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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 13, 

Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord. 

In de raadsvergadering van 19 april 2018 heeft de raad het voorstel betreffende het 
groot onderhoud aan het havenkanaal van Dinteloord behandeld. In het voorstel waren 
een aantal uitgangspunten opgenomen o.a. betreffende de aanmeermogelijkheden 
respectievelijk de  ligplaatsen en betreffende de maximale lengte en breedte van 
vaartuigen.  
 
Wat betreft het eerste punt is er op 26 maart 2018 door het college een 
aanwijzingbesluit genomen waarin 2 bepalingen zijn opgenomen: 
 

- De maximale duur voor het afmeren van een vaartuig in de havenkom is 24 uur 
- Langs de percelen oostelijk van het havenkanaal mag maximaal 50% benut 

worden voor afmeren 
 
In het verleden is de maximale duur altijd 2 x 24 uur geweest. Enkele jaren geleden is 
dat gewijzigd in 24 uur, de huidige situatie. Tijdens het proces van de visievorming is 
gesteld dat de havenkom van Dinteloord geen echte passantenhaven is maar een 
“boodschappenhaventje”.  Dat is slechts gedeeltelijk waar. De haven vervult wel 
degelijk ook een recreatieve en toeristische functie. Wij pleiten er voor om de maximale 
duur te verlengen tot 2 x24 uur. Met name in het weekend geeft dat waterrecreanten 
de gelegenheid of wel deel te nemen aan lokale evenementen die dan plaats vinden 
dan wel het gebied van de Brabantse Wal en de West-Brabantse Waterlinie nader te 
verkennen. 
 
Betreffende het tweede punt merken wij op dat er nog geen aanwijzingsbesluit is 
genomen, maar mocht dat in ontwikkeling zijn, dan pleiten wij er voor uitzonderingen 
c.q. ontheffingen mogelijk te maken voor b.v. de pakjesboot van Sinterklaas en 
eventuele activiteiten in het kader van Waterpoort pontverbindingen. 
 
Verder heeft de dorpsraad nog een aantal opmerkingen met betrekking tot de 
uitvoering van het plan CentrumHaven: 
 

- De dorpsraad heeft de afgelopen jaren de havenkom opgeleukt met 
vlaggenmasten, bloembakken en hanging baskets. We hopen dat deze ofwel 
een functie krijgen in de heringerichte havenkom dan wel een nuttige 
herbestemming krijgen.  

- In navolging van de opmerkingen van het raadslid van Es in de 
raadsvergadering van afgelopen maandag vragen wij ook nadrukkelijk om 
plaatsing van voldoende bankjes langs de havenkom 
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- Jaarlijks worden op het terrein bij de havenkom de MUZA c.q. havenfeesten 
gehouden. Door de herinrichting zullen de mogelijkheden tot plaatsing van 
tenten etc. beperkter zijn. De suggestie is gedaan om dan maar met pontons te 
werken. Dit leidt natuurlijk tot onnodig hoge kosten. Wij dringen er op aan dat 
met de MUZA organisatie in overleg wordt getreden om tot een passende 
oplossing te komen. 

- Bij de laatste fase van het opstellen van de schets in de dorpsraad niet 
betrokken geweest, alleen de omwonenden. Wij willen graag  nauw betrokken 
worden bij de uitvoeringsfase van de plannen. 

 
Tot slot. In 2007 heeft de ambitieuze visie “Steenbergen Waterparel van West-
Brabant” het levenslicht gezien. Daarin werd o.a. voor Dinteloord een prachtig 
toekomstbeeld geschetst met extra ligplaatsen, de mogelijkheid van verhuur van 
fluisterboten en kano’s, etc. 
 
We zijn nu 11 jaar verder en eindelijk gaat er iets concreets gerealiseerd worden. Wij 
zijn daar uiteraard blij mee en hopen dan ook dat de raad de instemt met het 
raadsvoorstel en de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Ook de inwoners 
van Dinteloord zullen er blij mee zijn, omdat daarmee wordt aangetoond dat niet alles 
naar Steenbergen gaat.        
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H.A.Tampoebolon - voorzitter  
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