
Muza 65 jaar in 2018. 

 

Herinrichting haven Dinteloord. 

 

Er zijn vele gespreken geweest rond Haven Dinteloord. 

Dhr. Cors Zijlmans heeft altijd geroepen het gene wat nu rond de haven gebeurt moet, 

Door blijven kunnen blijven gaan. 

Er zijn verschillende vergaderingen geweest regiegroepen enz. 

Het eerste schetsplan is gebleven. 

Heb aan een ambtenaar na de 3 de vergadering een mail gestuurd ik denk dat het al een gelopen 

Race is als er vragen waren en ze zouden deze bekijken. 

Volgende de vergadering vroeg je ernaar en werd er gezegd dit station zijn wij al gepasseerd. 

 

Dan hebben wij de wethouder en 2 ambtenaren uit genodigd aan de haven tijdens de opbouw. 

Om te laten zien hoe het staat en waarom. 

1 ambtenaar had voorstellen waar wij aan uit gelegd hebben waarom niet.  

Maar helaas.  

Deze zelfde ambtenaar gaat dan een brief schrijven naar Geo infra en daar vragen. 

Hoe wij Muza moeten opstellen aan de haven en warempel daar komen de planen op papier die al 

door hem voorgelegd zijn tijdens het bezoek.[ Het is te zot te verworden] 

Voorstel gedaan en uitgetekend en omschreven maar helaas. 

Zijn wij uitgenodigd om langs te komen op 13 november 2018 om 19.00 uur gespreek wethouder en 

2 ambtenaren dit was okay. 

Maar op de dag zelf kreeg van 1 ambtenaar een mail dat hij er niet bij was want hij moest zijn zoon 

van de trein halen. 

En even later werd er gebeld of de vergadering naar 17.00 uur kon. 

Jammer wat de andere twee bestuurs leden van Muza i.v.m. het werk konden dat tijdstip niet halen 

Dus ben alleen gegaan even gesproken met wethouder en ambtenaar. 

Zeg ik daar nog ze waren van de week nog aan het graven maar daar werd niet op gereageerd. 

Dit met ons bestuur op papier gezet 28-11 en krijgen wij even later een brief gedateerd 04-12 en 

verzonden op 17-12 

Ik kom 12-12 naar de bijeenkomst over de haven bij Restaurant Thuis in Dinteloord. 



Waar ik nogal wat vragen had over de tekening en tot mijn verbazing was het plantsoen naast  

Het Huis op de molendijk bij Marleen de man weer ingetekend. 

Waar naar mij toe antwoord werd gegeven heb jij de brief nog niet gehad. 

Ik was verbaasd welke brief. Dus deze kreeg ik 5 dagen later binnen. 

In het graaf werk wat toen gedaan was is dat er weer een nieuw fenomeen 

Bij gekomen was ze gaan de oude water doorgaan [hul] zichtbaar maken 

en net als aan de kreek zijde 1736 in zetten een glasplaat op de grond dat de mensen erin kunnen 

kijken. 

Dus weer iets om toch maar niet de muur een stukje te verzetten. 

 

Einde conclusie het eerste schets plan gaat door en er word niet gekeken of meegedacht 

Er is maar één gedacht de ambtenaar zelf 

Trieste boel . 

 

 

 


