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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 7, 

het raadsvoorstel betreffende het “Project Levensbos de Jaarring” en over agendapunt 

8 “Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord”.  

Op 29 oktober 2020 is bij de behandeling van de Tussenrapportage 2020 een 
amendement van PvdA en Volkspartij aangenomen dat ook bij de stukken van 
agendapunt 7 zit. Daarin werd aangedrongen op het uitwerken van 2 scenario’s: een 
scenario met het levensbos als onderdeel van het stadspark en een scenario met een 
levensbos, zoals nu verwoord in het raadsvoorstel. Bij de behandeling van het 
stadspark op 2 december 2020 is het levensbos niet aan de orde gekomen, maar heeft 
de PvdA ook geen wijzigingen op het amendement voorgesteld. Zodat het nog steeds 
van kracht is. Het natuurlijk aan u als raad om daar een oordeel over te vellen. 
 
Wij vragen ons af of ooit de behoefte aan een levensbos gepeild is in alle kernen. In 
Dinteloord is dat in ieder geval nooit gebeurd en ook de dorpsraad is nooit gevraagd 
de mening van de inwoners te peilen. Ik durf te stellen dat niemand in Dinteloord zit te 
wachten op een levensbos voor de hele gemeente op een afgelegen en volkomen 
onbekende locatie bij het Petersbos. Een eigen levensbos voor iedere kern in de  
directie omgeving leefomgeving zou een betere keuze zijn.  
 
In het voorstel wordt voorgesteld dat de inwoners een boom kunnen kopen voor 350 
euro. Wij denken dat er gezien de hoogte van het bedrag weinig animo voor zal zijn. 
Er wordt vanuit gegaan dat er jaarlijks 5 en misschien wel 10 bomen verkocht worden. 
Waarop is die schatting gebaseerd? Het duurt dus jaren voordat er een behoorlijk bos 
staat en het bos bijdraagt aan de vermindering van de CO2 in de lucht en de 
biodiversiteit. Volgens het schetsontwerp kun je overigens nauwelijks spreken van een 
bos. De bomen komen langs de rand van een groot gazon. 
 
Wat de dorpsraad echter het meest tegen de borst stuit is de financiering. Er is door 
het college nog eens goed in het mandje van Steenbergen gekeken. En wat ligt daar 
op de bodem: de bijdragen van de provincie in verband met het bestuursakkoord uit 
2010 over het AFC Nieuw Prinsenland. Laten we dat maar eens gebruiken voor de 
aanleg van een levensbos. Vinden ze in Dinteloord toch niet erg. 

Een door de provincie ingehuurde landschapsarchitect is nog bezig een visie op te 
stellen voor Nieuw Prinsenland en de bijbehorende projecten te definiëren die in de 
onmiddellijke omgeving van Dinteloord, Stampersgat en de noordzijde van de Dintel 
uitgevoerd kunnen worden. Daar zijn de gelden uit het AFC Nieuw Prinsenland voor 
bedoeld. En dit is ook zo aan de raad meegedeeld op 16 april 2019. Maar nu wordt 
er alvast bijna 100.000 euro bestemd voor een project in de kern Steenbergen. En 
moeten wij dan straks horen dat er geen geld is voor de door ons zo gewenste 
natuurspeeltuin ? Dat kan toch niet. 
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De dorpsraad zou graag zien dat er eerst eens werk wordt gemaakt van de 
natuurontwikkeling in de onmiddellijke omgeving van Dinteloord. Bijvoorbeeld aan de 
oostkant van Dinteloord tussen de kern en de A4. De dorpsraad ziet daar liever een 
ommetje en een bos voor de levenden dan een levensbos elders. 
 
Het tweede onderwerp dat ik wil aankaarten is de herinrichting van de 
Steenbergseweg.  
 
Wij zijn voor een volledige reconstructie zoals beschreven in scenario 3. Met veilige 
fietsvoorzieningen en schoolroutes, duurzaamheid, openbaar groen, verlichting en 
een ruimtelijke beleving die aansluit bij het eigen dorpskarakter van Dinteloord.          
 
Maar ook daar zien we dat er weer een greep gedaan wordt in de AFC pot. Deze 
gelden zijn bedoeld voor natuurontwikkeling rondom het AFC Nieuw Prinsenland, niet 
om er de groenvoorzieningen in de Steenbergseweg mee op te tuigen.  
 
Daarnaast maken wij ons zorgen over de bereikbaarheid van het nieuwe busstation 
en de nieuwe bibliotheek en de routering van het bestemmings- en landbouwverkeer 
tijdens de herinrichting.  
 
Wij vragen nadrukkelijk niet alleen de omwonenden maar alle inwoners alsook de 
dorpsraad te betrekken bij het maken van een ontwerp dat op het meeste draagvlak 
kan rekenen en bij de uitvoering van het project. 
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