
Gemeente Steenbergen 
College van Burgemeester en Wethouders 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen 

Dinteloord, 4 januari 2015 
Betreft: Annaweg Dinteloord 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

In het laatste gesprek dat wij als bewoners aan de Annaweg in Dinteloord hebben gehad met 
de toenmalige wethouder De Neve, medio januari 2008, over mogelijke opname van de, in 
privé eigendom zijnde, Annaweg, als openbare weg, in het wegenonderhoudsplan van de 
gemeente, is het standpunt ingenomen, dat van opname pas sprake zou kunnen zijn, als de 
Annaweg in goede staat opgeleverd zou worden. 

Recentelijk, medio september 2014, is de Annaweg zeer grondig hersteld, over de gehele 
lengte gelijk gestort en tweemaal geasfalteerd. De weg is in betere staat dan hij ooit geweest 
is. Reden voor de bewoners om dit kenbaar te maken aan de gemeente, met het verzoek om in 
gesprek te gaan over opname van de Annaweg, als openbare weg, in het 
wegenonderhoudsplan van de gemeente. 

Feitelijk wordt de Annaweg al tientallen jaren gebruikt als openbare weg (post, vuilnisdienst, 
waterschap, etc). Ook met de vaststelling van de OZB waarde wordt altijd uitgegaan van het 
openbare karakter van de Annaweg (hogere waarde). Strikt formeel echter komt de Annaweg 
niet voor als openbare weg op de wegenlegger van de gemeente. Dat is merkwaardig, maar 
wel te verklaren. Officieel deed altijd de Annadijk dienst als officiële ontsluitingsweg voor de 
betreffende gezinshuishoudens. En dat zou nog steeds zo zijn, ware het niet dat ongeveer 45 
jaar geleden is besloten om niet via de Annadijk alle transporten voor de dijkverzwarings
werkzaamheden van toentertijd te laten plaatsvinden, maar langs de (veel kortere) Annaweg. 
Om die reden is de Annaweg destijds verzwaard en geasfalteerd. De Annadijk raakte 
daardoor buiten gebruik voor de bewoners van de Annaweg, omdat de Annaweg de functie 
van openbare ontsluitingsweg van de Annadijk had overgenomen voor de betreffende 
gezinshuishoudens. De Annadijk is daarna stilzwijgend van de wegenlegger afgevoerd en ook 
niet meer te gebruiken als ontsluitingsweg door de betreffende gezinshuishoudens, omdat 
deze niet meer als zodanig toegankelijk is. Maar de Annaweg is er op dat moment niet voor in 
de plaats op gekomen. En daarmee is onbewust de merkwaardige situatie ontstaan, dat de 
gemeente niet op de hoogte is van het openbare karakter van de Annaweg en deze weg dus 
ook niet in haar onderhoudsplanning heeft opgenomen. 

Graag zouden we van het college toestemming krijgen om hierover nader het gesprek aan te 
gaan met de desbetreffende wethouder. 

Met de meeste hoogachting, namens de bewoners aan de Annaweg, 

Anco Sneep Anneke Sneep Arjen Boudeling Jan Geluk Marinus Geluk 
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