
Ingekomen stukken in handen gesteld van het college – oktober 2019  

 

 Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

1. 10-10-2018 31 griffie Handtekeningenactie 

windturbines 

Karolinadijk 

UM1808017  Onderdeel van 

dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

2. 21 Dorpsraad Dinteloord Brief inzake huisvesting 

arbeidsmigranten 

BEM1807516  Betreft locatie 

Noordlangeweg. Is bij 

de geactualiseerde 

structuurvisie niet 

meer meegenomen. 

In december wordt 

beleid  

arbeidsmigratie 

inclusief huisvesting 

voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

3 4-12-2018 18 Inwoner gemeente 

Steenbergen 

Vlaggen van bevrijders 

op 5 mei 

1804156 Afgehandeld Brief uit aan 

verzoeker. Verwezen 

is naar herdenkingen 

op 3 november waar 

Canadese vlaggen 

worden gehesen  

 

 

 

 

 



 

 Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

4. 13-02-2019 11 Inwoner gemeente 

Steenbergen 

aanpassing rijpad 

Oudlandsdijkje 

1900176 Afgehandeld Betreft grondgebied 

Bergen op Zoom. De 

gemeente Bergen op 

Zoom heeft de 

aanvraag voor de 

aanleg van een rijpad 

ingetrokken per eind 

januari. Vraagsteller is 

inmiddels op de 

hoogte over de stand 

van zaken. Hiermee is 

de vraag afgehandeld.   

5. 08-05-2019 31 Dorpsraad 

Dinteloord 

Nieuwe locaties 

windturbines 

BEM1902925  Maakt onderdeel uit 

van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

6. 05-06-2019 9 Van: Bewoners Bastion even nummers 

Titel: Bouwontwikkelingen Oost-Havendijk en Bastion 

Registratienummer: BEM1903629 

Afgehandeld: Afgehandeld 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de bewoners, de bouwer en de gemeente. Helaas is het niet gelukt 

om een voor iedereen aanvaardbare oplossing te vinden voor de klachten van de bewoners.  Inmiddels is door 

de bewoners formeel bezwaar ingediend op de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen.  

De bewoners hebben tevens deelgenomen aan het initiatief, “gasten van de raad” (op 27 juni 2019). 

Daarbij zijn de bewoners in gesprek geweest met een tweetal raadsleden over hun klachten.  

 

Gezien de gevoerde gesprekken en de inmiddels ingezette juridische bezwaarprocedure is de brief afgedaan. 

 



 

 Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

7. 05-06-2019 10 Inwoner gemeente 

Steenbergen 

Opmerkingen over 

energieopwekking in 

het coalitieakkoord 

BEM1903626  Maakt onderdeel uit 

van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

8. 02-09-2019 4 UN Women Uitnodiging deelname 

aan orange the world 

BEM1903719 Afgehandeld De gemeente doet 

niet mee aan dit 

initiatief om 

gebouwen met oranje 

licht uit te lichten.  

9. 6 Continentiestichting Vragenlijst 

toilettenbeleid 

1902186 Afgehandeld De brief met 

vragenlijst had geen 

prioriteit, en deadline 

van beantwoording 

verstreek in juli. 

Hierom is de 

vragenlijst niet 

geretourneerd.  

10. 7 Gemeente Rucphen Wijziging 

verdeelsleutel WVS 

BEM1904348   

11. 04-09-2019 4 Stichting Sirene Onjuiste informatie 

mbt verlenen 

vergunning plaatsing 

windturbines 

Karolinadijk 

BEM1901781  Maakt onderdeel uit 

van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

 

 

 



 

 Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

13.  9 Inwoner gemeente 

Steenbergen 

Afsluiting Rietveen 1902196  Brief 5 juli 2019 

beantwoord. 

Bemerkingen van 

briefzender worden 

meegenomen bij de 

evaluatie van deze 

pilot. 

14. 25 Inwoner gemeente 

Steenbergen 

Reactie op eerdere 

brief. 

E1902675  Maakt onderdeel uit 

van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

15. 36 Inwoner gemeente 

Steenbergen 

Proces windturbines. E1903053  Maakt onderdeel uit 

van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

16. 09-10-2019 15 Van: Inwoners Dinteloord 

Titel: Petitie hoogte muur Havenweg 

Registratienummer: E1903855 

 

Toelichting: 

Via de raadsmededeling BM11904567 is de raad geïnformeerd over de  ontwikkelingen in de haven, waaronder 

ook de hoogte van de muur.  

 

De kademuur aan de zijde van de Havenweg wordt tussen de Havenweg 11 tot Havenweg  verlaagd. Verder 

worden er plantenbakken geplaatst en enkele paaltjes ter hoogte van het plateau bij Havenzicht om parkeren op 

dit voetpad tegen te gaan. Tenslotte voegen we 5 parkeerplaatsen toe, 2 parkeerplaatsen ter hoogte van 

Havenweg 1-3 en 3 parkeerplaatsen tegenover de Molendijk 5.  

 


