
Ingekomen stukken in handen gesteld van het college –februari 2020  

Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

1. 10-10-2018 31 griffie Handtekeningenactie 

windturbines 

Karolinadijk 

UM1808017 Onderdeel van dossier Windmolenpark 

Karolinapolder

2. 21 Dorpsraad 

Dinteloord 

Brief inzake 

huisvesting 

arbeidsmigranten 

BEM1807516  Betreft locatie Noordlangeweg. Is bij de 

geactualiseerde structuurvisie niet meer 

meegenomen.. 

Behandeling in de raad vindt plaats in 

januari 2020

3. 08-05-2019 31 Dorpsraad 

Dinteloord 

Nieuwe locaties 

windturbines 

BEM1902925  Maakt onderdeel uit van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder

4. 05-06-2019 10 Inwoner 

gemeente 

Steenbergen 

Opmerkingen over 

energieopwekking in 

het coalitieakkoord 

BEM1903626 Maakt onderdeel uit van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

5. 04-09-2019 4 Stichting 

Sirene 

Onjuiste informatie 

mbt verlenen 

vergunning plaatsing 

windturbines 

Karolinadijk 

BEM1901781 Maakt onderdeel uit van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

6. 25 Inwoner 

gemeente 

Steenbergen 

Reactie op eerdere 

brief. 

E1902675 Maakt onderdeel uit van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 

7. 36 Inwoner 

gemeente 

Steenbergen 

Proces windturbines. E1903053 Maakt onderdeel uit van dossier 

Windmolenpark 

Karolinapolder 



Vergadering Stuk 

nr. 

Van Titel Registratie-

nummer 

Afgehandeld Toelichting 

8. 11-11-2019 

Ruimte en 

economie 

06 Inwoner 

Dinteloord 

Niet beantwoorde 

brieven 

E1904005 Wordt uitvoering aan gegeven.

9. 18 Merriënboer 

Constructie 

Zorgen om afstand 

bedrijf tot De Darink 

E1904224 

10. 20 Inwoner 

Dinteloord 

Input kernbezoek 

Dinteloord 

E1904280 

11. 24 Inwoners 

Dinteloord 

Plannen huisvesting 

arbeidsmigranten 

Mariaweg 

E1904264 

12. 02-12-2019 5 t/m 

7 

Inwoners 

Kruisland 

Sluiting 

peuterspeelzaal ‘t 

Hummeltje 

E1904523 

E1904517 

E1904537 

13. 15-01-2020 

Mens en 

maatschappij 

01 Kruisverenigi

ng Nieuw-

Vossemeer 

Woning naast de 

Vossenburcht 

BEM1908770 

14. 15-01-2020 

Ruimte en 

economie 

06 Regio West-

Brabant 

Aansluiten bij 

werkgeversorganisatie 

BEM1908417 

15. 09 Inwoner 

gemeente 

Steenbergen 

Supermarkt Grote 

Kerkstraat 

E1904754 

16. 10 Inwoner 

Dinteloord 

Overlast 

Steenbergseweg 

Dinteloord 

E1904773 

17. 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 overlast 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.


