Inspreektekst voor 13 maart
De werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) is blij met het besluit van het college om het planproces
voor het initiatief van Flex-Employment voorlopig en in ieder geval tot en met 15 april 2019 stil te leggen. Er is
in Dinteloord een pril vertrouwen ontstaan dat de politiek toch luistert naar wat inwoners willen.
Op 16 januari jl. deed ik in mijn slotwoord een appèl op u:
“En om er zorg voor te dragen dat het college ook met de inwoners van Dinteloord een zorgvuldig interactief
voortraject doorloopt, voordat het bestemmingsplan kom Dinteloord aan u wordt voorgelegd. Precies zoals dat
ook in Welberg is gebeurd.”
Dat interactieve proces is deels gevoerd, dankzij alle dorpsbewoners die de inloopavonden hebben bezocht en
hun zorgen kenbaar hebben gemaakt. Zij verdienen een groot compliment.
Een compliment ook aan wethouder Petra Lepolder en haar ambtenaren, die blijkbaar toch heel goed
geluisterd hebben tijdens de inloopavonden en zich bereid hebben getoond om alternatieve locaties te gaan
verkennen.
En dank uiteraard ook aan u, gemeenteraad van Steenbergen voor uw bijdrage daaraan.
Onze werkgroep is bezig om een vereniging op te richten. Het doel is om regelmatig ledenvergaderingen te
houden waarin de leden democratische besluiten nemen over zaken die met de leefbaarheid in ons dorp te
maken hebben. Dat is nodig, want Dinteloorders maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en zien dat die
wordt bedreigd door grootschalige ontwikkelingen. En die zorgen en gevoelens worden door de Dorpsraad van
Dinteloord niet op de juiste wijze aan u verwoordt, soms zelfs gebagatelliseerd. Dat hebben dorpsgenoten u
ook te kennen gegeven tijdens de inloopavonden.
Dat is ook de oorzaak van het ontstaan en bestaan van een Actiegroep 'Dinteloord tegen MEGAmolens' en een
werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord. Samen hebben we geflyerd in het afgelopen weekend.
Vanavond ligt ter beoordeling voor de zogenaamde opschaling van de windmolens aan de Karolinadijk. Het plan
is ‘ongeloofeloos’: het tart elk voorstellingsvermogen.
De Zalmhaventoren wordt een 215 meter hoge woontoren in Rotterdam. Dat wordt het hoogste gebouw van
Nederland. Die woontoren maakt deel uit van een nieuwbouwplan met 475 woningen dat is gepland aan de
voet van de Erasmusbrug. Een prachtig complex, passend in een wereldstad en wereldhaven zoals Rotterdam.
Vier enorme MEGAwindmolens van 215 meter hoog, vormen een afschuwwekkend spookbeeld, ruimtelijk
geheel niet passend bij het pittoreske dorpje Dinteloord met zijn nostalgische dorpshaventje.
Dinteloord houdt de adem in vanavond. Innogy lijkt het college in een wurggreep te houden. Bent u ook in dit
dossier bereid om beschikbare alternatieven te verkennen? Bent u bereid om het collegevoorstel naar de
prullenbak te verwijzen? Als u dat doet, is het college, de gemeenteraad en Dinteloord van een enorm probleem
verlost. U verschaft daarmee het college een prachtige disculpatiegrond richting Innogy en de Provincie. Wethouder
Baartmans kan dan op zoek naar een andere leverancier met lagere molens.
Het pril vertrouwen in de politiek dat recent is ontstaan, wordt vanavond al op de proef gesteld.
Het is aan u om dat pril vertrouwen democratisch te verwelkomen, of dictatoriaal op de vlucht te jagen.
Ik wens u allen veel wijsheid toe.
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