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Een woonwijk voor 250 
arbeidsmigranten aan de 
Noordlangeweg, de rand van 
Dinteloord, moet daar niet ko-
men. Dat stelt de werkgroep 
Behoud Leefbaarheid Dintel-
oord (WBLD), die vindt dat 
werkgevers maar woonruimte 
op hun bedrijfsterrein moeten 
realiseren voor deze tijdelijke 
arbeidskrachten. 

Alle Dinteloorders krijgen bin-
nenkort een flyer in de bus met de 
oproep om zich aan te melden voor 
de informatieavond op 30 januari. 
Daar licht de initiatiefnemer, het 
uitzendbureau Flex Employment, de 
plannen nader toe. ,,We willen be-
reiken dat de mensen in beweging 
komen, zich informeren•: zegt Leon 
Aanraad van de werkgroep. ,Voor 
een eerdere bijeenkomst zijn alleen 
omwonenden uitgenodigd. ,,Ik heb 
de griffie van de gemeente gebeld 
en gezegd dat dit het hele dorp aan 
gaat. Heel veel mensen weten niet 
wat er speelt", zegt Arie van den 
Berg. Op de bijeenkomst zijn, naast 
het uitzendbureau en de gemeente, 
de Dorpsraad - voorstander van het 
plan - en de werkgroep aanwezig. 
John Klaasman hoopt dat de inwo-
ners hun mening aan de werkgroep 
kenbaar willen maken. 

De werkgroep vindt het perceel 
naast sportpark Molenkreek een 
slechte keus. In het bestemmings-
plan is dit aangewezen als gebied 
voor sport- en recreatievoorzie-
ningen, die uit het dorp daarheen 
verplaatst kunnen worden zodat 
daar ruimte komt voor woning-
bouw. Het plan van Flex Employ-
ment doorkruist dit. Het dorp gaat 
daardoor op slot, vindt de werk-
groep. Daarnaast vreest ze overlast. 
Klaasman: ,,Met grote aantallen van 
deze mensen bij elkaar loop je meer 
kans op problemen." 
Aanraad legt uit dat de leden van 
de werkgroep zich verdiepen in 
allerhande aspecten die te maken 
hebben met arbeidsmigranten. Zo 
waren enkelen vorige week bij de 
Netwerkbijeenkomst Arbeidsmi-
gratie van de provincie, waar een 
rapport met aanbevelingen werd ge-
presenteerd. ,,Brabantse gemeenten 
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Leon Aanraad (rechts) en Arie van den Berg zijn twee van de tien mensen die de vaste kern vormen van de werkgroep Behoud Leefbaar-
heid Dinteloord. 

'Werkgevers verantwoordelijk voor 
huisvesten van arbeidsmigranten' 
- waaronder Steenbergen - hebben 
dertien knelpunten benoemd rond 
het huisvesten van arbeidsmigran-
ten:' Aanraad legt uit dat er onder-
scheid gemaakt moet worden tussen 
verschillende groepen: migranten 
die korter blijven dan vier maanden, 
zij die langer dan vier maanden blij-
ven, en zij die langer dan een jaar 
blijven. De eerstgenoemde groep 
is volgens hem waarvoor Flex Em-

ployment het wijkje wil realiseren. 
"En je maakt mij niet wijs dat die 
bijdraagt aan de leefbaarheid': rea-
geert werkgroeplid Gino Hartogs. 
In Dinteloord hebben fruitteler Vos, 
broccoliteler Rage en varkenshou-
der Derksen verblijfsvoorzieningen 
op hun eigen terrein gerealiseerd 
voor tijdelijke arbeidskrachten. ,,Zo 
willen wij het graag zien", zegt Aan-
raad. Volgens Klaasman is de nood-

zaak van arbeidsmigranten tijdelijk 
en zal in de nabije toekomst door 
robotisering veertig procent van de 
arbeidsplaatsen in de glastuinbouw 
verdwijnen. Hartogs zegt dat de 
buitenlandse arbeiders die in Wel-
berg verblijven, overal in de regio 
werken. ,,Wie garandeert ons dat de 
mensen waarvoor Flex Employment 
huisvesting wil, in Dinteloord gaan 
werken? Het is helemaal niet zeker 

dat ze hier nodig zijn:' 
De werkgroep is géén actiegroep, 
benadrukt ze. De leden verzamelen 
kennis en willen die inzetten ten 
behoeve van de burgerparticipa-
tie. Van den Berg: ,,We willen de 
betrokkenheid van de inwoners 
vergroten, zo een groot draagvlak 
creëren en legitimatie verwerven. 
En we hopen dat de gemeente dan 
naar andere oplossingen kijkt:' 

.•..................•..................•..... . ••..••.••••••.•.......................•..... ' inteloord te klein voor tweede supermarkt'
Dinteloord is qua inwoners te 
klein om twee supermarkten 
te dragen. Dat zei de vast-
goedadviseur van het Duitse 
concern Aldi tegen wethou-
der Petra Lepolder. Zij zocht 
contact met vier discountke-
tens en geen daarvan toonde 
interesse. Het onderzoek van 
de wethouder bevestigt het 
artikel in de Westbrabander 
van vorig jaar, dat een tweede 
supermarkt in Dinteloord niet 
levensvatbaar is. 

Begin 2006 sloot Super de Boer aan 
het Raadhuisplein al om die reden. 

"Winkel van vergeten boodschappen 
redt het niet meer. De consument is 
mobieler en maakt zijn keuzes  zei 
Hans Jaspers destijds, die na zestien 
jaar stopte. 
Oud-wethouder Koos Boluijt, 
adviseur van winkeliersvereniging 
Dinteloord Winkeloord, is blij met 
de duidelijkheid van b. en w. ,,Het 
onderzoek is een bevestiging wat 
wij al vermoedden. Financieel-eco-
nomisch blijkt een tweede super-
markt geen haalbare kaart. De vier 
concerns hebben geen belangstelling. 
Als winkeliersvereniging dreigden 
wij een slecht imago te krijgen omdat 
we tegen een tweede super zou-

den zijn, maar dat was onjuist. Wij 
waren niet tegen een tweede super 
in het centrumwinkelgebied, maar 
alleen de r.k. kerk is qua oppervlakte 
geschikt. en die krijgt een andere 
bestemming:'" 
Koos Boluijt is blij dat het huidige 
winkelbestand in Dinteloord op het-
zelfde niveau blijft. ,,Dat is positief, 
want het blijkt moeilijk te zijn om 
leegstaande panden te vullen. We 
moeten er nu samen aan werken 
om het winkelgebied er netjes en 
modern te laten uitzien. Na het 
havengebied wordt nu het Raadhuis-
plein aangepakt en dat is goed voor 
Dinteloord." 

Tijdens de raadsvergadering van 8 
oktober pleitten meerdere raadsle-
den voor duidelijkheid in de al lang 
slepende discussie over een tweede 
supermarkt. Wethouder Lepolder 
ging op onderzoek en vroeg vier 
concerns of ze een tweede super 
aan de Karel Doormanstraat zien 
zitten. ,,Geen geschikte plek voor een 
supermarkt': meldde Aldi. ,,Voor een 
winkel van 1800 m2 is een terrein 
van 6000-7000 m2 nodig:' 
Lidl richt zich voorlopig op optima-
lisatie van de vestiging Steenbergen. 
Nettorama heeft ook geen interesse in 
Dinteloord Dirk van de Broek is altijd 
geïnteresseerd in een goede locatie 

als er rendement in zit. ,,Maar in de 
huidige marktsituatie zal de exploitatie 
in Dinteloord niet dekkend zijn  
De resultaten van dit summiere 
marktonderzoek bevestigen het uit-
gangspunt van de Detailhandelsvisie 
West-Brabant 2014-2020, zeggen b. 
en w. ,,De leegstand zal toenemen als 
uitbreiding van het detailhandelsaan-
bod niet vraaggericht verloopt. Op 
basis van dit onderzoek concluderen 
wij dat er geen exploüant is voor een 
discountsupermarkt in Dinteloord. 
Om deze reden zal het college ook 
niet meewerken aan een bestem-
mingsplanwijziging naar detailhan-
del voor de Karel Doormanstraat:' 


