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Aan het college van B & W 
van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6  
4650 AA Steenbergen 
 
Betreft: Paas kermis in Dinteloord 
 
          

Dinteloord, 19 maart 2023 
 
 
Geacht college, 
 
 
 
Uit de media hebben wij vernomen dat het college van Burgemeester en Wethouders besloten 
heeft een kermis toe te staan op het Raadhuisplein in Dinteloord in de periode 6 tot en met 19 
april 2023 en er tevens voor die periode een tijdelijk parkeerverbod op het Raadhuisplein geldt. 
 
Wij hebben begrepen dat over deze besluiten vooraf geen overleg heeft plaats gevonden met 
het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente in Dinteloord noch met de winkeliersvereniging 
Dinteloord Winkeloord. Ook is de Dorpsraad niet geïnformeerd.   
 
De dorpsraad is van mening dat het houden van een kermis rond het Paasweekend ongewenst 
is om diverse redenen: 
 

1) Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Dinteloord aan de Westvoorstraat staat 
in de directe nabijheid van het Raadhuisplein waar de kermis gehouden zal worden.  
Er staan op alle kermisdagen diensten gepland: 

 

 
 
Ook het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk op de hoek van het Zuideinde en de 
Westvoorstraat staat in de directe nabijheid van het Raadhuisplein waar de kermis 
gehouden zal worden.  Ook daar zijn diverse diensten gepland in die periode. 

 
De kerkgangers zullen geluidoverlast ondervinden van de attracties van de kermis 
hetgeen met name ongewenst is in deze Paasperiode waarin de kerkgenootschappen 
bijeen komen voor extra bezinning. 
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2) De winkeliers lopen door het parkeerverbod een aanzienlijk deel van hun omzet mis. 
Vooral rond de Pasen worden extra inkopen gedaan door bewoners en bezoekers. Een 
parkeerverbod zal zeker potentiële klanten afschrikken temeer daar er nauwelijks 
alternatieve parkeerruimte beschikbaar is zeker op de dagen waarop inwoners in de 
wijken rondom het Raadhuisplein vrij zijn en dus in de nabijheid van hun woning hun 
auto’s geparkeerd hebben.  

 
In het verleden is het circus, dat normaliter op de ijsbaan aan de Dours Rijkersstraat haar 
tenten opsloeg uitgeweken, naar de parkeerplaats bij het sportpark Molenkreek. Wij denken 
dat deze locatie een uitstekend alternatief is. Veel activiteiten zijn al verplaatst naar de rand 
van het dorp, zoals de bushalte en de bibliotheek (in het BP station). De inwoners en met name 
de jongeren zullen er geen probleem mee hebben dat de kermis niet in het centrum plaats 
vindt.   
 
Wij dringen er op aan dat u beide besluiten intrekt en een alternatieve locatie aanwijst voor 
deze Paaskermis.  
 
 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
H.A.Tampoebolon 
Voorzitter dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
 
 
 
 
 
  
 

 

 


