Postbus 44, 4660 AA Halsteren
E-mail :

Ledenvergadering

Website:

dorpsraadhalsteren@gmail.com
www.dorpsraadhalsteren.nl

OPENBARE VERGADERING
Datum, tijd en plaats: 4 februari 2016 om 20.00 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst
Aanwezig: Eugène Van den Eijnden, Wim Nout, Wim Stassen, Cees van Tiggelen, Nico van Vliet, Jan van Trijen, , Ronald Riteco, Piet Soffers, Geert Baartmans en Wout
Huijgens
Joost Pals(VVD), en Piet Roosendaal (GBWP),
Sven Been (AanZet / WijZijn), Hans Heijt (BNdeStem).
Erik Verbogt (CDA) vanaf agendapunt 7
Afwezig :

Jos van Buijten, Diana Schetters (wijkagente), Peter Hogerheijde, Wim Buijs, , Rian Govers-Gabriels (VVD), Jack Backx (CDA) en Barry Snoeijers

Onderwerp

Inhoud

Besluit

1.

Opening

Door de voorzitter

2.

Notulen ledenvergadering
d.d. 07-01-2016

3.

Binnengekomen post / berichten

Het verslag is u reeds toegezonden
Voorgesteld wordt deze conform vast te
stellen
-email gemeente Bergen op Zoom
participatieplatform Doe Mee BOZ

Er wordt voortaan vergaderd met een vaste agenda waarop alle
agendapunten terugkomen. In principe zullen deze agendapunten ook de
volgende vergadering weer geagendeerd worden. Tijdens vergadering zal
bekeken worden of agendapunten moeten verdwijnen of dat er nieuwe bij
moeten komen.
De agenda zal voortaan ook worden geplaatst op de website
Ongewijzigd vastgesteld

4.

Ondersteuning vanuit Stichting
WijZijn / Traverse

Sven Been is bereid de rol van Ad van
de Vrede over te nemen.

5.

Lidmaatschap Vereniging Kleine
Kernen Noord-Brabant

De heer van Kesteren van deze
vereniging heeft in de laatste
bestuursvergadering van 25-01-2016
een toelichting gegeven over het
lidmaatschap.

6.

Maatschappelijke aanbesteding
Wittenhorst

-Voortgang traject

Participatieplatform ziet er positief uit. Wout Huijgens merkt op dat er geen
mogelijkheid is om meerdaagse activiteiten te melden. Hij zal dit zelf melden
aan Doe Mee BOZ
De voorzitter stelt Sven voor. Er volgt ook een voorstelronde aan Sven
Been van de leden. Sven Been is werkzaam bij WijZijn/Traverse groep en
hoopt vanuit zijn functie als positie als Frontlinewerker dat we elkaar kunnen
aanvullen en versterken.
De voorzitter legt uit wat de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is en
wat ze doen. Er is ook een mogelijkheid voor interactie en advies via hun
website als je lid bent. Voorgesteld wordt lid te worden.
Iedereen is akkoord met het aangaan van het lidmaatschap.
Uitgezocht zal nog worden hoe de toegang tot de website is geregeld en dit
zal worden teruggekoppeld naar de leden.
Afgelopen vrijdag 29 januari is er een door de gemeente georganiseerde
bijeenkomst geweest. Deze bijeenkomst is ervaren als tumultueus en
chaotisch.
Wim Stassen merkt op dat DRH zich sterk zal blijven maken voor

Actie

Piet

Ronald

gebruikers van de Wittenhorst. Verder wijst hij nog op het maatschappelijke
belang van de Wittenhorst.
22-2 uiterlijke indieningsdatum plannen door initiatiefnemers
Het hele traject verloopt tot heden niet soepel onder andere doordat beleid
continu wordt aangepast na informatie bijeenkomsten en verder is de
doelstelling van het project onduidelijk.
Piet Roosendaal merkt op dat gemeenteraad formeel nog niet is
geïnformeerd. Enigste informatie die zij hebben gekregen is dat De
Wittenhorst niet gesloten gaat worden.

7.

Schouw Steenbergseweg
13-01-2016

8.

Verslag gesprek wethouders
09-11-2015

9.

Vogelenzang

10. Fietspad Auvergnepolder

-Initiatief WijZijn

Op initiatief van WijZijn heeft een gedachtewisseling met de gebruikers van
de Wittenhorst plaatsgevonden op 2 februari.
Sven Been legt het initiatief van WijZijn verder uit. Zij voelen zich verplicht
vanuit haar positie om hierover mee te denken. Zij willen zich niet opwerpen
als exploitant.
Zie zien wel een rol voor eventuele begeleiding van de nieuwe exploitant.
Bijvoorbeeld na oprichting van een stichting die de exploitatie van de
Wittenhorst op zich zou nemen.
Algemene indruk is dat de wensen van WijZijn aansluiten bij de wensen van
de DRH.
Afgesproken wordt dat we de ontwikkelingen afwachten en de leden op de
hoogte houden.
Piet Roosendaal houdt de mogelijkheid open om hierover een keer van
gedachten te wisselen met raadsleden.

-Acties gemeente

Schouw en ondernomen acties worden als succesvol ervaren. ,
Paaltjes op fietspad bij kruising met Wouwseweg zijn inmiddels verwijderd
en blad is geruimd.
Openstaande punten naar aanleiding van schouw hebben de aandacht van
de gemeente. Uiterlijk 1 april duidelijkheid aanpak veiligheid fietsers.
Subsidie rotonde door de gemeente aangevraagd bij de provincie.
Verzoek afspraak in maart
1ste op de agenda bij deze nieuwe afspraak: effectiviteit van dergelijke
gesprekken
Reacties infoavond doorgestuurd aan iedereen.
Inspraak reacties zijn door gemeente positief opgepakt.
Verder geen bijzonderheden
Werkgroep bestaande uit Eugene v.d. Eijnden, Wout Huijgens en Peter
Hogerheijde. Zij zijn bezig met een startnotitie die gedeeld zal worden met
de leden zodra deze definitief is.
Piet Roosendaal wijst op het belang van het aansluit van het fietspad op het
rondje Binnenschelde?
Betrokken partijen: RWE, Sabic, DRH en Waterschap.
Erik Verbogt wijst nog op het plan windmolens Auvergnepolder. Info
hierover zal door hem met ons worden gedeeld.

-Situatie rotonde
Nog geen reactie op opmerkingen
ontvangen

11. Dorpsvisie

Deze vergadering pagina 4 t/m 13
Dorpsvisie 2012-2014 doornemen en
actualiseren

12. St. Elisabeth

Gepland overleg met cliëntenraad

Verandering voor nieuwe dorpsvisie:
Pagina 4 en 5 komen te vervallen / zullen worden herschreven
Pagina 6 en 7 actualiseren met cijfers CBS
Informatie over wijken herschrijven en gehuchtenplan meenemen.
Toevoegen ontwikkelingen WBWL
Eerst gaan we bepalen wat we willen veranderen en de werkgroep voor het
herschrijven komt later.
Jan van Trijen en Piet Soffers zullen naar dit overleg gaan.
Piet Soffers maakt nog een afspraak met Mariette Schunselaar hiervoor.
Herinnering sturen naar Wethouder Kammeijer naar aanleiding van onze
vraag over de verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg.
Hierin ook meenemen de volgende vragen:
Wat komt er eventueel voor terug als St. Elisabeth wordt afgebroken?
Wat gebeurt er met de 4-sprong?

13. Zwembad

Overleg 12-01-2016

14. Kennismaking Burgemeester /
Bestuurders / Ambtenaren
15. Thema jaarvergadering april 2016

Rondgang actuele projecten met
College en eventuele adviseurs
Veiligheid

16. Klankbordgroep WBWL

Eerste bijeenkomst met klankgroep
19-01-2016 over inundatiepark

17. Bijeenkomst over kerncentrale
Doel in BOZ 19-01-2016

18. Mededelingen
19. Rondvraag

geen
Jan van Trijen ZLTO maaien in en
uitritten Tholenseweg. Veiligheid voor
natuurbehoud.
Erik Verbogt
Geert. Baartmans

DRH wil graag waarborg voor ouderenzorg in de toekomst.
Politiek neemt een en ander mee en wij zullen dit agenderen voor het
gesprek met de wethouders.
Over het algeheel is er een positief beeld. Het management is vernieuwd, er
is een nieuwe app en de website is vernieuwd.
Jan van Diepeningen is vanuit Stichting Behoud Zwembad de Melanen in
overleg met Grinwis van de PLUS mogelijkheid aan het uitwerken om te
sparen voor bijvoorbeeld korting op een abonnement of gratis kaartjes .
Cees van Tiggelen vraagt of niet beter totale winkeliersvereniging in deze
actie betrokken kan worden.
Bestuur zal dit verder uitwerken. Rondgang laten plaatsvinden er in April of
Mei.
Thema Veiligheid in de breedste zin des woords.
Gedacht worden aan brandweer, wijkagent, buurtpreventie, phishing mail.
Zal nog verder uitgewerkt worden.
Gehele terrein is 1,5 ha en inundatiepark is 20 x 10.
Ziet er positief uit maar er moet nog veel gebeuren / verder uitgewerkt
worden. Educatief aspect wordt nog gemist.
Piet Soffers heeft bijeenkomst bezocht. Grote belangstelling voor de
bijeenkomst komt ook doordat het gebied in een straat van 75 kilometer
rond de kerncentrale het dichtst bevolkte gebied van Europa is.
Agendapunt mag van de agenda af.
DRH ondertekent mee
Houdt ons op de hoogte.
Gehuchtenplan
Bedankt iedereen voor de pentekening. Zal zijdelings betrokken blijven bij
de DRH

Ronald

20. Sluiting
Ronald Riteco
Secretaris DRH

Door de voorzitter

Volgende ledenvergadering op 03-03-2016

