
Ingekomen stukken in handen gesteld van het college – september 2020  

 

 Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

1. 11-11-2019 18 Merriënboer 

Constructie 

Zorgen om afstand 

bedrijf tot De Darink 

E1904224  Het initiatief voor fietscrossbestaan is 

niet meer in beeld. De dorpsraad en 

omwonenden gaan in overleg om tot 

een andere invulling te komen. Het 

bedrijf maakt zich zorgen over de 

overlast van de spuitwerkzaamheden 

van zijn bedrijf.  Uit informatie van de 

OMWB die navraag hebben gedaan bij 

het bedrijf bleek echter dat het bedrijf 

nauwelijks gebruik maakt van zijn 

spuitcabine. Waardoor de door ons 

gewenste controle ter plaatse op de 

eventuele mogelijke negatieve gevolgen 

van de spuitwerkzaamheden geen 

toegevoegde waarde had. Zodra de 

spuitwerkzaamheden weer worden 

uitgeoefend zal bekeken worden of het 

wenselijk is om alsnog een controle uit 

te oefenen. De wenselijkheid hiertoe is 

ook afhankelijk van de nieuwe 

uitwerking van het burgerinitiatief. 

2. 15-01-2020 

Mens en 

maatschappij 

01 Kruisverenigi

ng Nieuw-

Vossemeer 

Woning naast de 

Vossenburcht 

BEM1908770  Het advies aan het college inzake een 

mogelijke aankoop van 1 Februariplein 

1953 nr 2 is in voorbereiding. De 

conclusie van het college wordt met de 

raad gedeeld en – indien van 

toepassing – ter instemming aan haar 

voorgelegd.  
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nr. 
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Afgehandeld Toelichting 

3.  10 Inwoner 

Dinteloord 

Overlast 

Steenbergseweg 

Dinteloord 

E1904773  De overlast wordt enerzijds veroorzaakt 

door enkele verenigingen en 

sportfaciliteiten in de directe omgeving 

en anderzijds door (groepen) jongeren. 

Anno februari 2020 hebben er twee 

mediationgesprekken plaatsgevonden 

met betrokken bewoners en betrokken 

verenigingen. Daarnaast zijn overlast 

gevende (groepen) jongeren ter 

bespreking ingebracht in het Zorg- en 

Veiligheidshuis. Door de jongeren goed 

in beeld te krijgen zijn er interventies 

op individuele jongeren ingezet. Politie 

heeft met omwonenden nog afspraken 

gemaakt over het doen van 

overlastmeldingen en toelichting 

gegeven op de manier waarop hier mee 

om wordt gegaan. Afdeling 

Toezicht&Handhaving geeft uitvoering 

aan het handhavingsplan voor deze 

omgeving, in samenwerking met politie. 

Situatie blijft onder onze aandacht. 
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4.  12 Van: Inwoner Kruisland 

Betreft:  rapport inrichtingsplannen woonwijk De Darink (E1904784) 

 

Verschillende wensen van belanghebbenden (niet allemaal omwonenden) over de toekomstige functie van het terrein 

aan De Darink maken het geheel gecompliceerd en ook mogelijk toenemende over last is een belangrijk gegeven. 

Daarnaast is er een optie voor benutting van het terrein ingebracht (gebruik van het terrein voor energietransitie in de 

wijk), die veel verder gaat dan de eenvoudige aanpassingen, die in 2020 gerealiseerd zouden kunnen worden. In de 

discussies over de herinrichting van het terrein zijn veel zaken door elkaar gaan lopen. Kortom; alles hangt met alles 

samen en een eenvoudige oplossing lijkt soms ver weg. Om de zaak weer vlot te trekken willen, de Dorpsraad, 

initiatiefnemers en omwonenden zich beperken tot de vraag: “Wat kunnen wij in overleg en samenwerking met de 

omwonenden en initiatiefnemers adviseren aan de gemeente om het terrein in 2020 te kunnen opwaarderen en welke 

functies het terrein dan zou kunnen hebben”. 

 

Gezien alle vorige discussies en inbreng gaat het om de volgende opties: 

• Niets doen, alles laten zoals het is. De gelegenheid voorbij laten gaan.  

• Het terrein aantrekkelijk inrichten middels beplanting, zonder extra gebruiksfuncties.  

• Het terrein aantrekkelijk inrichten middels beplanting en met een natuurspeelplaats voor kleine kinderen. 

• Het terrein aantrekkelijk inrichten middels beplanting, met een natuurspeelplaats voor kleine kinderen en andere 

initiatieven zoals fietscrossbaantje en/of hondenspeelveld 

 

Het volgend overleg over de inrichting  is gepland op 3 maart a.s., waarbij een aangepast plan gaat worden besproken.  

In een volgende stap worden de andere betrokken bewoners uitgenodigd om het voorstel te bespreken. Het plan van de 

initiatiefnemers is om dit najaar nog met de aanleg van start te kunnen. 
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5. 2-3-2020 10 Stichting 

Herken 

Ouderverstoti

ng 

Veiligheid deelnemers 

Scale onderzoek 

BEM2000831   

6. 8-6-2020 03 RLG 

Nederland 

Informatie RLG BEM2001467   

7. 06 PerSaldo Solide PGB E2001026   

8. 07 Eerlijk over 

straling 

Verzoek aan de 

gemeente 

E2001027   

9. 09 Burger 5G Krant E2001049   

10. 13 VNG Opvang kinderen door 

corona 

E2001144   

11. 43 FNV Vragen over de Wmo BEM2003230   

12. 57 9 West-

Brabantse 

raden 

Onderzoeksrapport 

jeugdzorg 

BEM2003817   

13. 60 Gemeente 

Roosendaal 

Zorgen over uitrol 5G BEM2003868   

14. 63 UN Women Orange the world BEM2003845   

15. 64 NVVN 75 jaar VN BEM2003867   

16. 05 Inwoners 

Dinteloord 

Zienswijze bp 

Molendijk 

2000729   

17. 14 Inwoner 

Steenbergen 

Vragen over bp Villa 

Moors 

2000880   

18. 15 Het Octagoon Stralingherstellingsoor

d 

2000961   

19. 16 Inwoner 

Steenbergen 

Koopovereenkomst 

hotel A4 

BEM2001554   

20. 17 VWBLD Verzoek tot informeren E2001050   

21. 20 Stop 5GNL Kort geding E2001140   
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22. 21 VHG C02 binden met groen 2001070   

23. 23 Inwoners 

Steenbergen 

Zienswijze bp 

Welbergsedijk 51 

2000993   

24. 26 Milieudefensi

e 

Biomassainstallaties 

en warmtetransitie 

2001127   

25. 44 BVVW Permanente bewoning 

recreatieverblijven 

BEM2002873   

26. 47 Provincie 

Noord-

Brabant 

Begrotingscirculaire 

2020 

BEM2003015   

27. 61 Inwoner 

Steenbergen 

Structuurvisie 

glastuinbouw 

2001917   

28. 62 Inwoner 

Steenbergen 

Bezwaarschrift 

glastuinbouw 

2001918   

29. 66 Gemeente- 

raad Etten-

Leur 

Begrotingen 

verbonden partijen 

BEM2003797   

30. 70 Inwoner 

Steenbergen 

Reactie op evaluatie 

pilot Rietveen 

BEM2003801   

31. 71 Inwoner 

Dinteloord 

Brief op brief BEM2003794   

 


