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Onderwerp 
Gemaakte afspraken met bewoners woonachtig aan de Annaweg te Dinteloord m.b.t. het verzoek tot het 
geven van een openbare bestemming aan de Annaweg. 

Steenbergen; 24 oktober 2017 

Aan de Raad, 

Verzoek tot het geven van een openbare bestemming aan de Annaweg 
Door vijf bewoners van de Annaweg te Dinteloord is geruime tijd geleden een verzoek ingediend om de 
Annaweg te Dinteloord op grond van de Wegenwet tot openbare weg te bestemmen. Uw gemeenteraad 
is bevoegd om wegen tot openbare weg te bestemmen. 

Het verzoek is ter advisering voorgelegd aan de oordeelsvormende vergadering van uw gemeenteraad. 

Negatief advies van de oordeelsvormende vergadering 

De oordeelsvormende heeft negatief geadviseerd. Dit was voor ons college aanleiding het voorstel tot het 
bestemmen van de Annaweg tot een openbare weg terug te nemen en niet aan uw raad voor te leggen. 
Gesprek met de bewoners . 
De betreffende bewoners zijn daarna door de portefeuillehouder wegen en verkeerszaken in kennis 
gesteld van het negatief uitgebrachte advies en het niet voorleggen van het voorstel aan de 
gemeenteraad. De teleurstelling bij de bewoner van de Annaweg was groot. 

Met de bewoners is daarna gesproken over een langgekoesterde wens bij uw gemeenteraad om een 
fietspad te realiseren over de buitendijken van Dinteloord. Door de realisering van een fietspad zou een 
mooie fietsroute ontstaan door het buitengebied van Dinteloord. Er ligt thans een onderhoudspad dat 
ingericht moet worden als fietspad. 
Aan de bewoners van de Annaweg is verzocht om inspanningen te verrichten de eigenaren van de 
buitendijken te bewegen medewerking te verlenen aan de realisering en inrichting van een fietspad. Aan 
de realisering en inrichting van een fietspad zijn kosten geboden, die na overleg gezamenlijk betaald 
zouden kunnen worden. 
De gedachte is, dat bij de realisering van het fietspad tevens meegenomen kan worden om aan de 
Annaweg alsnog een openbare bestemming te geven. 

Onderzoek aanleg fietspad 
Voor de aanleg van een fietspad is de medewerking nodig van diverse eigenaren van de buitendijken. 
Deze eigenaren hebben nagenoeg allen laten weten hieraan geen medewerking te willen verlenen. 
De belangrijkste redenen zijn: 

Aantasting van de privacy bij bewoners/eigenaren. 
Het fietspad zou ook gebruikt kunnen worden door voetgangers met honden. De honden zijn een 
gevaar voor de schapen die grazen op de buitendijken. De afgelopen maanden zijn reeds diverse 
schapen doodgebeten. 
De onmogelijkheid om fysiek en door het nemen van een verkeersmaatregel honden te weren op 
het tracé van het aan te leggen fietspad, dat tevens als wandelpad gebruikt wordt. 



Omdat de eigenaren niet bereid zijn medewerking te verlenen kan het fietspad niet worden aangelegd. Dit 
is de bewoners van de Annaweg medegedeeld. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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