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onderwerp Vragen van raadsleden I Vragen Reglement
van Orde VERZONDEN 2 2-DEC.2022

Geachte heer Lambers,

Naar aanleiding van de raadsmededeling over het uitstel van behandeling van het 
raadsvoorstel van vaststelling van het bestemmingsplan Van Heemskerckstraat/
Karei Doormanstraat Dinteloord heeft u raadsvragen gesteld over het 
vrachtwagenparkeerterrein.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

» In uw brief d.d. 7 februari legt u de chauffeurs voor dat einde 2022 de 
parkeerplaats niet meer beschikbaar zal zijn. Wat is thans de verwachte 
datum tot wanneer de chauffeurs daar kunnen parkeren?

Antwoord: Er dienen door de gemeenteraad twee besluiten te worden genomen ten 
aanzien van het huidige vrachtwagenparkeerterrein in Dinteloord.

1. Een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan Van 
Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat.

2. Een besluit om een weggedeelte van de Van Heemskerckstraat waaronder 
begrepen het huidige vrachtwagenparkeerterrein aan de openbaarheid te 
onttrekken.

Tegen deze ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend met kort samengevat als 
Ínhoud het verzoek om het vrachtwagenparkeerterrein pas op te heffen als er een 
alternatief is. Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Als de 
gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan het onttrekken aan de 
openbaarheid van het huidige vrachtwagenparkeerterrein is het aan de gemeenteraad 
zelf om te bepalen wanneer het besluit in werking treedt. Dit wordt vanzelfsprekend in 
ieder geval later dan in de brief aangegeven. Waarschijnlijk in de loop van 2023.
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» Hoever bent u met het onderzoek naar alternatieven (zie verslag overleg 
chauffeurs 15 november 2022 in bijlage)?

Antwoord. Wij zijn bezig met een alternatievenonderzoek. Wij willen de resultaten 
hiervan eerst bespreken met de chauffeurs op een nog nadere te bepalen datum in 
Januari 2023.

« De fractie van de Volkspartij heeft op 5 november 2022 een bijzonder
constructief overleg gevoerd met de vrachtautochauffeurs uit Dinteloord. De 
voorkeur is uitgesproken voor een nieuwe parkeerplaats tussen de 
ambulancepost en de oprit naar het opslagterrein van Van Tilburg. Eenvoudig 
bereikbaar via de afritten van de A4 en eenvoudig weer terug te rijden via de 
rotonde met de Suikerpee. Is uw college al in overleg met de eigenaar van de 
grond?

Antwoord: Wij zijn inderdaad in overleg met de eigenaar van de grond. De 
ontwikkeling van een vrachtwagenparkeerplaats wordt in 2023 meegenomen in het 
ontwikkelplan Dinteloord.

» Hebben de andere mogelijkheden vermeld in het verslag van d.d. 15 
november eventueel een voorkeur?

Antwoord: We hebben hierover nog geen standpunt ingenomen.

» Overweegt u een nieuwe parkeerplaats voor vrachtauto's te voorzien van een 
afsluitbaar hek en camerabewaking?

Antwoord: Dit is een serieuze optie die wij meenemen in het onderzoek.

» Nu er toch uitstel is vanwege de uitspraak van de Raad van State, gaat uw 
college dan deze tijd dan ook benutten om overleg te plegen met de 
werkgevers van de chauffeurs of zij willen betalen voor een afgesloten 
parkeerplaats, waarvan de chauffeurs een sleutel hebben?

Antwoord: Eerst willen wij in januari een vervolggesprek hebben met de chauffeurs.

» Inde vergadering van 29 september jl. heeft de wethouder toegezegd na te 
gaan op welke wijze met de chauffeurs beter kan worden gecommuniceerd; 
wat is daarvan het resultaat?

Antwoord: Wij hebben inmiddels de contactgegevens van de chauffeurs. Op 21 
september 2022 hebben we een overleg gehad met de chauffeurs, In dit overleg 
hebben wij toegezegd om te kijken naar alternatieven. De resultaten van dit 
onderzoek willen wij met de vrachtwagenchauffeurs bespreken in januari 2023.

» Op welke wijze zijn de chauffeurs inmiddels door het college geïnformeerd 
over de uitspraak van de Raad van State en de gevolgen daarvan?

Antwoord: Iedereen die een zienswijze heeft gediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan is ingelicht over het uitstel van de behandeling van het
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bestemmingsplan Van Heemskerckstraat Dinteloord, waaronder ook begrepen twee 
vrachtwagenchauffeurs. De vrachtwagenchauffeurs die geen zienswijze hebben 
ingediend worden mondeling ingelicht in het nog in te plannen gesprek van januari 
2023.

M.J.P. de Jongh, RA

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

Belt, MBA
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