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Aan het college van B & W 
van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6  
4650 AA Steenbergen 
 
Betreft: Openbare toiletten 
 
          

Dinteloord, 6 juli 2022 
 
Geacht college, 
 
Mede naar aanleiding van het persbericht van de Maag Darm en Lever Stichting (zie bijlage) 
wilde dorpsraad graag uw aandacht vragen voor het gebrek aan openbare toiletten met name 
in de gemeente Steenbergen. 
 
Het probleem is lokaal in Dinteloord al in 2015 gesignaleerd toen naar aanleiding van klachten 
van omwonenden van de havenkom bleek dat met name sportvissers tegen schuttingen 
urineerden en in openbaar groen en zelfs particuliere tuinen hun behoeften deden. 
 
De dorpsraad heeft dit toen aan de toenmalige wethouder, de heer Cors Zijlmans gemeld met 
een kopie van de e-mail aan de toenmalige raadsleden Joey van Aken (PvdA), Tim Huisman 
(Steenbergen Anders) en Esther Prent (Gewoon Lokaal!). Er is echter niets met deze melding 
gedaan. 
 
Na het voltooien van het CentrumHaven plan voor wat betreft de havenkom in Dinteloord was 
er – mede door de uitstekende mogelijkheden voor de sportvissers – een explosieve toename 
van het aantal klachten. Sportvisserij Zuid-West Nederland heeft toen in 2020 een aantal 
manden een mobiel toilet (Dixie) gehuurd en deze in de nabijheid van de havenkom geplaatst. 
 
Eind 2020, begin 2021 waren er weer klachten en toen heeft de gemeente Steenbergen tijdelijk 
een mobiel toilet geplaatst. 
 
Naast de klachten over het gedrag van de sportvissers bleek tijdens de corona crisis in 2020 
en 2021 dat er een grote behoefte was aan openbare toiletten. Veel mensen gingen buiten 
recreëren (wandelen, fietsen, etc.) maar doordat de horeca, dorpshuizen, het gemeentehuis, 
tuincentra, etc. gesloten waren ontbrak elke mogelijkheid voor een sanitaire tussenstop. 
Weliswaar zijn deze gelegenheden nu weer open, maar daarnaast blijft er een gebrek aan 
openbare toiletten die 24/7 toegankelijk zijn en waarbij uiteraard ook rekening gehouden wordt 
met personen met een beperking. 
 
Wij dringen er op aan dat het gemeentebestuur van Steenbergen dit onderwerp serieus oppakt 
en hierover een besluit neemt om tot realisatie van openbare toiletten over te gaan.. Om u 
hierbij te helpen voegen wij een stappenplaan (zie bijlage) toe.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

Namens de Dorpsraad Dinteloord  en Prinsenland, 
Hakim Tampoebolon, voorzitter 


