
 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

E-mail   :      dorpsraadhalsteren@gmail.com 

Ledenvergadering               Website:      www.dorpsraadhalsteren.nl 

 

 
BESLOTEN VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 5 februari om 19.30 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: Geert Baartmans, Wim Buijs, Jos van Buijten, Eugène Van den Eijnden, Peter Hogerheijde, Wout Huijgens, Wim Nout, Wim Stassen, Cees van Tiggelen,  Jan 
van Trijen, , Ad van de Vrede, Jan van Diepeningen, Ronald Riteco  en Piet Soffers. 
Afwezig m.k.: Nico van Vliet, Cora Hoogcarspel     

 

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter Ronald Riteco wordt voorgesteld als aspirant lid. Er volgt een voorstelronde. 

Jan van Diepeningen zal e.e.a. toelichten over de Groote Melanen en het 
zwembad. (zie verder in verslag) 

 

2.  Bestuurssamenstelling Opvolging voorzitter en secretaris in 
2015. 

Opvolging secretariaat is intern opgelost. Piet zal deze taak op zich nemen.. 
Er was 1 reactie op het krantenartikel. Deze persoon is medegedeeld dat het 
intern is opgelost. 
Het voorzitterschap kan eventueel verlengd worden als geen waardige 
opvolger gevonden is per 1-6-2015.  

 

3.  Gesprek wethouders Kort verslag van het gesprek met de 
wethouders d.d. 2-2-2015. 
Gesprekspunten: 
1. De Plusbus 

 
 
 

2. Afstemming werkschema 
straatvegen door Saver 
 

 
3. Herstructurering 

Halsterseweg 
 

 

 
4. Plaatsing ‘lezend kind’ in 

openbare ruimte 
 

 
5. Aanpak vervuiling 

omgeving, inclusief de 

Verslag is opgesteld door de gemeente: 
 
 
1. Dorpsraad meldt dat alles geregeld is om de Plusbus in Halsteren en 

Lepelstraat weer te laten rijden. Afgesproken wordt informatie met elkaar 
te blijven uitwisselen en gezamenlijk de communicatie rondom de 
daadwerkelijke start af te stemmen.  7.500 euro subsidie toegekend. 

2. Dorpsraad zou graag het schema van straatvegen kennen, zodat 
verzameld bladafval meegenomen kan worden. Zal nagevraagd worden 
bij Saver. Ook zal worden nagegaan of Saver bladafval uit zelfgemaakte 
bladkorven op afroep leegt. 

3. In de wetenschap dat het groot onderhoud van deze weg in de tijd is 
uitgesteld, wordt aandacht gevraagd voor het onderhoud van met name 
voet- en fietspaden. Met name het trottoir tussen Intratuin en de 
Jankenberg en dat tussen de Randweg-Noord en de Fort Pinsenweg 
verkeert in zeer slechte staat. Eveneens de toegang naar de molen is 
zeer slecht. Afgesproken wordt dat dit nagegaan zal worden. 

4. Het verzoek luidt om het weggehaalde beeld een plaats te geven in de 
bibliotheek. Hierover heeft al eerder contact met de gemeente 
plaatsgevonden, waarbij werd gewezen op de vereiste toestemming van 
de nabestaanden van de kunstenaar. Zal worden nagegaan. 

5. Met name rond de milieuparkjes en op de schoolroutes, b.v. Steenspil, is 
veel vervuiling aanwezig. Geconstateerd wordt dat de school hieraan de 

 

 

mailto:dorpsraadhalsteren@gmail.com
http://www.dorpsraadhalsteren.nl/


milieuparkjes 
 

 

 

 
6. Handhaving m.b.t. loslopen 

honden en hondenpoep 
 
7. Verplaatsen basketbalpalen 

van Verbeekhof naar 
Schelpstraat 

 
8. Laatste ontwikkelingen  

zwembad de Melanen 
 

 
9. Inzaaien braakliggend 

terrein Hemi in Wouwseweg 
 
10. Gevaren voor verkeer, m.n. 

fietsers en voetgangers op 
de Kruisberg 

 

nodige aandacht besteedt en dat Saver aandacht moet hebben voor het 
aanbiedgedrag versus de frequentie van lediging. 
Gewezen wordt op de mogelijkheid om zaken te melden via de 
BuitenBeter-app. Aan Communicatie zal worden gevraagd de Dorpsraad 
een stukje tekst over de app toe te sturen voor plaatsing op zijn eigen 
website. 

6. N.a.v. de klachten over loslopende honden en hondenpoep in het gebied 
Groote Melanen en Fort de Roovere wordt gevraagd de BOA’s hier een 
of meerdere keren een actie te laten uitvoeren. 

7. Gemeente schijnt verplaatsing, ondanks wens gebruikers en bewoners, 
niet te willen honoreren. 
Wethouder Van der Velden geeft aan dat hier de nodige aandacht aan 
gegeven wordt. 

8. Wethouder Van der Velden geeft aan dat hier momenteel geen nieuws 
over te melden is. Zwembad blijft open in 2015 en over toekomst valt op 
dit moment niets te zeggen. Stichting en dorpsraad zullen bij vervolg 
worden betrokken. 

9. Wethouder Van der Velden meldt braakliggende locaties in kaart te 
brengen en te bezien hoe onderhoud dient plaats te vinden. Eventueel 
buitenrand met zaaibloemen en gras op binnenterrein. 

10. Dorpsraad doet suggestie vrijliggend voet/fietspad ter plaatse van sloot 
aan te leggen ter verhoging van de veiligheid voor deze weggebruikers. 
Afgesproken wordt de verkeerskundige over de situatie te laten 
adviseren. 

 Jaarvergadering 2015 Voorstel is deze te houden op 2-4-
2015 
Thema eraan koppelen als 
publiekstrekker? 

Akkoord 
Thema: Burgerparticipatie:  
De werkgroepen van Hazenbos, Rode Schouw, Schelpstraat, Plusbus 
worden als mensen in de praktijk uitgenodigd om hun bevindingen kenbaar te 
maken. Het moet inviterend zijn voor anderen om dergelijk initiatief op te 
gaan pakken. Ad v.d. Vrede mailt adressen van de contactpersonen.. 

 
 
 
 
 
Ad 

4.  Wat verder ter tafel komt / 
Mededelingen 

Zwembad de Melanen: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan van Diepeningen doet verslag over de stand van zaken: 

 In afwachting van een samenvatting van het adviesrapport Drijver & 
Partners; 

 Kennis gemaakt met nieuwe directie van de B.V.  (Boris van der Linde); 

 Goed contact met directie en beheerder Paco Telderman; 

 In overleg met gemeente BoZ en Zwembad BV over verplaatsen 
fietsenstalling; (vorig jaar veel fietsen gestolen) 

 In februari overleg met beheerder gepland over campagne zwemseizoen 
2015; 

 Investering machinekamer (filterinstallatie en automatische chemicaliën  
dosering), alleen aanbesteding dient nog goedgekeurd te worden; 

 Werkzaamheden starten half februari 2015 en apparatuur dient eind april 
ingeregeld te zijn; 

 Het nieuwe seizoen start 01 mei 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Groote Melanen: 

 Mail Wim de Haan (IVN Groene 
Zoom) → Gemeente BoZ d.d. 3-
2-2015. 

 CDA: Rondvraag voor de 
commissie Stad en Ruimte; mail 
d.d. 2-2-2015 

 
 
Scoutinggebouw Samarbete 

 Mail van André Romijn(voorzitter 
scouting)) of Dorpsraad iets kan 
betekenen in de patstelling met 
de gemeente, betreffende huur 
of koop van het gebouw.  

 
Romijn uitnodigen n.a.v. zijn mail. 
 
 
 
 
Halsterse weg 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Halsterse molen 

In kader van het verbeteren van de waterkwaliteit van de Groote Melanen is 
er een informatiebijeenkomst geweest op 19-1-2015. (highlights: 400 bomen 
gekapt, oeververbetering, Jankenbergloop en sloot volkstuinen worden 
omgeleid naar Ligne, slib opslag/uitwatering en afvoer via Ligneweg, 
riooloverstort niet genoemd en vervuilde hoek wordt niet meegenomen i.v.m. 
drassigheid/moeras en dus kosten). 
IVN probeert het baggeren uit stellen naar het najaar i.v.m. de aanwezige 
amfibieën en vissen in de plas. Ook de bomenkap zal nader bekeken 
worden. Er volgt een bijeenkomst voor een klankbordgroep Groote Melanen  
Er was een potentiele koper. Deze vond het een goede zaak om te scouting 
te kunnen continueren. Stichting zou voor het onderhoud zorgen en de 
gemeentelijke subsidie zou gehandhaafd blijven. Het is echter spaak gelopen 
en de gemeente wil het gebouw verkopen om centen te zien.  
Er moet op korte termijn overleg volgen over de verkoop ÉN het achterstallig 
onderhoud. 
Streven is dat de gemeente weer in contact komt met de scouting. De taak 
van de Dorpsraad is om de communicatie tussen scouting en gemeente weer 
op gang brengen. De Dorpsraad zal dit probleem aankaarten bij het volgend 
gesprek met de wethouders.  
Tevens heeft Ad v.d. Vrede een nieuwe initiatief (het Jongeren Outdoor 
centrum) bij de scouting neergelegd.  
Nu besloten is om van het bewuste scherm een kunstwerk te maken, zal 
deze waarschijnlijk nooit meer weggehaald worden. Dat het scherm nu wordt 
verfraaid en niet wordt weggehaald is niet te rijmen met eerdere 
toezeggingen. De DRH dient de Halsterse gemeenschap helderheid in deze 
materie te verschaffen en zullen daarom het college hierover benaderen. 
Tevens is er eerder sprake geweest om bij het verlaten van Intratuin, de 
bestuurders te verplichten rechts af te slaan en bij de rotonde te keren. Dit 
wordt meegenomen in het fietsrondje met het CDA (zie agendapunt 
openbare vergadering 3-6) 
Wout deelt mede dat de stichting een subsidiebedrag van € 33.000,-- heeft 
ontvangen voor de restauratie. Dit is de helft van het gevraagde, maar de 
subsidiepot is leeg. In de trance van 2015 volgt (waarschijnlijk) de andere 
helft.  

 
 
2 
bestuurs-
leden 
zullen 
deel-
nemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geert en 
Piet 
 
 
 
 
 
Piet 

5.  Rondvraag  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 
  



OPENBARE VBERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 5 februari om 20.00 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig:    
Afwezig m.k.: Erik Verbogt (LL), Piet Roosendaal (GBWP), Jack Backx (CDA) 
      

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter   

2.  Notulen ledenvergadering d.d. 8-1-
2015 

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

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd  

3.  Ontwikkelingen nieuwe zaken 1. Vogelenzang (nieuwe 
ontwikkelingen?) 

 
 
 
 
2. Waterlinie  waterspeelplaats 

(status overleg) 
 
 
 
3. Zwembad (vervolg?) 

Zijn er na mei 2014 (laatste melding 
op de website van de Stichting) al 
nieuwe ontwikkelingen te melden? 

4. Participatie-projecten (Het groene 
hart /  Frankenberg) 
Ad v.d. Vrede licht toe. 
 

5. Plusbus 
Laatste ontwikkelingen: Wim 
Stassen licht toe. 
 

6. Halsterseweg 
Reacties politieke partijen. 
 
 
 
 
 
 

7. Milieuparkjes 
Stand van zaken op de Beek 
 

1. De Plus is geopend. Verder niets te melden.  
Voorstel verkeerstechnisch invulling volgt nog. 
De woningen die wegmoeten worden bewoond door de antikraak, 
hetgeen niet gunstig is voor de uitstraling, dus een reden te meer van 
Stadlander om er de vaart in te houden. Kaasshop en juwelier Ooms 
zullen binnenkort vetrekken naar een andere locatie. 

2. Plan A; Met Kees de Corte in contact treden hoe we verder kunnen in 
het overleg om escalaties te voorkomen! Peter wil hierin participeren.  
Plan B: Als dit niet lukt zullen we krachtig moeten optreden richting de 
gemeente en het college, zodat we inspraak en/of invloed hebben in het 
verdere proces! 

3. Zie verslag gesloten vergadering agendapunt 4-1. 
 

 
 

4. Ad: Rode Schouw:  De leefbaarheidsmonitor van 2014 zal gebruikt 
worden als een nulmeting, zodat bij een nieuwe afname al of niet 
progressie kan worden waargenomen. Dit onderzoek zal niet worden 
herhaald in jan/febr, maar is verplaatst naar april/mei. 

5. Geen verdere ontwikkelingen. Plusbus gaat hopelijk 1 mei rijden. Taak 
van de Dorpsraad is hiermee afgerond. Bestuur en overige posten 
binnen de Stichting Plusbus zijn voltallig. Was een zeer succesvol 
traject.  

6. Slechts twee reactie op onze brief: CDA en BSD. 
CDA stelt voor fietsend ter plekke de punten van verbetering te 
onderzoeken. 
De BSD-fractie heeft kennisgenomen van de brief en zal de door de    
dorpsraad geschetste problematiek betrekken bij haar inbreng in de 
gemeenteraad en haar commissies. 
Er zal een reminder gestuurd worden naar de overige partijen om 
alsnog hun mening in deze problematiek te vragen. 

7. Er is een Klic-melding aangevraagd en daarop waren geen kabels en of 
leidingen zichtbaar.  Er zal nog een proefsleuf gegraven worden. 
Ondergrondse plaatsing zal mogelijk zijn. 
Overige ondergrondse milieuparken, zoals bij de Lidl, Plus en AH, 

  
 
 
 
 
 
Piet en 
Peter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos v 
B, Jan 
v T en 
Piet 
 
 
Piet 



zullen in het totaalplaatje worden meegenomen, Te verwachten is dat 
de besluitvorming over het afvalstoffenbeleidsplan in april 2015 zal 
plaatsvinden. 

4.  Wat verder ter tafel komt / 
Mededelingen 

 Geen   

5.  Rondvraag Piet: Akkaya in kader van Olmenstraat 
 
 
 
Peter: Wat is standpunt van DRH bij de 
ontwikkelingen de West-Brabantse 
waterlinie? 
Jan van Tr: energieambassadeurs bij de 
gemeente 

Ondanks herhaalde mails betreffende de problematiek waterpoel in de 
Olmenstraat  is totaal geen reactie ontvangen van Dhr Akkaya. 
Communicatie beëindigen. Wim B. zal dhr. Akkaya nog benaderen over zijn 
werkwijze! . 
DRH heeft  geen probleem met de ontwikkelingen betreffende de Waterlinie 
mits e.e.a. goed wordt gecommuniceerd.  Scherp blijven dat de Dorpsraad 
een eigen mening heeft en zich niet de mening laat opleggen door derden.  
Jan houdt een positief pleidooi over de energieambassadeur van de 
gemeente. Deze komt geheel belangeloos je woning bekijken en adviseren 
voor het nemen van eventuele energiebesparende maatregelen.  
We zullen aandacht besteden aan de energieambassadeur op onze 
website, zodat de bevolking hierover geïnformeerd zijn.  

 
 
Wim B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet 

6.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 5 maart 2015.  

 
Piet Soffers 
Secretaris  

 


