
Beste leden van de gemeenteraad, leden van het college en overige aanwezigen, 
 
Mijn naam is Leon Aanraad en ik ben voorzitter van de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid 
Dinteloord. 
 
Als ingekomen stuk heeft u aangetroffen het schrijven met een drietal bijlagen dat wij naar u hebben 
gestuurd over de herinrichting van de haven in Dinteloord. 
 
Vooropgesteld moet worden dat iedereen in Dinteloord blij is met een opknapbeurt van de haven. Het 
moet gezegd worden: de tekening ziet er veelbelovend uit, en al helemaal als je die van een afstandje 
bekijkt. Dat was aanvankelijk ook de mening van onze werkgroep. 
 
Begin juli van dit jaar zochten omwonenden contact met onze werkgroep omdat ze geen gehoor kregen 
bij wethouder en ambtenaren. In het gesprek dat met onze werkgroep volgde, maakten zij ons duidelijk 
wat hun bezwaren zijn: 

 het verdwijnen van parkeerplaatsen, met name bij het MKB: het Chinese afhaalrestaurant en bij café 
Havenzicht. 

 de wijze waarop de parkeerplaatsen aan de Kade worden geplaatst: smaller en kleiner, haaks op de 
dijk en de haven zelf, dus gevaarlijker.  

 het verdwijnen van openbaar groen, met name tussen de parkeerplaatsen op de Kade. Het huidige 
groen is niet alleen fraaier, maar bovendien verkeersremmend; 

 het verdwijnen van de circulatiemogelijkheid doordat de Kade beneden halverwege wordt afgesloten. 
 
Enige weken geleden hebben enkele bewoners zelf een enquête uitgezet onder de direct omwonenden 
van de haven. Bijna alle bewoners hebben daarin aangegeven dat bovenstaande zaken uitermate 
ongewenst zijn. Als het gaat over burgerparticipatie en leefbaarheid, dan moet in alle redelijkheid toch 
tegemoet gekomen worden aan de wensen van degenen die er wonen? En al zeker als die wensen zonder 
afbreuk van het plan kunnen worden ingepast. Iedereen tevreden zou je zeggen.  
 
Die signalen overigens zijn al veel eerder afgegeven, ook in de werkgroep en de regiegroep die als zodanig 
hebben gefunctioneerd in het kader van ‘burgerparticipatie’.  
 
Maar ook door u zelf als gemeenteraad…  
 
In december 2017 heeft u als gemeenteraad van Steenbergen de Ruimtelijke visie voor CentrumHaven in 
Dinteloord vastgesteld en daarin staat op pagina 42 vermeld: "De parkeerplaatsen langs de kreek en bij de 
haven blijven behouden." 
 
In de oordeelsvormende vergadering van 6 juni 2018 werd het al duidelijk voor u dat er parkeerplaatsen 
zouden verdwijnen. En u wilde exact weten hoeveel… 
 
In het verslag is bijvoorbeeld terug te lezen dat over het aantal parkeerplaatsen kritische vragen gesteld 
zijn o.a. door de heer Van Agtmaal namens GewoonLokaal, de heer Baali namens de PvdA en door de 
heer Van der Spelt namens D66. De verantwoordelijk wethouder, mevrouw Baartmans, was duidelijk: 
slechts 3 parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Maar inmiddels is het de omwonenden duidelijk dat er 
maar liefst 15 parkeerplaatsen verdwijnen.  
 
Onze werkgroep en de omwonenden zijn benieuwd wat u als gemeenteraad vanuit uw controlerende 
taak hiervan vindt:   

 dat in het visiedocument van december 2017 aanvankelijk alle parkeerplaatsen worden gespaard; 

 dat de wethouder u in de besluitvormende vergadering van juni 2018 de toezegging doet dat er 
slechts 3 parkeerplaatsen verloren gaan; 

 maar dat er nu in werkelijkheid ten minste 15 parkeerplaatsen verdwijnen.  


