
 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

E-mail   :      dorpsraadhalsteren@gmail.com 
Website:      www.dorpsraadhalsteren.nl 

 
Ledenvergadering  verslag              

 

 
OPENBARE VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 7 januari 2016 om 20.00 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: Geert Baartmans, Jos van Buijten, Wim Buijs, Eugène Van den Eijnden, Peter Hogerheijde, Wim Nout, Wim Stassen, Jan van Trijen, Ronald Riteco, Piet 

Soffers en Wout Huijgens. 
Erik Verbogt (CDA), Annette Stinenbosch (CDA)   
Ad v.d. Vrede, F. Bronkhorst, De heer en mevrouw Nefs-Paulus, Wim de Leede-Eenschoten. Diana Schetters (Wijkagente), Herman van Okkenburg (Politie), Caroline 
Mutsaerts, Corry Hoetelmans, Arjan v.d. Weegen (Wethouder), Andre Geertse, Bep Tielemans (Halsterse krant), Hans Heijt (BNdeStem). 
      
Afwezig : Nico van Vliet, Barry Snoeiers, Joost Pals (VVD), Jack Backx  (CDA), Piet Roosendaal (GBWP), Rian Govers-Gabriels (VVD), Cees van Tiggelen 
      

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de afscheid nemend voorzitter 

Geert Baartmans.   
Hij heet iedereen welkom, houdt een 
afscheidswoordje waarin hij terugblikt 
op de geschiedenis van de Dorpsraad 
en spreekt een dankwoordje uit voor 
alle medewerking.  

  

2.  Afscheid Geert Baartmans Door vicevoorzitter Wim Stassen 
Hij bedankt Geert voor zijn jarenlange 
inzet en overhandigt het 
afscheidscadeau. 
Hij geeft het woord aan Wethouder 
Arjan v.d. Weegen die namens de 
gemeente Bergen op Zoom aanwezig 
is. Deze haalt aan dat de Dorpsraad 
een vasthoudende club is en 
overhandigt een tweetal 
afscheidscadeaus. Verder vestig hij de 
aandacht op de toekomstige uitdaging 
door de  toenemende verstedelijking 
van Halsteren en haalt hierbij het St. 
Elisabeth en de Viersprong aan.    

  

3.  Bestuurswisseling Door Vice Voorzitter Wim Stassen.  Per 
1 januari 2016 draagt Geert Baartmans 
het voorzitterschap over aan Piet 

Hier wordt unaniem mee ingestemd door alle leden.  
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Soffers. Ronald Riteco wordt secretaris. 

4.  Pauze     

5.  Heropening  Door de nieuwe voorzitter Piet Soffers   

6.  Notulen ledenvergadering d.d.  
05-11-2015 

Het verslag is u reeds toegezonden 
Voorgesteld wordt deze conform vast te 
stellen 

Ongewijzigd vastgesteld  

7.  Ontwikkelingen / nieuwe zaken -verslag gesprek wethouders  
 09-11-2015 
 
 
 
 
 
 
- Vogelenzang 
 
 
 
 
 
 
 
-Maatschappelijke aanbesteding  
 Wittenhorst 
 
 
 
-Fietspad Auvergnepolder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dorpsvisie 
 
 
- Stand van zaken klankbordgroep  
 WBWL 
 
- Eventuele samenwerking met Wijzijn 
 

De voorzitter geeft de reactie op het concept verslag weer die inmiddels aan 
de gemeente toegestuurd is. 
In dit verslag staan weer tal van open opmerkingen (zal worden 
nagegaan… zal worden voorgelegd….zal worden nagevraagd….enz). Door 
die open vragen/opmerkingen worden acties enorm vertraagd en moet de 
DRH lang(er) op antwoorden/acties wachten. Daardoor is de effectiviteit van 
dit overleg niet optimaal Gemeente komt daar op terug. Volgend overleg in 
maart. Piet en Ronald zullen het overleg bijwonen. 
Er zijn een tweetal openbare bijeenkomsten geweest . Één in verband met 
de plannen voor de sloop en aanleg uitritten Jan van den Berghstraat en 
Steenbergseweg en één over de sloopwerkzaamheden en de afvoer van 
het sloopmateriaal.  
Daarna is er na voorstel van de DRH een vervolgbijeenkomst geweest ter 
plaatste over de uitrit ter hoogte van L. Rampartstraat met gemeente en 
sloopbedrijf met als besluit het afvoeren van het sloopmateriaal via de 
tijdelijke uitrit  op de Steenbergseweg zodat de Parallelweg wordt ontzien.. 
Verslag verdiepingsbijeenkomst in de Wittenhorst op 23-11-2015 is 
geplaatst op website gemeente. Het wachten is nu op initiatiefnemers die tot 
18 februari in kunnen schrijven. De Dorpsraad heeft zich aangemeld bij de 
gemeente om mee te denken over het proces van de maatschappelijke 
aanbesteding van de wijkcentra. 
DRH is ter plaatste geweest om de situatie te bekijken. Mogelijkheden voor 
aanleg fietspad zijn in principe aanwezig. Ook Sabic is bereid mee te 
denken. Eerste logische stap is om al partijen bij elkaar te roepen. 
(Gemeente, DRH, Sabic, Waterschap) 
Werkgroep: Wout Huijgens, Peter Hogerheijde en Eugene van den Eijnden 
(kartrekker). 
Wout Huijgens meldt de plannen bij Willem de Weert, voorzitter Brabantse 
wal. 
Erik Verbogt vestigt nog de aandacht op de mogelijkheid van deelname aan 
de Brabantse Dorpen Derby die de kansen voor het project kan vergroten. 
Dit zal door de werkgroep worden meegenomen. 
Komende periode iedere vergadering een stukje van de dorpsvisie 
actualiseren. Streven is om voor eind 2016 een nieuwe dorpsvisie vast te 
stellen. 
Eerste bijeenkomst 19-01-2016 in stadskantoor BOZ 
Bedoeling is dat Piet Soffers en Cees van Tiggelen namens de Dorpsraad 
deze bijeenkomst bezoeken. Wout Huijgens gaat namens IVN 
Opvolging Ad v.d Vrede door Sven Been die op 25-1-2015 bij 
bestuursvergadering komt praten over de mogelijkheden. 

 



 
- Stand van zaken betreffende  
 St Elisabeth 
 
 
- Mail Ben Zwagemakers betreffende  
 hoek Schoolstraat en parkeerprobleem 
 Gasthuisstraat. 

 
Er is contact met de cliëntenraad van St. Elisabeth in verband met de 
dreigende opheffing hiervan. Het staat inmiddels al deels leeg en wordt 
afgebroken als het helemaal leeg staat. Na vergadering cliëntenraad 18-1 
wordt dorpsraad weer uitgenodigd voor verder overleg. Gesprek afwachten. 
De melding is doorgestuurd naar de gemeente Bergen op Zoom (Cor 
Verbruggen)  en wordt op agenda gezet voor komend gesprek met de 
wethouders. Reactie afwachten. 

8.  Steenbergseweg Op 13 januari is er een nieuwe 
schouwronde met de gemeente. 

Bij schouwronde zullen aanwezig zijn namens DRH Jan van Trijen, Jos van 
Buijten en Piet Soffers. En verder wethouders Kammeijer  en v.d. Velden 
hoofd openbare werken Peter Bogers en 2 leden per politieke partij, 
fietsersbond en Jeugdraad.  
Aandachtspunten:  Rotonde en fietspad richting lidl. 
Knopjes voor voetgangers en fietsers bij diverse stoplichten.  

 

9.  Mededelingen Piet 
 

-Mail verbetering waterkwaliteit Melanen Deze is doorgestuurd naar alle 
leden. De DRH is heel positief over de manier van werken betreffende de 
klankbordgroep: het heeft de kou uit de lucht gehouden. Er was daardoor 
geen weerstand vanuit de bevolking. 
-Zwembad, volgend overleg met gemeente 12-01-2016, aanwezig namens 
DRH Wim Stassen en Piet Soffers. In dit lopend traject is insteek nog 
steeds behoud van het zwembad. 
-Kennismaking burgemeester / bestuurders. Iedereen is van mening dat we 
zeker een dergelijke dag moeten organiseren voor bestuurders en 
ambtenaren. Dit verder bespreken in komende bestuursvergadering en in 
ledenvergadering februari met voorstel terugkomen. 

 

10.  Rondvraag Wim de Leede 
 
 
 
Erik Verbogt 
Jos van Buijten 
Piet Soffers 

Wat is bekend over bouw grote huizen eind Langstraat?  
Eugène verteld dat deze woningen zijn ontwikkeld in het kader van ruimte 
voor ruimte, waarbij ongewenst bebouwing vervangen wordt door 
woningbouw. 
Dorpen Derby in relatie tot fietspad Auvergnepolder. 
Is de volgende 3 keer niet aanwezig. 
Vergadering april wordt jaarvergadering. Verzoek aan iedereen om na te 
denken over thema 

 

11.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 4 februari 2016  

 
Ronald Riteco 
Secretaris DRH 
 
 

 
 

  
 


