op te 
controleren. 

Het onjuist gebruik van de Molenweg maakt geen onderdeel uit van de reconstructie Molendijk. 
Wij zullen echter ook deze kwestie onder de aandacht brengen van de politie. 

 
Algemeen 

Fietsen is gevaarlijk in verband met de beschikbare ruimte                                              1W 

Bezorgd om vervuilde grond, welke tijdens de werkzaamheden is aangetroffen             1W 

Project heeft lang geduurd, straat heeft lang open gelegen                                              1W 

Voorrangssituatie kruising Molendijk-Oosterstraat niet duidelijk(wie heeft voorrang?)   1W 

Vanuit uitrit Molendijk 36 is de draai te kort om ineens de weg op te kunnen komen      1W 

De Cai kabel ligt onbeschermd (eerder gemeld nog niet uitgevoerd)                               1W 

Gemeente mag kritischer zijn naar de aannemer                                                               1W 

Vragen en opmerkingen tijdens de uitvoering moesten naar de aannemer                      1O 

Eenrichtingsverkeer is verre van verstandig geweest                                                        1O 

Veel extra verkeer door Dinteloord                                                                                      1O 

Veel geluidsoverlast Molendijk-Oost                                                                                   1O 

Bomen niet op eigen grond                                                                                                  1O 

Onkruid op de stoep                                                                                                              1W 

 
Reactie  en vervolgacties gemeente: 
Bewust is gekozen voor een reconstructie met ruimte voor alle weggebruikers. Ons inziens is 
er voldoende ruimte waarbij we er wel van uitgaan dat de verschillende weggebruikers met 
elkaar rekening houden. 

Op een locatie heeft een bodemsanering plaatsgevonden van vervuilde grond. Deze sanering 
is door een erkend bedrijf begeleid. Omdat er nog zorg is bij de bewoner zal deze in contact 
gebracht worden met de toezichthouder.  

Alles bij elkaar is het best een complex werk geweest wat tijd nodig had. De ervaring is dat het 
lang geduurd heeft omdat er vooraf ook nog een drukriolering is aangelegd. Het werk is echter 
conform planning uitgevoerd. 

De kruising Molendijk- Oosterstraat is duidelijk een gelijkwaardige kruising dus rechts heeft 
voorrang. 

De uitrit Molendijk 36 is van voldoende breedte om de weg op te draaien.  

De kwestie Cai kabel is doorgegeven aan betreffend nutsbedrijf. 

De aannemer is in eerste instantie aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de uitvoering. Als 
er echter niet voldoende respons gegeven wordt dan was het altijd mogelijk om hier de 
toezichthouder van de gemeente voor te benaderen. Deze was normaal bereikbaar. 

Duidelijk is dat er voor- en tegenstanders zijn van het eenrichtingsverkeer. Dit is een bewuste 
keuze geweest. Verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat het ook een goede keuze is 
geweest. 

De combinatie van te hard rijden en de uitvoering van het plateau ter hoogte van Molendijk 
Oost geeft inderdaad geluidsoverlast. We gaan het plateau aanpassen zodat het verkeer hier 
wat geleidelijk over heen gevoerd wordt. Ook zullen er extra snelheidsmarkeringen worden 
aangebracht zodat de chauffeurs nadrukkelijker op de situatie gewezen worden. Inmiddels 
hebben wij ook een smiley geplaatst. 

De geplaatste bomen staan wel op eigen grond. 

De klacht over het onkruid op de stoep hebben wij doorgespeeld naar de buitendienst. 
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POSITIEF 

  

Bijzonder opgeknapt 

Het geheel is netjes geworden 

Erg blij met de leilindes 

Tevreden met de nieuwe uitstraling 

Tevreden met de nieuwe inrichting 

Lof voor de verantwoordelijk wethouder 

Zeer tevreden met eindresultaat 

Eenrichtingsverkeer is fijn 

 
 
 
Communicatie: 
 
Alle bewoners van de Molendijk worden in het bezit gesteld van de resultaten 
van deze evaluatie. Daarnaast zullen de mensen die individuele vragen hebben 
gesteld ook persoonlijk een antwoord krijgen. Ook de dorpsraad en de pers 
worden in het bezit gesteld van de resultaten van het onderzoek. Verder zullen 
de resultaten voor iedereen bereikbaar zijn via de gemeentelijke website  
www.gemeente-steenbergen.nl/ 
 

 


