
Inspreektekst VBWLD, oordeelsvormende vergadering van 7 februari 2022. 
 
 
Geachte dames en heren volksvertegenwoordigers, 
 
Ik ben Leon Aanraad, voorzitter van de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid 
Dinteloord. 
 
Vanavond gaat u een oordeel vellen over de rondweg in Dinteloord: het langstlopende 
dossier sinds de herindeling. 
 
Burgemeester Schout had in de overdracht aan burgemeester Van Wijk de ‘oostelijke 
rondweg Dinteloord’ al opgenomen als speerpunt van de Dinteloordse gemeenschap. 
 
16 bijlagen bij dit agendapunt vanavond, inclusief het advies van de Adviesraad Verkeer.  
 
Groot compliment voor deze Adviesraad: een gedegen onderzoek, waarbij belangengroepen 
zijn gehoord en een zestal tracés minutieus zijn onderzocht. Variant 6 blijkt de beste optie: 
de oostelijke rondweg over bestaande wegtracés. 
 
Ook VWBLD heeft u in 2021 rijkelijk voorzien van informatie over het nut en de noodzaak. 
 

• Op 4 maart vertelde Harry Vlamings u dat die rondweg het vracht- en landbouwverkeer 
in onze dorpskern flink reduceert. Dat voor die rondweg in 2004 al € 785.000 was 
gespaard, later echter besteed aan het wegenonderhoud in de kern Steenbergen… Dat 
het mandje van Steenbergen voor Dinteloord nog leeg is, wél 5 miljoen euro voor het 
aquaduct in Steenbergen.  

• Op 25 maart schetste John van de Merbel de enorme overlast op de Steenbergseweg en 
in het dorpscentrum: de verkeersintensiteit, de snelheid in combinatie met het lawaai, 
en de luchtverontreiniging. En de oplossing voor dat alles: een oostelijke rondweg. 

• Op 6 september stuurde ik het college en uw raad een uitvoerige brief, waaruit ik nu 
citeer: 
  
“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.”   
 
Toegevoegd waren steunbetuigingen van organisaties en bedrijven: er is niet alleen  
maatschappelijk, maar ook sociaal-economisch draagvlak voor de rondweg in Dinteloord. 
 

• Op 2 oktober tijdens ‘het kernbezoek Dinteloord’ toonden we u foto’s en filmpjes van 
gevaarlijke verkeerssituaties: tankauto’s met ontplofbare stoffen en kolossale 
landbouwvoertuigen die de gehele breedte van de Westvoorstraat nodig hebben. 
  



• Op 11 oktober was u aanwezig tijdens ons verkiezingsdebat in het Dorpshuis. Ik citeer uit 
‘kijkopSteenbergen.nl’ van 12 oktober jl. met als kop: 
Verkiezingsdebat: Dinteloorders willen dat beloftes worden ingelost  
“Ze deden hun best, de zeven mannen die op een rijtje op het podium zaten. Maar 
misschien had een vrouwelijke kandidaat het schild van wantrouwen van de aanwezige 
Dinteloorders kunnen openbreken, want die zijn inmiddels al vaak teleurgesteld. Het 
grootste onderwerp van de avond, de komst van een rondweg die de verkeersoverlast in 
het dorp moet aanpakken, is namelijk al jarenlang een heet hangijzer.  
 
“Sterker nog, ik was als wethouder in deze zaal toen de belofte van een rondweg werd 
gemaakt. Die belofte moet worden nagekomen”, zei Michel Lambers, de huidige 
fractievoorzitter van de Volkspartij.” 
[Einde citaat] 
 
Eén partij liet recent weten in haar verkiezingsprogramma dat er in Dinteloord GEEN 
volwaardige rondweg komt 1, en natuurlijk wel in Steenbergen 2…  
Dat is Gewoon Lokaal, met op de kieslijst nota bene 4 Dinteloorders. 
 
De kolossale landbouwvoertuigen moeten gebruikmaken van [Ik citeer:] “bestaande 
(onverharde) paden en wegen en er worden nieuwe verbindingen gemaakt die samen als 
het ware een rondweg voor tractoren rond de kern vormen. Meer dan geschikt voor het 
landbouwverkeer en onaantrekkelijk voor auto’s. Zo simpel kan het zijn.” 
[Einde citaat] 

 
VWBLD vertrouwt erop dat het blijft bij die ene partij - GewoonLokaal - die Dinteloord GEEN 
volwaardige rondweg gunt.  
 
En dat de overige partijen WEL positief oordelen over de rondweg in Dinteloord. 
 
Zodat het langstlopende dossier na 25 jaar gesloten kan worden.  
 
Zodat de Dinteloordse kiezers weten op welke andere partijen zij WEL moeten stemmen 
voor een volwaardige rondweg. 
 
“Zo simpel kan het zijn.”  
 

 
1 Zie verkiezingsprogramma Gewoon Lokaal, pag 18, alinea 4 t/m 6 
2 Zie verkiezingsprogramma Gewoon Lokaal, pag 16, eerste alinea 
 


