
  

Aan het college van burgemeester en wethouders en 
de leden van de gemeenteraad van Steenbergen 
 
 
Betreft: Verkeersproblematiek centrum Dinteloord 
 
 
Geacht college en leden van de gemeenteraad, 
 
Namens het bestuur en de leden van de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord 
richten wij o ns hiermede tot u met betrekking tot bovenstaand. Wij worden in dit klemmende 
beroep op u gesteund door een groot aantal maatschappelijke vertegenwoordigers, waaronder 
winkeliers, ondernemers en de zorgsector.  
 
Wij zullen dit schrijven, uiteraard met hun toestemming mede namens een aantal van hen, 
ondertekenen in het vertrouwen dat er nu eindelijk eens iets gebeurt na een veel te lange periode 
van alleen maar praten en beloven en niets doen. 
 
Het is ook u al sinds begin jaren negentig genoegzaam bekend, dat een almaar groeiend aantal 
verkeersbewegingen plaatsvindt dwarsdoor het centrum van de kern Dinteloord en dat is precies de 
locatie waar dagelijks een zeer groot aantal voetgangers en fietsers de oversteek maken van en naar 
de parkeerplaats naar de winkels, waaronder een supermarkt. Het gebied is een 30 km zone, naar 
welke normen het is ingericht. 
 
Dat het centrum van Dinteloord bereikbaar moet zijn en blijven voor bewoners, winkeliers, hun 
klanten en de leveranciers moge duidelijk zijn. De gemeenschap kan zonder immers niet 
functioneren en op het credo ‘Dinteloord Winkeloord‘ zijn wij trots. 
 
Het enorme probleem zit hem in het zeer grote aantal verkeersbewegingen van soms zeer zwaar 
vrachtverkeer en de gigantische landbouwmachines met aanhangwagens waarvan alleen al de 
wielen uittornen boven de hoofden van volwassenen, laat staan van kinderen. Vaak komen die zware 
voertuigen elkaar pal voor de supermarkt ook nog eens tegen, zodat zij minutieus moeten 
manoeuvreren en soms zelfs een stukje achteruit moeten rijden om elkaar op dat smalle stukje straat  
te kunnen passeren. En dat in een 30 km gebied bij de enige voetgangersoversteekplaats!  
 
Het is ronduit onverantwoord, ontoelaatbaar en gevaarlijk. Het enkele feit, dat het tot nu toe ‘goed’ 
is gegaan, is meer een wonder of geluk dan wijsheid en we kunnen en mogen niet wachten tot het 
een keer echt fout gaat. De mensen die daar oversteken, waaronder ouderen, kinderen en ouders 
met een kinder- of wandelwagen, die zich elke dag tussen die zware voertuigen moeten begeven, 
dienen te worden beschermd. Het is uw taak en uw verantwoordelijkheid om dat te realiseren. 
 
Dit probleem moet met de grootste voorrang worden opgelost en dat kan alleen als eindelijk wordt 
uitgevoerd waarover al meer dan 25 jaar wordt gesproken, namelijk het weren van al dat zware 
verkeer dwars door het centrum door de aanleg van een ontsluitingsweg aan de noordoostelijke kant 
van Dinteloord in de nabijheid van het viaduct over de A4. 
 
Alhoewel wij zeker weten dat eenieder van u van deze situatie op de hoogte is, voegen wij aan dit 
schrijven enkele illustratieve foto’s toe, omdat een paar beelden meer zeggen dan vele woorden. 
 
 
  
  



Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid bovenstaand nader toe te lichten, in de wetenschap 
echter dat u minstens zo goed op de hoogte bent van deze problematiek als ondergetekenden. 
 
Namens VWBLD:  
Leon Aanraad en Arie van den Berg 
 
Mede namens: 
 

Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland de heer Jan van Marrewijk (voorzitter) 

CZAV Dinteloord de heer Leendert van Valen (vestigingsleider) 

Van Tilburg Groep de heer Alex van Tilburg (namens directie) 

ZLTO, afdeling Steenbergen-Bergen op Zoom de heer Pieter Korst (voorzitter) 

Huisartsenpraktijk Dinteloord de heer Hans Birkhoff (huisarts) 

winkeliersvereniging Dinteloord-Winkeloord de heer Pieter van de Hil (voorzitter) 

Apotheek Dinteloord mevrouw Hang Nguyen-Le (eigenaresse) 

Dorpshuis Dinteloord en sporthal de Buitelstee de heer Hans Boluijt  

Hotel Restaurant Thuis! de heer Robbert-Jan Timmermans (eigenaar) 

Basisschool De Regenboog de heer Sjeel Voet 

Delegatie bewoners Steenbergseweg de heren Remco de Jongh, John van de Merbel,  
Mart van de Merbel en Ko de Nood 

 
 
 
Dit schrijven is gedeeld met de lokale en regionale pers. 
  



Vanaf het terras bij hotel-restaurant Thuis!, met zicht op de Molendijk 

 
 
Vanaf locatie hotel-restaurant Thuis!, met zicht op het voormalige gemeentehuis  

 
Zebrapad bij Albert Heijn 



 
 

 
   


