
Opmerkingen bij Meerjarig uitvoerprogramma Verkeer & Mobiliteit 2021 – 2025 
  
De ‘Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (VWBLD) wil met dit schrijven de 
gemeenteraad in het kader van het GVVP attenderen op aanvullingen voor Veiligheid, 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Duurzaamheid en Algemene maatregelen voor Dinteloord. 
 
Allereerst benoemen we een knelpunt t.a.v. het openbaar vervoer: zie hieronder B.01 in relatie tot 
B.02 en B.03.  
Op de tweede plaats benoemen we enkele zaken die door Dinteloorders zijn ingebracht tijdens de 
burgerparticipatiemomenten GVVP. 
  
Ad 4.2 Het meerjarenprogramma 2021-2025 (Nu) 

• Punt B.01: Realisatie mobiliteit hub Dinteloord – Rotonde. 
 
VWBLD adviseert om de huidige bushalte in Dinteloord (Raadhuisplein) niet te verplaatsen: 
1 Ouderen (meer dan 1 km lopen in weer en wind) 
2 Schoolgaande jeugd (universiteit Rotterdam, scholen in Steenbergen, Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Oudenbosch enz.); 
3 Arbeidsmigranten; 
4 Personeel bedrijven en middenstand; 
5 Opstapplaats buurtbus vanuit Willemstad, Heiningen, Fijnaart. 
  
CONCLUSIE 
Dinteloord gaat naar 0 opstapplaatsen in de kern waar er nu 2 zijn: Raadhuisplein en 
Steenbergseweg. 
  

• B.03 Opwaarderen bushalte Steenbergen-Ravelijn tot centrumhalte en B.04 Afwaarderen 
bushalte Steenbergen-Burg. Van Loonstraat tot buurtbushalte  

 
CONCLUSIE 
Steenbergen gaat van 5 opstapplaatsen in de kern naar 4 (de 5e wordt buurtbushalte bij de LIDL) 
 
Nota Bene: Dinteloord heeft 5745 inwoners. Bron: https://allecijfers.nl/wijk/wijk-03-dinteloord-
steenbergen/  
Steenbergen heeft 13.500 inwoners. Bron: https://allecijfers.nl/wijk/wijk-00-steenbergen/  
 
 
Tot zo ver het knelpunt openbaar vervoer en dan nu graag aandacht voor de oostelijke 
ontsluitingsweg waarover al wordt gesproken sinds de plannen voor het AFC zich ontvouwden. 
 
VWBLD mist in het GVVP een oostelijke ontsluitingsweg voor Dinteloord: die is hard nodig voor 
veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid enz. Dit is eerder wèl beschreven, o.a. in het zogenaamde 
Dorpsontwikkelingsplan Dinteloord 2007, maar ook in het rapport Nut en noodzaak oostelijke 
ontsluiting Dinteloord 1 februari 2007 en in de Visie woningbouw 2020, geschreven in 2010. 
 
Dat is des te opmerkelijk, aangezien in de rapportage Voortgang GVVP juni 2020 als eerste staat 
genoemd: ‘Vracht- en landbouwverkeer in de kern’.  
 
In de kern Dinteloord is het vrachtverkeer en landbouwverkeer in de lange reeks van jaren dat er 
uitsluitend wordt gesproken over een oostelijke ontsluitingsweg, alleen maar toegenomen. Dit alles 
mede doordat er nog bedrijven zitten in de kom van Dinteloord, door de aanwezigheid van een 
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vrachtwagenparkeerplaats, en door de aanwezigheid van het Industrieterrein Dintelmond (gemeente 
Moerdijk). 
Dat geldt ook voor het landbouwverkeer van loonbedrijven en al zeker als dat naar Fijnaart, 
Heiningen, Willemstad en nog verder moet om daar gewassen te dorsen, te rooien of te plukken. 
 
De laatste 2 jaar is de bedrijvigheid sterk toegenomen in Dinteloord. We wijzen dan op het 
aardappelverwerkingsbedrijf in de Havenweg, daarnaast het milieubedrijf aan de Stoofdijk. Het is 
wenselijk dat beide bedrijven uit de kern geplaatst worden naar elders op het grondgebied van onze 
gemeente. Daarnaast kent ook het bedrijf CZAV in de Havenweg een sterke groei: onrendabele 
depots elders worden gesloten en de activiteiten worden geconcentreerd op de locatie aan de 
Havenweg. En dat betekent een toename van verkeer van vrachtwagens en landbouwvoertuigen. 
 
Mogelijkheden voor een ontsluitingsweg 
Een ontsluitingsweg vanaf de Symbiose, richting Noordzeedijk, dan een tracé dat uitkomt bij de kop 
ingang haven, brug over (of tunnel onder) de haven, naar CZAV.  
 
Of bij industrieterrein Dintelmond bij de rotonde Prinslandse brug, rechtdoor richting A4 en daar een 
op- en afrit maken. Een en ander mogelijk in samenwerking met de gemeente Moerdijk. 
 
 
VWBLD doet een dringend beroep op de gemeenteraad om na ruim 15 jaar ‘praten over de oostelijke 
ontsluitingsweg in Dinteloord’, aan de slag te gaan met de realisering ervan. 
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