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Dinteloord, 2 december 2019

Geachte heer, mevrouw,

Sinds de zomer van dit jaar zijn wij met enkele bewoners een groepsapp gestart in 
verband met de (geluids-)overlast aan de Steenbergseweg in Dinteloord.

We hebben geregeld meldingen bij jullie gemaakt en ook bij de politie omtrent het 
parkeerterrein bij VV Prinsenland en de bizar hoge snelheden welke worden gereden door 
de Steenbergseweg. Het is u wellicht allemaal bekend.

Wij hebben ons verhaal ook gedaan bij de de Vereniging VWBLD van Dinteloord. Zij 
geven ons adviezen en helpen met het meedenken waarvoor wij hen dankbaar zijn.

Op maandag 30 september jl was er een vergadering georganiseerd vanuit de gemeente 
Steenbergen. Diverse partijen waren hierbij aanwezig en wij hebben kunnen melden wat 
de problemen zijn. Wat betreft de overlast op de parkeerplaats is er toen aangegeven dat 
het lastig is om die groep aan te kunnen pakken. Maar er werd gemeld dat ze achter de 
schermen er druk mee bezig zijn. 

Met de kerncoördinatoren is toen afgesproken dat er in de donkere hoek van de 
hondenvereniging MEDIO een hek geplaatst zou gaan worden zodat de jongelui zich daar 
niet meer zou kunnen vestigen. 
Niets was gelogen het hek stond er binnen een maand en verlichting van de lantaarnpalen 
op de parkeerplaats zijn aangepakt door LED verlichting erin te plaatsen. Dit is al een hele 
verbetering
Echter het probleem van de hangjongeren is nog niet opgelost.

Voor de omwonende is het bijna een onhoudbare situatie geworden. Schreeuwende 
mensen, drugsgebruik, slippende auto’s, harde muziek, toeterende auto’s tot diep in de 
nacht/begin van de morgen en dan nog maar niet te spreken over de enorme puinzooi die 
elke morgen wordt aangetroffen. Het is gewoonweg niet meer te doen. Mensen hebben 
last van intense stress als gevolg van de lange duur van de overlast en dat heeft bijzonder 
grote invloed op het leef-, slaap- en woonplezier. Het is nu natuurlijk herfst/winter 
waardoor de hangjongeren misschien iets minder buiten blijven staan (maar overlast 
genoeg) maar voor je het weet is het weer voorjaar en begint alle ellende van vooraf aan. 
Mensen kunnen dan niet eens in de tuin zitten.

Dit situatie moet gewoon niet langer gaan duren. De hangjongeren gaan zich meer en 
meer provocerend gedragen. Er wordt naar bewoners getoeterd en gewezen als zij in het 
dorp zijn, er wordt geseind als de bewoners in de tuin zijn en er wordt extra gas gegeven 
als zij voorbij rijden langs huizen.

Daarnaast is je woning hetgeen waar je je veilig zou moeten voelen. Maar door alle 
gebeurtenissen op het parkeerterrein (waaronder het in elkaar schoppen en slaan van een 
geparkeerde auto en het provocerende gedrag) wordt dit bijna onmogelijk. 



Dan de grote problematiek omtrent de snelheden welke worden gereden over de 
Steenbergseweg. Het lijkt of deze per dag toenemen. Wij wonen op dit moment echt 
gewoon aan een snelweg. Vooral in de avonduren. Er worden met gemak snelheden 
gemeten van 80/90 kilometer per uur. Ons is ter ore gekomen dat in 2020 de weg 
aangepakt gaat worden. Echter kunnen en willen wij niet wachten tot dit gaat gebeuren. Er 
moet echt eerder actie ondernomen gaan worden om snelheden eruit te kunnen halen. 
Verder is de overlast van de vele vrachtwagens ook een groot probleem terwijl het alleen 
voor bestemmingsverkeer is.

Door dit alles heeft een bewoner zijn huis te koop gezet en er zijn meerdere verhalen van 
bewoners die eraan denken om te gaan verhuizen, gewoonweg omdat het voor hen niet te 
verdragen is.

Het gevoel van veiligheid bij de bewoners wordt ondermijnd en dit  gegeven zou al 
aanleiding moeten zijn voor het gemeentelijk bestuur om direct en afdoende actie te 
ondernemen.

Wij kijken dus ook uit naar een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners van de Steenbergseweg


