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Mijn analyse van de gebeurtenissen op de informatieavond van 30 januari 2019 en de aanloop er naar 

toe zijn als volgt. 

In september 2017 deelt het college de gemeenteraad mee in principe mee te willen werken aan de 

ontwikkeling van de plannen om tot de bouw van pensionfaciliteiten te komen op de  locatie aan de 

Noordlangeweg. Het bericht daarover verschijnt in de Steenbergse Bode (22-009/2017) en de 

Westbrabander (27/09/2017). De Westbrabander wordt overigens in 90% van de Dinteloordse 

huishoudens gelezen, dus het argument dat “men” er niets van af wist en dat dit “als een konijn uit de 

hoge hoed kwam” gaat niet op. 

Ik deelde op mijn Dinteloordse facebookpagina het bericht van de Internetbode (Steenbergse Bode) 

dat door Carlo Baas op zijn Facebookpagina “Wij Dinteloorders” was gedeeld. Bij mij slechts 1 reactie, 

bij “Wij Dinteloorders” en 80-tal waaronder ook een aantal positieve. De meeste negatieve reacties 

zijn overigens van een bedenkelijk gehalte. 

Daarna blijft het stil.  

De aandacht gaat vervolgens uit naar de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk. Op 11 

juli 2017 was er een informatieavond, waarna een klankbordgroep en een regiegroep werden 

gevormd. Op 25/09/2017 kwam deze regiegroep voor het eerste bijeen, dus in dezelfde periode dat 

de informatie over de huisvesting van de arbeidsmigranten in Dinteloord naar buiten kwam. 

Vanaf dat moment was de focus volledig op het windturbinepark Karolinapolder. Toen een aantal 

inwoners besefte dat het ging om windturbines van minimaal 180 meter tiphoogte zwol het protest 

langzaam maar zeker aan.  Met als gevolg de vorming van de actiegroep “Dinteloord tegen 

Megamolens” in augustus 2018.  

Op 18 september 2018 was er een inloopavond bij Thuis! waarop de plannen m.b.t. de realisatie van 

huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie aan de Noordlangeweg door de initiatiefnemer Flex 

Employment in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente en de dorpsraad werden 

uiteengezet. De opkomst was niet overweldigend en er werd op een beschaafde wijze zakelijk 

gediscussieerd over het onderwerp, waarbij slechts zijdelings af en toe werd gerefereerd aan het feit 

dat Dinteloord wel erg veel op haar bordje krijgt. De dorpsraad kreeg inzage in de opmerkingen die 

tijdens en direct na afloop van de inloopavond gemaakt waren en kwam tot de conclusie dat er heel 

veel opmerkingen bij zaten die gebaseerd waren op vooroordelen en onderbuikgevoelens. Na overleg 

binnen de dorpsraad werd besloten een brief naar het college en de gemeenteraad te sturen met de 

mededeling dat de dorpsraad meer kansen dan bedreigingen zag, mits er aan een aantal voorwaarden 

werd voldaan, waaronder 24/7 toezicht en beheer. 

Dit schoot blijkbaar een van de initiatiefnemers achter “Dinteloord tegen Mega-molens” in het 

verkeerde keelgat waarna een nieuwe actiegroep met de eufemistische naam “Werkgroep Behoud 

Leefbaarheid Dinteloord” werd opgericht. In december 2018 bracht deze groep een manifest naar 

buiten waarin werd uiteengezet wat de drijfveren van de WBLD waren. 

Uit het manifest blijkt duidelijk dat alle opgekropte frustraties van de afgelopen jaren over het AFC 

Nieuw Prinsenland, de A4 en de windturbines aanleiding zijn om te protesteren tegen de plannen voor 

de huisvesting. In een artikel op Kijk op Steenbergen van 14/02/2019 wordt aangekondigd dat er een 

flyer verspreid zal worden onder de 2600 huishoudens in Dinteloord. In een felgele kleur, “met een 

knipoog naar de gele hesjes”.  Het gaat dus niet alleen om de arbeidsmigranten maar om een 



maatschappelijk protest tegen de lokale overheid, die maar tal van maatregelen neemt en plannen 

bedenkt die de leefbaarheid van Dinteloord niet ten goede komen. 

De dorpsraad verkondigt al jaren tijdens inspraaksessies bij raadsvergaderingen en overlegmomenten 

met college en gemeenteraadsleden, dat het mandje van Steenbergen in Dinteloord gevuld is en 

elders, met name in de kern Steenbergen, geleegd is.  Tot zover kan de dorpsraad het ongenoegen van 

de WLBD nog volgen.  

De oproep die de WLBD vervolgens op de flyer deed om uitsluitend naar de avond sessie van de 3 

infosessies op woensdag 30/01/2019 te komen en zonder te vermelden, dat aanmelden gewenst was, 

leidde niet alleen tot een grote toeloop, maar ook tot een vertroebeling van de discussie. Aan diverse 

tafels ging het niet meer over de huisvesting maar over alle ellende die over Dinteloord was en wordt 

uitgestort. De infosessies werden in feite gekaapt om een algemeen ongenoegen te uiten, niet om 

inhoudelijk en gebaseerd op feiten tot een dialoog te komen. 

Wethouder Lepolder heeft aangekondigd dat er meer informatiesessies zullen volgen. De vraag is 

echter of dat op deze wijze moet gebeuren. Een  grootschalige bijeenkomst zoals de bijeenkomst in ’t 

Cromwiel over de komst van het AZC is volstrekt onwenselijk. De goedwillende burgers die op zoek zijn 

naar feitelijke informatie zullen overschreeuwd worden door mensen die alleen maar tegen zijn omdat 

ze per definitie tegen alles zijn wat uit de koker van het gemeentebestuur komt.  

Het zou goed zijn als het gemeentebestuur in gesprek gaat met de WLBD om vooraf bepaalde 

spelregels af te spreken. Met name ook om geen oproepen te doen tot een algemeen protest, maar 

om zich te beperken tot waar het om gaat: huisvesting voor arbeidsmigranten. En met de WLBD bedoel 

ik dan in dit geval niet alleen de 2 personen die zich telkens als woordvoerder opwerpen, maar alle 

drijvende krachten die tot nu toe in de comfortabele anonimiteit zijn gebleven. Op de website van de 

WLBD staat overigens geen enkele naam vermeld. Ik vind dat een teken van zwakte en lafheid. 

Wanneer de volgende sessies op een zelfde wijze georganiseerd worden, vraag ik mij af of wij als 

dorpsraad daar nog langer aan moeten deelnemen. Ik wil beslist niet wegduiken en 

verantwoordelijkheid nemen voor de uitlatingen die wij als dorpsraad doen of die ik als voorzitter doe, 

maar ik heb er geen zin in dat wij weggezet worden als een groep die nooit iets doet en beter 

opgeheven kan worden. Dat maakt elke discussie bij voorbaat dood. 
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