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GA VEILIG DE WEG OP 
MET WINTERBANDEN!

Maak een afspraak via 0167-564250 of vakgarageautokar.nl/garageafspraak
Zo ga je extra voordelig én met de beste en veiligste banden de weg op deze winter!
*Vraag naar de voorwaarden.

Wil je ook in deze tijd van het jaar graag veilig de weg op? Wissel dan op tijd de autobanden! 
Heb je nog geen winterbanden of zijn ze aan vervanging toe? Dan is dit het ideale moment 
om ze aan te schaffen!

Wij werken met Continental winterbanden. Deze banden zijn ook dit jaar weer als beste getest.

Wil je ook in deze tijd van het jaar graag veilig de weg op? Wissel dan op tijd de autobanden! 

PROFITEER NU: TOT MAAR LIEFST 40% KORTING OP WINTERBANDEN!*

Wil je ook in deze tijd van het jaar graag veilig de weg op? Wissel dan op tijd de autobanden! 

OUTLET VAN MERKKLEDING 
VOOR BABY’S, KIDS & TEENS 
 

GROTE MERKEN, KLEINE PRIJZEN!

GROTE KERKSTRAAT 15 - STEENBERGEN 
(voormalige Mikro Electro) 

10,- 15,-20,-
25,- 30,-

GEOPEND VAN DINSDAG TOT EN MET  
ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17. 00 UUR

Volg ons voor extra aanbiedingen 
op Facebook: kinderkledingoutlet 

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Hoewel het on-
derwerp arbeidsmigranten pas 
volgende maand in de raadszaal 
inhoudelijk behandeld gaat wor-
den, werd de kwestie woensdag-
avond al wel aangeroerd in de 
oordeelvormende vergadering. 
Hakim Tampoebolon voelde zich 
geroepen om als voorzitter van 
de dorpsraad Dinteloord en Prin-
seland te reageren op het mani-
fest van de WBLD. In dat mani-
fest wordt gesteld dat het beoog-
de perceel aan de Noordlangeweg 
ongeschikt is als locatie om ar-
beidsmigranten te vestigen. Vol-
gens de dorpsraad is het echter 
wel mogelijk om deze groep dicht 
bij de woonkern te huisvesten en 
zouden we deze arbeidsmigranten 
niet als derderangsburgers moe-
ten behandelen.

Namens de Werkgroep Behoud 
Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) 
waren er twee insprekers, Leon 
Aanraad en John Klaasman. In 
beide betogen werden provinci-
ale plannen aangehaald waar-
in volgens de leden van de werk-
groep wordt gesproken over een 
voorkeur om deze arbeidsmi-
granten dicht bij de werkplek te 
huisvesten. “Wij willen als werk-

groep dat de huisvesting van deze 

groep mensen fatsoenlijk en vei-
lig plaatsvindt, conform wet- en 
regelgeving. Maar wel op het be-
drijfsterrein, en dus niet het pro-
bleem verplaatsen naar de voor-
tuin van de buren”, aldus Aanraad.

Socialistisch hart

Raadslid Theo van Es (VVD) refe-

reerde in reactie op dit betoog aan 
het politieke verleden van Leon 
Aanraad, die vroeger een boeg-
beeld van de Steenbergse PvdA 
was. 
“Waar is uw socialistisch hart ge-
bleven? U drijft deze mensen naar 
mijn gevoel van de gemeenschap 
af door ze oneerbiedig gezegd in 

een schuur te proppen. Het ja-
ren ’70 beeld dat u schetst dat on-
dernemers alleen maar uit zijn 
op winst maken klopt allang niet 
meer. Het gaat bij het pension 
Stella Maris op de Welberg al ja-
ren goed, dus waar bent u zo bang 
voor?”, aldus Van Es.

Nog geen voldongen feit
Ook Hakim Tampoebolon van de 
dorpsraad is van mening dat we 
een handreiking moeten doen 
naar de arbeidsmigranten door 
ze te betrekken bij de Dinteloord-
se samenleving. “Sommigen van 
deze mensen zitten al vijf jaar op 
een kamertje. Zou het niet aardig 
zijn om ze kennis te laten maken 
met een braderie, herdenking of 
winterfair?”

Nadir Baali wilde namens de PvdA 
weten wanneer de wethouder met 
meer informatie gaat komen over 
het ontwerpbestemmingsplan. 
“Dat is voorzien voor december 
2019, zodat we alle tijd hebben 
om dit proces zorgvuldig te door-
lopen. Ik wil benadrukken dat de 
verkoop van de grond nog geen 
voldongen feit is. Er wordt op 
geen enkele wijze vooruitgelopen 
op het recht dat u heeft als raad”, 
aldus wethouder Lepolder.

Dorpsraad en Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) 
beiden aan woord over arbeidsmigranten

“Stop deze mensen niet weg in een schuur”

Foto: De discussie of er 250 arbeidsmigranten gevestigd mogen worden 
aan de rand van Dinteloord moet nog door de raad gevoerd worden, maar 
de dorpsraad en WBLD hebben hun stem al laten horen.

Hoorapparaatje 
verloren 

Mijn moeder is afgelopen zondag, 
13 januari, haar hoorapparaatje 
verloren. Zij woont op de Gumma-
rusvelden en heeft zondag bood-
schappen gedaan bij Aldi. Toen zij 
terug thuiskwam mistte zij haar 
hoorapparaatje. Heeft u het mis-
schien gevonden, belt u mij dan 
a.u.b. op telefoonnummer 0167-
564288. Alvast mijn hartelijke 
dank,
Hanneke Delhez, Steenbergen

Huissleutel verloren

Begin deze week verloren: een 
huissleutel. In de omgeving van 
het gemeentehuis, de losloopzone 
voor honden op Buiten de Veste of 
de Oost-Groeneweg.
Wie deze sleutel heeft gevonden 
wordt verzocht om te bellen naar 
06-50913881. De eigenaar van de
sleutel zal hier echt blij mee zijn.
Bij voorbaat dus al haar hartelij-
ke dank.

Portemonnee verloren
Zondag 13 januari ben ik mijn 
portemonnee verloren. Naar ik 
vermoed op het traject Welberg, 
Wouwsestraat en Zuidwal. Bent u 
de vinder? Laat me dit dan s.v.p. 
even weten via telefoon 06 20 507 
252. Alvast hartelijk dank,

J. Groenendijk, Welberg




