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Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad 

Dinteloord en Prinsenland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over agendapunt 14, 

ingekomen stuk 10, het manifest van de WBDL over de huisvesting van 

arbeidsmigranten. 

Op 5 september 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het 
college om in principe medewerking te verlenen aan een onderzoek door Flex 
Employment naar de mogelijkheden om huisvesting te creëren voor arbeidsmigranten 
aan de Noordlangeweg in Dinteloord. In de raadsvergadering van 4 oktober 2017 zijn 
er toen vragen gesteld door raadslid Huijbregts en heeft wethouder Lepolder een 
uitgebreide toelichting gegeven. Geen konijn uit de hoge hoed dus. 
 
Bijna een jaar later volgde op 19 september 2018 een inloopavond waarin de plannen 
werden uiteengezet. En waarin de inwoners van Dinteloord de mogelijkheid werd 
gegeven hun visie hierop te geven. Van de op- en aanmerkingen is een inventarisatie 
gemaakt. 
 
De dorpsraad heeft de zowel positieve als negatieve reacties geanalyseerd en kwam 
tot de conclusie dat de negatieve reacties vooral gebaseerd waren op 
onderbuikgevoelens en vooroordelen.  
 
Alles afwegende kwam de dorpsraad tot het oordeel dat er meer kansen dan 
bedreigingen waren. Maar ook dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moest 
worden:   
 

- stel leefregels op waar de arbeidsmigranten zich aan moeten houden 

- zorg 24/7 voor een beheerder op het terrein die ook aanspreekbaar   is voor 
omwonenden 

- zorg voor periodiek overleg tussen beheerder, gemeente en Dorpsraad over 

klachten, realisatie toezeggingen etc.   

- zorg in samenspraak met gemeente voor een goede administratie t.b.v. 
Basisregistratie Personen van de gemeente.  

- zorg voor een variatie in de bewoning: niet alleen alleenstaande jonge          
mannen maar ook “stelletjes”.  

- organiseer taallessen ( Nederlands en/of Engels )  
 
De dorpsraad was en is ook van mening dat we naar de arbeidsmigranten een 

handreiking moeten doen door ze te betrekken bij de Dinteloordse samenleving. 

Geen integratie, dat mogen we niet verwachten, maar wel deelname aan een 

sociaal leven buiten werktijd. Bijvoorbeeld herdenkingen, braderie, winterfair. 

De dorpsraad heeft over deze standpunten op 22 oktober 2018 een brief gestuurd 

aan het college en de raad.    
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Thans is er een actiegroep die onder de naam Werkgroep Behoud Leefbaarheid 

Dinteloord zich verzet tegen de voorgenomen plannen. In 2008 is tussen de 

provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen een bestuursakkoord 

gesloten en in 2010 is het provinciaal inpassingsplan voor het AFC Nieuw 

Prinsenland door de provincie vastgesteld. Toen was al duidelijk dat er zo’n 1000 

arbeidsmigranten op het AFC zouden komen werken en dat die ergens gehuisvest 

zouden moeten worden. Maar concrete plannen zijn er niet gemaakt. De provincie 

vond dat de gemeente Steenbergen dat maar in regionaal verband moest oplossen. 

De toenmalige gemeenteraad stemde daar mee in. En in die gemeenteraad zaten 

de twee oud-raadsleden die nu actief zijn binnen de WBLD. 

De WBLD is van mening dat de arbeidsmigranten zo ver mogelijk van de bewoonde 

wereld gehuisvest moeten worden. Bij voorkeur op het AFC Nieuw Prinsenland, waar 

dat overigens conform het PIP niet is toegestaan.  

 

Met als voornaamste argument: de beoogde locatie is een AAA locatie. Volgens mij is 

het zelfs een AAAAAA locatie. Komend vanaf de snelweg kom je eerst een 

afvalverwerker tegen, vervolgens een autopoolplaats, dan akkers, dan een 

ambulancepost, die je er aan herinnert hoe broos het leven is, dan een amateur 

voetbalclub en tot slot een autobrandstoffen verkooppunt.  

 

Het ergste vind ik echter dat we deze mensen, die de beste jaren van hun leven 

opofferen om ver van huis en dierbaren het werk te doen, dat wij te min vinden, 

behandelen als derderangsburgers. Ze mogen er wel zijn, maar we willen ze niet zien. 

Dat noem ik op zijn zachts gezegd weinig sociaal. 

 

 De ervaringen met Stella Maris hebben geleerd dat het wel degelijk mogelijk is een 

grote groep arbeidsmigranten te huisvesten op een locatie dicht tegen de woonkern. 

Zonder overlast, zoals mij ook gebleken is uit contacten met de dorpsraad van 

Welberg. Recentelijk zijn daar een aantal publicaties over geweest in BN De Stem. 

Overigens zijn de links naar de positieve artikelen uit deze serie niet te vinden op 

de website van de WBLD in de rubriek krantenknipsels. 

Over wie er achter de WBLD zitten geeft de website overigens ook geen enkele 

duidelijkheid. Alleen de reacties van een drietal personen worden expliciet getoond. 

Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
H.A.Tampoebolon - voorzitter  
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