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Zienswijze Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord 

Inzake : Centrumhavenplan Dinteloord 

 

Afgelopen woensdagavond 20 September is in de ledenvergadering de ambitiekaart van het 

centrumhavenplan besproken en besloten om als winkeliersvereniging een gezamenlijke visie te 

formuleren. Deze vervolgens aan de stuurgroep , Dhr Kees Kerstens (projectmanager van de 

gemeente) college van B&W en de griffier ( gemeenteraad) beschikbaar te stellen. 

Dit besluit is genomen omdat de gekozen aanpak geen ruimte biedt om als belangenvereniging 

collectief aan de digitale aanpak deel te nemen. Uiteraard heeft de voorzitter iedereen nadrukkelijk 

gevraagd zelfstandig de vragenlijst in te vullen. 

De winkeliersvereniging is overigens positief over de gekozen aanpak en spreekt haar waardering uit 

over de wijze waarop de gemeente Steenbergen ook wil investeren in een toekomst bestendig 

winkelhart en havengebied van de woonkern Dinteloord. 

Naast alle positieve veranderingen c.q. aanpassingen zult U begrijpen dat de winkeliersvereniging 

kritisch heeft gekeken naar de ambitiekaart en is gekomen tot onderstaande opmerkingen en 

aanbevelingen. 

RAADHUISPLEIN: 

A: Het volume parkeerplaatsen op het Raadhuisplein mag door een andere indeling niet 

verminderen.                                                                                                                                                             

B: Meer groen op het plein juichen we toe wel zijn wij voorstander van niet te hoge bomen zodat de 

doorkijk in takt blijft. ( Leilinden bijv. hebben de voorkeur).                                                                                  

C: Het zebrapad bij AH moet blijven daarnaast een extra oversteekplaats aan de oostkant van het 

Raadhuisplein.                                                                                                                                                                    

D: De parkeerplaatsen langs de Westvoorstraat willen wij behouden.                                                                 

E:  Positief zijn wij over eenrichtingsverkeer aan het Raadhuisplein en de Oostvoorstraat mits het 

bedienend vrachtverkeer ( Action Littooij H-Blok) goed bij de winkels kan komen en er voldoende 

ruimte is voor doorstroming van het overige verkeer.                                                                                          

F: De fontein op het Raadhuisplein( geschenk van de Suiker Unie) verdient een betere plaats wellicht 

in het park of centraal op het Raadhuisplein.                                                                                                                 

G: Over het verplaatsen van het bevrijdingsmonument van de tweede wereldoorlog is de mening dat 

de uitkomsten van de enquête leidend kunnen zijn.                                                                                                 

H:  Een voortuin voor het appartementencomplex is voor ons geen must dit mag zeker niet ten koste 

gaan van parkeergelegenheid. 

 

 



KREEK:     

A:  Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen langs de Kreek is onacceptabel                                   

B:  Eenrichtingsverkeer is prima mits de doorstroming ook bij het lossen van goederen ( H-Blok) 

gegarandeerd wordt.                                                                                                                                                     

C:  Parkeerplaatsen langs de stoep zijn wij tegen zien hier geen meerwaarde in als er langs de Kreek 

kan worden geparkeerd .                                                                                                                                               

D: De andere veranderingen geformuleerd in de ambitiekaart juichen wij toe , zoals meer groen , 

bankjes,wandelpad , bomen langs de weg etc.                                                                                                     

E:  Een nieuwe brug over de Kreek is een aanbeveling namens de winkeliersvereniging. 

HAVEN:     

A: Het vergroten van de waterbak zodat verblijfsmogelijkheden voor waterrecreanten ontstaan heeft 

een meerwaarde voor de spin-off voor de lokale middenstand . Het nu voorgestelde , het slaan van 

aanmeerpalen om de beleving te vergroten heeft dit beslist niet. Het havengebied leent zich bij 

uitstek om te ontwikkelen . Dit kan met externe partijen waarbij de gemeente coördineert en 

faciliteerd.                                                                                                                                                                        

B: Meer groen langs de haven juichen wij toe, garantie voor goed onderhoud is een voorwaarde om 

de beleving op te waarderen.                                                                                                                                       

C:  Het aantal terrassen vermeerderen zal slechts gebeuren als er permanente levendigheid in en 

rond de haven is. Dit gebeurd als het verblijf van waterrecreanten mogelijk is gemaakt zodat boten in 

de haven kunnen en blijven liggen. Waarvoor de hieraan gerelateerde voorzieningen zijn gerealiseerd 

zoals toiletgebouw en horeca.                                                                                                                                    

D: Het verleggen van het wegprofiel ,het trapprofiel , meer groen ,een richtingsverkeer zullen er toe 

bijdragen aan de verbetering van de beleving. Dit is voor de winkeliersvereniging echter niet 

voldoende de investering in de haven moet zeker ook een economische impuls hebben. Een 

toegevoegde waarde voor de toekomst voor zowel bewoners van Dinteloord , waterrecreanten , 

winkeliers en horeca en mogelijk projectontwikkelaars.  

CONCLUSIE:    

De winkeliersvereniging is verheugd dat naast het rapport Hart voor het Dorp zo  breed   aandacht 

wordt besteed en geïnvesteerd gaat worden in de fysieke omgeving in de kern en het havengebied 

van Dinteloord. Wij vinden het een gezamenlijke opdracht om ermede voor te zorgen dat Dinteloord 

voor nu en in de toekomst het winkelbestand op peil te houden en waar mogelijk  uit te breiden. 

Tenslotte is een goed voorzieningen niveau en winkelbestand belangrijk voor de inwoners , de regio , 

maar zeker een belangrijke vestigingsfactor voor jonge gezinnen. 

Wij wensen U veel succes met de besluitvorming en uitvoering van het plan. 

 

Namens:  DINTELOOORD WINKELOORD 
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