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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 de agendapunt 6, de 

Studie Randweg Dinteloord.  

Ik had liever vanavond mijn 76e verjaardag elders gevierd, maar ik vind dit onderwerp te 

belangrijk om er niet over in te spreken. 

Laat ik beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor het vele werk dat er in korte tijd 

verricht is om oplossingen te onderzoeken en te documenteren voor de overlast door het 

vracht- en landbouwverkeer dat door de kern Dinteloord gaat. 

Waardering ook voor de adviesraad waarin Dinteloord weliswaar slechts door 1 persoon 

vertegenwoordigd was, maar die toch tot een  waardevol advies is gekomen. 

De laatste tijd is er veel te doen over de tweedeling die veroorzaakt wordt in de maatschappij 

door de corona maatregelen. Wanneer oplossing die wordt aangedragen in het rapport van de 

Anteagroup tot uitvoering komt zal dit tot een tweedeling in Dinteloord leiden. Enerzijds de 

inwoners ten westen van de Steenbergseweg die comfortabel in de buurt van een prachtig 

landgoed in de Prinsenwijk of Vlasserij wonen en anderzijds de inwoners van Dinteloord-oost 

en met name van de Molenwijk die bovenop de overlast van het lawaai en fijnstof van de A4, 

de lichthinder van de kassen en het geluid en de trillingen van de 12 windturbines nog eens te 

maken krijgen met een rondweg in hun achtertuin en een verbindingsweg in hun voortuin! De 

oplossing leidt in feite tot verplaatsing van de overlast vanuit het centrum en de 

Steenbergseweg naar Dinteloord-oost. 

Wat betreft de verbindingsweg. Die zal dus moeten zorgen voor ontlasting van de 

Steenbergseweg om zo het aantal voertuigen op maximaal 5000 per etmaal te krijgen. Dat 

betekent dat er een paar duizend voertuigen - inclusief vrachtverkeer – door de Karel 

Doormanstraat via respectievelijk de Piet Heijnstraat of de Witte de Withstraat van en naar het 

centrum of naar Dinteloord-west zullen gaan rijden. Dwars door een woonwijk, langs een 

school en met bochten die onmogelijk te nemen zijn door lange trailer combinaties. Los 

daarvan zal de aansluiting op de Omloop tot gevaarlijke situaties leiden als verkeer vanaf de 

verbindingsweg met 50 km per uur op de T-aansluiting afkomt.  

Het argument dat er ook ingeval van calamiteiten dan een goede bereikbaarheid wordt 

gecreëerd gaat niet op. Via de Molenweg of via de Symbiose – Molendijk is Dinteloord-oost 

heel goed bereikbaar. Dat is in de praktijk ook gebleken in de zeldzame gevallen dat er sprake 

was van een calamiteit. 

Ik heb nog wel een suggestie voor een verbindingsweg. Leg die aan achter de begraafplaats 

aan de Steenbergseweg tussen de Noordlangeweg en de Johan Frisolaan. Gedeelde smart is 

halve smart. 

De oplossing voor de rondweg die in het rapport wordt beschreven wijkt af van het advies van 

de Adviesraad. De oplossing die de Anteagroup aanbeveelt is een weg waarover met 80 km 
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per uur gereden mag worden. Met een aantal gelijkvloerse kruisingen (Molendijk en 

Galgendijk) wat tot levensgevaarlijke situaties zal leiden. Daarnaast zal de overlast (geluid, 

fijnstof) voor de bewoners van de Molenwijk drastisch toenemen. De randweg zal bovendien 

alleen maar extra verkeer van en naar Dintelmond aantrekken. Het is immers de kortste route 

als men vanuit het zuiden via de A4 rijdt. 

De Adviesgroep beveelt de oostelijke variant 6 aan, een rondweg zo dicht mogelijk tegen de 

A4 aan. Dit sluit nog het meest aan bij het idee dat de dorpsraad had aangedragen voor het 

landbouwverkeer: een weg langs de  A4 en vervolgens over het bestaande viaduct over de 

Dintel. Wij dringen er op aan deze oplossing serieus te onderzoeken en in gesprek te gaan 

met Rijkswaterstaat en de gemeente Moerdijk. Daardoor zou een brug over net havenkanaal 

overbodig worden. Ook hebben wij de suggestie gedaan de Molenweg onder de Molendijk 

door te trekken door het bestaande viaduct over de A4 aan te passen. Ook dit is een onderzoek 

waard. 

Wij vragen ons echter af of een rondweg wel de oplossing is voor de overlast van landbouw 

en vrachtverkeer. In 2012 en 2014 is al geconcludeerd dat er een drastische afname was van  

doorgaand vrachtverkeer van en naar bedrijven op Dintelmond door de realisatie van de 

Symbiose en de aanbeveling om van en naar Dintelmond te rijden via de afritten bij Willemstad. 

Een groot deel van het vrachtverkeer dat door het centrum rijdt is lokaal vrachtverkeer van o.a. 

van Tilburg en Kouters. Ga zo snel mogelijk in gesprek met deze bedrijven over uitplaatsing. 

Van Tilburg zou graag uitbreiden aan de Koperslagerij op Reinierpolder II. De recente 

aankondiging dat bedrijventerrein Reinierpolder III aansluitend aan Reinierpolder II ontwikkeld 

gaat worden biedt een uitgelezen kans om van Tilburg de ruimte te geven uit te groeien tot 

een duurzaam recycling- en grondstoffen bedrijf. De kosten van het uitplaatsing van deze 

bedrijven zullen vele malen lager zijn dan de 16 miljoen euro die nu nodig is voor een rondweg. 

Kijk vervolgens welke oplossing er voor het landbouwverkeer moet zijn. De oostelijke variant 

6 zoals aanbevolen door de Adviesgroep zou daarbij het uitgangspunt kunnen zijn.  

Verder willen wij graag dat de inwoners van Dinteloord-oost en de dorpsraad intensiever 

betrokken worden bij verdere studies en het ontwikkelen van plannen. Er is over draagvlak 

niet te vinden in het rapport of in het advies. 

Wij raden u aan om een duidelijk standpunt in te nemen met name net het oog op de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Laat de Molenwijk niet het afvalpuntje van Dinteloord worden!   
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