
Geachte fractie voorzitters. 

Afgelopen woensdagavond 6 juni mocht ik met Mevr. Littooij namens het bestuur van de 

winkeliersvereniging DinteloordWinkeloord aanwezig zijn op de oordeelsvormende vergadering 

inzake het uitvoeringsplan Centrumhaven Dinteloord. 

Ik verzoek U kennis te nemen van onze bevindingen en deze te bespreken binnen Uw fractie, zodat 

deze kunnen worden meegenomen in de besluitvorming in de komende raadsvergadering. 

Bewust is er door het bestuur voor gekozen om niet in te spreken. Onze inspraak notitie van 19 

febr.j.l. tijdens de raadsvergadering gaf duidelijk de visie weer , hierin werden aanbevelingen en 

bedenkingen uitvoerig verwoord. Tijdens deze raadsvergadering werd er naar aanleiding hiervan 

vragen gesteld aan de wethouder. Dhr Zijlmans is op een aantal punten die door ons waren 

ingebracht positief in gegaan  en heeft  zelfs concrete toezeggingen gedaan. Deze waren voor ons 

geruststellend om vol vertrouwen het uitvoeringsprogramma af te wachten. Tot onze stomme 

verbazing zijn deze toezeggingen niet terug te vinden teleurgesteld zijn wij dat geen enkele fractie 

hierover gesproken heeft . Dit heeft bij ons het gevoel versterkt dat de herinrichting van het 

Raadhuisplein en de Kreek , ondanks de toezeggingen van de wethouder niet synchroon verloopt 

met de aanpak van de haven. Een van de belangrijkste steakholders de economische drager van de 

lokale economie het MKB van Dinteloord voelt zich min of meer buiten spel gezet. 

Namelijk een van de belangrijkste toezeggingen van de wethouder richting de raad was dat in het 

uitvoeringsplan zowel de Kreek als het Raadhuisplein synchroon zouden worden meegenomen. 

Helaas  vinden wij hiervan niets terug in het uitvoeringsplan . We constateren dat de uitvoering 

hiervan naar achteren wordt geschoven en zelf 2022 wordt onder een p.m . post meegenomen. Het 

raadsvoorstel lezende kom ik tot de conclusie dat er voor de renovatie van de binnenhaven een 

bedrag nodig is van 1.5 miljoen Euro. Verder voert U voor de daaropvolgende jaren de volgende 

bedragen op 2019  60.000,== 2020 een bedrag van 10.000,==  voor 2021  een bedrag van 50.000,== e 

n tenslotte p.m. post in 2022. Een citaat uit het raadsvoorstel luidt als volgt Voor 8 is t.b. . het 
op aardere  a  de bi e ha e  ee  bedrag odig a  .5 iljoe  euro . 

Dit roept bij ons de volgende vraag op of er soms een apart krediet gevraagd wordt aan de raad voor 

de herinrichting Raadhuisplein en de Kreek? Zijn de bedragen die genoemd worden in de volgende 

jaren 2019 t/m 2022 geoormerkt voor de reconstructie van het centrum ?  Als dit zo is , stellen wij 

ons de vraag of dit in verhouding is met de investering van 1,5 miljoen die nodig is voor de 

sfeerverbetering rond de havenkom . Zonder verder inhoudelijk op detailniveau in te gaan op 

genoemde problematieken zoals parkeren ,verkeer circulatie ,en uitstraling van het winkelgebied , 

merkt U wel dat het voor de winkeliersvereniging niet duidelijker op is geworden en de zorg dat  de 

uitvoering hiervan op de lange baan wordt geschoven groter is geworden. Het roept voor de 

winkeliersvereniging wel heel veel vragen op welke kant het opgaat. 

Naast het bovengenoemde wil de winkeliersvereniging de gelegenheid gebruiken nog enkele punten 

van onvrede wellicht teleurstelling bij U onder de aanacht te brengen. De quickwins waar we al zo,n 

twee jaar over in gesprek zijn zoals hanging baskets in het centrum meer bloeiende planten in het 

centrum verbeteren van onderhoud van het openbaar groen ronde de Kreek komt niet van de grond. 

Het voorjaar is middels overgegaan in de zomer.  Het uit het rapport Dorpshart Dinteloord is het 

advies opgevolgd om in gesprek te gaan met de locale Horeca. Nadat zowat iedereen positief hierop 



heeft gereageerd is van de opvolging door de gemeente een jaar na dato nog niets van terecht 

gekomen. 

U zult begrijpen dat we ons min of meer buiten gesloten voelen  , onze inbreng in de stuurgroep de 

afgelopen twee jaar is ondanks een degelijk andere visie rond de inrichting van de haven en het 

gebied aanpalende gebied altijd constructief geweest. Wij gaan ervan uit dat de ambitie die de 

winkeliers ere igi g uitdraagt  a elijk  een modern en toekomst bestendig winkelgebied te 

realiseren  , onderschreven wordt door het bestuur van Steenbergen. Wij vragen U daarom met klem 

om voor de belangen van de winkeliers van Dinteloord op te komen en doen nogmaals het verzoek 

deze notitie binnen Uw fractie te bespreken en mee te nemen in Uw besluitvorming. Mocht U vragen 

hebben kunt U mij via mail of GSM bereiken   06 38442635 , mail koos.boluyt@ziggo.nl. 

Ik ben zo vrij om als bijlage onze inspraak notitie toe te voegen die wij voorafgaand aan de 

raadsvergadering van 19-2-2018 hebben ingesproken en via de griffier aan U is doorgezet. 
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