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LEDENVERGADERING  
5 januari 2023  20.00 uur  Wittenhorst  Halsteren  
Aanwezig:Marissa Zegers, Roger Brusselaars, Jan van den Eijnden, Sjef Robben, Kees Kaijser, Kees Rommens, Peter Tange, Ben Kannekens, Mark van Doorn, , Wout 
Huijgens, Wim Buijs, Ton Manni, Mw. E.Broere-Heijens, Piet vd Zande, Bart Nefs, Jos Uijtdewilligen, Pieter Hagenaars,Mw. Hagenaars, Wim de Leede Eenschoten, Jack 
Maas 

Bep Tielemans (pers), Ben van den Aarssen (pers)  
 
.  

Afwezig m.k.: Eugene van den Eijnden, Rian Govers 

   z.k.; Cora Hoogkarspel 
  
 
 
      

 Onderwerp Toelichting Verslag / Besluit Actie 
1.  Opening   Eugene naar zuidwest TV i.v.m. programma watersnood. Vrijdag 6-1 op 

NPO2. Marissa zit voor en zij heet eenieder met een speech welkom. 
Hierin geeft zij aan dat er een aantal zaken spelen in het Halsterse. 
Milieuzaken die spelen vanuit het industriegebied aan de haven worden 
aangepakt in samenwerking met wijkcommissies Tuinwijk en Noordgeest. 
TenneT blijft actueel en de eventuele vestiging van een Aldi winkel an de 
Halsterseweg heeft ook onze volle aandacht.  
Zij benadrukt nogmaals dat de Dorpsraad slechts een adviserende taak 
heeft naar raad en college.  

 

2.  Notulen ledenvergadering d.d.  
3-11-2022 

Al eerder goedgekeurd   

3.  Post/berichten Diverse stukken zijn afgelopen 
maanden rondgestuurd. 
Komen allemaal in agendapunten 
terug. 
Eventuele opmerkingen hierover? 
 
Rianne  Govers 

Geen vragen vanuit de aanwezigen 
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Elizabeth? Nog steeds geen aanvraag 
Bij gemeente aangevraagd. 

TanteLouise heeft laten weten dat er in eerste kwartaal 2023 hard gewerkt 
wordt aan de eerste schetsen en beschrijvingen van het nieuwe  
St. Elisabeth. Als deze eerste opzet klaar is komt men naar direct 
betrokkenen (waaronder ook de DRH) om dit plan te presenteren. 
Een aantal leden vindt dat de DR nu al moet aangeven wat zij wil. 
Je zal dan toch eerst samen moeten komen om de ideeën te 
inventariseren en dan is het ontwerp van de architect alweer een eind op 
dreef. 
Besloten wordt om TanteLouise te melden dat de DR het op prijs stelt bij 
de ontwikkeling van het gebouw betrokken te worden en daarbij meteen 
aan te geven dat al eerder door de DR is aangegeven dat er gehoopt 
wordt dat naast verpleegunits er ook een aantal zorgunits komen. 
Verder ziet de DR de restaurantfunctie graag terugkomen en is men 
benieuwd of ook de ouderenbonden al zijn ingelicht. 
 

 
 
 
 
PT 

4.  Gesprek college   *parkeren Dorpsstraat 
*aanpak zijstraten Burg. Elkhuizenlaan 

Ook in Dorpsstraat slechte bestrating stoepen. 
Reparatie verkeersdrempel uitgevoerd met de Franse slag. Probleem 
losse stenen blijft. 
Slecht herstel opengebroken bestrating door KPN. 
 
Aangegeven wordt dat de DR geen tussenstation is voor individuele 
klachten. Kunnen wel aangeven dat op diverse plekken in Halsteren de 
bestrating zeer te wensen overlaat. 
DR kan wel in het algemeen klagen over TenneT, Sabic, St. Elisabeth 
 
 
 

 

5.  dorpsvisie *herbouw/renovatie hart van Halsteren Proces is tot nu toe als zeer positief ervaren. Bedoeling is dat mee gepraat 
wordt met architect en aannemer in de verdere ontwikkelingen. 
Betreurd wordt dat deze procedure niet is toegepast in de Beek. 
Daar kregen bewoners te horen dat de sloop in februari 20-23 zou starten. 
Voorzitter weet te vertellen dat er evenveel woningen terugkomen als dat 
er verdwijnen. 
Op de site van Stadlander is meer info te vinden over Mozart- en 
Beethovenstraat. 
Wat betreft het buitengebied spelen de volgende zaken: 
31 maart komt het concept koersplan in de raad. In september volgt de 
ontwerpvisie en in maart 2024 moet een definitief document op tafel 
liggen. 
Het plan is geschreven met in het achterhoofd de ideeën en opmerkingen 
van stakeholders. De Provincie praat hier ook mee. 
Zodra concept klaar is moet de DR haar visie geven, indien mogelijk in 
samenspraak met de Dorpsraad Lepelstraat. 
 

 
 
 



De uitspraak “handen af van de Auvergnepolder” staat nog steeds. 
Veranderingen in het buitengebied moeten zo min mogelijk schade 
aanbrengen aan het milieu, de omgeving en omwonenden. 
 

6.  Werkgroep watersnood  Werkgroep in actie. Herdenking zelf; aandacht voor monumenten; uitgave 
boek over de Watersnood; project basisscholen; fietsroute langs 
monumenten; wandelroute door de polder; fietstocht langs 
geschenkwoningen; tentoonstelling Halchterth; 
Voor boekpresentatie zijn uitnodigingen verstuurd. (beperkt aantal i.v.m. 
veiligheid).   
 

 

7.  Burgerparticipatie  Actie Sintekrijnsputje. Nieuw bestuur. Vlotte actie van gemeente in deze.  

8.  Auvergnepolder *fietspad 
 
 
 
 
*TenneT 

*De gemeentes B.op Zoom, Tholen en Steenbergen gaan nog steeds voor 
 een fietsroute “linie van de Eendracht”. Probleem is dat Sabic i.v.m.  
 veiligheidseisen de route niet pal langs het hekwerk van het bedrijf wil 
hebben. 
 
*Half december zou bericht volgen vanuit TenneT m.b.t. ophoging terrein  
 Of plaatsen van een ringdijk. Helaas nog geen mededeling ontvangen van 
TenneT. 
 

 

9.  Biomassacentrale  Veel bezwaren vanuit milieubewegingen. 
Ligt bij rechter. DR heeft al veel eerder aangegeven dat centrale niet de 
goede manier zou zijn om energie te winnen. Gemeenteraad heeft in deze 
o.i. het een en ander laten liggen. (geen bezwaar gemaakt) 
Vergunning zou al binnen zijn. Op andere plaatsen worden bio centrales al 
gesloten of wordt geen toestemming gegeven voor het bouwen ervan. 

 

10.  Asfaltcentrale   Momenteel samenwerking Tuinwijk en Noordgeest. Worden verbeterde 
filters ingebouwd en getest. Verwerken van vuile filters? Is dit eco-
verantwoord? DR gaat ervan uit dat momenteel veel deskundigheid zit bij 
Tuinwijk en Noordgeest. 

 

11.  Bouwplannen Halsteren *Wouwseweg e.o.  
*Leeuwerik 
*Elisabeth 
*Zorghuys 
*plan Goed voor Goed 
*woonvoorziening buitenlandse werknm 

*geen bijzonderheden 
*vordert gestaag; hoogste punt alweer bereikt. 
*komt eindelijk beweging in 
*eerste plannen liggen bij gemeente 
*ligt stil 
*ligt stil 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Zweedsestraat  10 december plannen indienen of bod opgeven.  
Nog geen bericht naar buiten. Monumentenstatus aanvraag is opgestart. 

 



13.  Halsterseweg  9 januari verder gaan met herinrichting van de weg. 
Nog geen nieuws over omgevingsvergunning. 
Aldi zou eigenlijk naar Zeeland willen; is al eerder geweigerd. 

 

14.  Social Media  Steeds meer volgers.   

15.  Stichting behoud zwembad 
Melanen 
Stichting Groote Melanen 

 Jan van Diepeningen gaat om gezondheidsredenen een stapje terug 
doen. Heeft gevraagd of DR ook een “oogje in het zeil” wil houden 
betreffende zwembad en gebied Groote Melanen. 

 
 

16.  Rondvraag  Vuurwerk afsteken?  Ja of nee? 
Handhaving schiet tekort. Is eigenlijk en onmogelijke taak. 
Alleen totaal landelijk verbod kan misschien uitkomst bieden. Is erg 
traditioneel. 
 
Summiere kerstversiering in dorp. (Klein boompje op plein; bijna 
onherkenbare boompjes aan lantaarnpalen. 
Opmerking doorgeven aan winkeliersvereniging. 
 
 

 

 

Volgende bestuursvergadering 23 januari en ledenvergadering 2 februari  
 
Peter Tange 
secretaris DRH        


