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LEDENVERGADERING  
10maart 2022  20.00 uur  Wittenhorst  Halsteren met in achtneming van de geldende coronaregels. 
Aanwezig:  , Eugene van den Eijnden, Roger Brusselaars, Sjef Robben, Cora Hoogcarspel, Kees Rommens, Kees Kaiser, Peter Tange, Ben Kannekens, Mark van Doorn 

 Bep Tielemans (pers), Marloes Roks (wijkverbinder) en Erik Verbogt (gem.BoZ), Frans van Schilt (burgerinitiatief opvang Oekraïners) 
  
 
.  
Afwezig m.k.: Marissa Zegers, Wout Huijgens, Wim Buijs, Jan van den Eijnden, Ton Manni, Ben van den Aarssen 
 
      

 Onderwerp Toelichting Verslag / Besluit Actie 
1.  Opening   Welkom klein gezelschap. Politiek in Bergen op Zoom 

Speciaal welkom Frans van Schilt; opvang Oekraïnse vluchtelingen (punt 
16) 

 

2.  Notulen ledenvergadering d.d.  
4 november 2021 
 

 Akkoord  

3.  Nieuw lid Dorpsraad Mark van Doorn Beide partijen akkoord. Mark gefeliciteerd.  

4.  Post/berichten Erik Verbogt kunst punt 7 
Brief naar/van wijkcomm Noordgeest  
Mail over de Melanen punt 8 

 
 
 
 
  

 
 
 

5.  Verkiezingsdebat Evaluatie Vastgesteld wordt dat het debat niet uit de verf kwam. Te veel partijen, te 
weinig tijd. Ook opvallend was dat een aantal partijen weinig kennis 
hadden van wat er in Halsteren speelt. In de zaal heel veel mensen die 
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direct verbonden waren aan een politieke partij en soms meer kennis van 
zaken hadden dan de partijvertegenwoordigers achter de tafel. 
Voor een volgende keer veel meer richten op “het debatteren”. 
  

6.  dorpsvisie  Kees Rommens heeft een Excel bestand gemaakt van de Dorpsvisie. 
Bedoeling is bijeenkomsten van de Dorpsraad naast dit bestand te leggen 
en zo te controleren of we overeenkomen met de Dorpsvisie of juist en 
afwijkende visie ontwikkelen. De commissie houdt dit in de gaten en komt 
daar indien nodig, in de ledenvergadering op terug. 
 
Er wort opgemerkt dat de actie van omwonende Dhr. Jansen m.b.t. de 
Steenbergseweg geen vruchten heeft afgeworpen. Dorpsraad heeft in het 
verleden al actie ondernomen (oversteek, bomen verwijderd, 
snelheidsmeting via matrixborden). 
Afgesproken wordt contact op te nemen met Dhr. Jansen om te bekijken 
of er vanuit de Dorpsraad nog iets kan worden gedaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT  

7.  Werkgroep watersnood   Volop aan het werk.  
Geld binnenhalen Provincie, Waterschap, Gemeente. 
Vierschaer zou in 2023 een stuk willen wijden aan de Watersnood. Verder 
niets meer van gehoord. 

 

8.  Burgerparticipatie Rondgang de Melanen; 
Mail Marloes doorgestuurd 

Met vragensteller, Marloes, Erik en Peter rondgang gemaakt op de 
Melanen. Duidelijke uitleg waarom er gekapt en gesnoeid is. Herplanten is 
waarschijnlijk op sommige stukken noodzakelijk. Nu te laat. Dus in 
september opnieuw rondgang en kijken waar er ingegrepen moet worden. 
Er wordt t.z.t. een datum geprikt en leden worden uitgenodigd deze 
rondgang bij te wonen.  

 

9.  Kunst Kunst op de nuts- en schakelkasten, 
viaducten en andere civieltechnische 
kunstwerken als antigraffiti.  

Schakel- en tv kasten, viaducten en tunnels worden door “graffiti” beklad. 
Project om deze voorwerpen gericht te beschilderen, aangepast aan de 
omgeving. 
Pilot wordt viaduct over Burg. Elkhuizenlaan/Erasmusweg. 
Er wordt samengewerkt met streetartists. Beschildering wordt door coating 
beschermd tegen vandalisme. 
Ideeën kunnen worden ingediend bij Marloes en Erik tot half april. 
m.roks@bergenopzoom.nl    e.verbogt@bergenopzoom.nl 
 
Eugene benadert Heemkundekring voor samenwerking en 
betekenis/oorsprong Daansbergen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allen 
 
 
EvdE 

10.  Auvergnepolder 
 

Verdeelstation 
 
Industrie 

Voorkeurskeuze is op plan 2 gevallen. Bij de Pals en waar mogelijk 
ondergrondse kabels. Maximale isolatie; aanpassen Noorderkreekweg. 
TenneT beslist uiteindelijk. 
Tijdelijke afslag om smalle polderwegen zoveel mogelijk te ontlasten. 
Optie windmolens richting Oesterdam. 
Volgens provincieambtenaar kunnen er geen molens meer bij. 
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Tholen zou zelf moeten zoeken naar mogelijkheden, bijv. bij de Bergse 
Diepsluis. Voor Halsteren maakt het volgens hem niet uit waar ze staan. 
Linker- of rechteroever van het kanaal is hooguit een verschil van 300 
meter. 
Plaatsen van 3 nieuwe molens is een zaak van de raad.  
Biogas installatie; wat levert dat op qua geluids- en stankoverlast? 
Kan Dorpsraad contact zoeken met gemeente Tholen? 
Voorkeur gaat uit naar gelijkwaardige organisatie in Tholen. Even naar 
zoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PT 

11.  Fietspad het Laag 
 

 Cees de Korte. Moet nu snel gebeuren i.v.m. subsidie. 
Vandaag (do 10 mrt) hoorzitting met bezwaarmakers. Moet in 2022 
afgehandeld worden. 

 
 
 
 

12.  Bouwplannen Halsteren *Zuneha 
*Wouwseweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Leeuwerik 
*Ambachtsweg 
*St Elisabeth 
*Dorpsstraat 
 
 
*Lindelaantje 
*St.Antoniusmolen 

* 
*Beschermd wonen omgevings gesprek. 2 onder een kap, patiowoningen, 
 starterswoningen.   
 Houg slopen, gele bungalow zou blijven staan. 
 Naast gasstation gebouw met maatschappelijke functie. Zou fysio in 
 komen. 
 Er wordt niet geheid, mede op verzoek van de Dorpsraad. 
 Omwonenden positief op wat kleine zaken na. 
 Tussen bedrijfsgebouwen komt openbare weg om woonstraten te 
 ontzien. 
*geen reactie van Stadlander 
* 
*geen reactie van Tante Louise 
*IN Rabobank komt een medisch centrum 
 Plannen voor terrein naast schoenenwinkel (nog) niet bekend. 
 Bestemmingsplan houdt hoogbouw tegen. Vinger aan de pols houden. 
*Verbouw oude bibliotheek is begonnen. 
*geen nieuws 
 

 
 
 
 
 
 
 

13.  Zweedsestraat  Nieuwe contactpersoon bij Stadlander. Afwachten afspraak.  

14.  Zwembad 17 mrt bijeenkomst   

15.  Halsterseweg      

16.  Opvang Oekraïne  Frans van Schilt. Woont in de Beek. Grote vluchtelingenstroom. 
Opvang noodzakelijk. Giro 555 is mooi, maar makkelijk. 
In de Beek staan een aantal woningen leeg. Moet gesloopt worden, maar 
sloop is nog niet in zicht. 
Woningen zijn van Stadlander. Er is voldoende menskracht voor 
bewoonbaar maken en voldoende initiatief voor woonmiddelen. 
Nu 35 mensen actief.  
Stadlander benadert; staan open voor initiatief. Moeten dit nog bestuurlijk 
regelen.  

 



Bedoeling is kleine groepjes mensen op woningen te zetten en ze zo 
bewoonbaar te maken. 
Eventueel daarna met “maatjes” werken om vluchtelingen wegwijs te 
maken. 
Er wordt door de gemeente BoZ al gewerkt aan inzamelingsacties. 
Samarbete zou ook een optie kunnen zijn. Oude politiebureau in BoZ 
wordt genoemd. In Avondvrede komt opvang voor 124 vluchtelingen. 
Dorpsraad steunt initiatief en hoort van Frans zodra Stadlander groen licht 
geeft. 
F.vanschilt@icloud.com 

17.  Wat verder nog besproken moet 
worden. 

   
 

18.  Rondvraag  Nonnekesdreef wordt aangepakt. Verwijderen zieke/dode/gevaarlijke 
beplanting met herinrichting/herplanting. 
Kastanjelaan pilotproject inzaaien boomspiegels met “wilde” 
bloemen/planten. 
In Dorpsstraat worden bomen verwijderd i.v.m. worteldruk. 
Er komen bomen voor terug die minder/geen opdruk geven. 
Op landgoed de Beek is gras ingezaaid. Dit is gebeurd in overleg met 
Oranje comité. Is geen beperking voor viering Koningsdag. 
Er wort nog een idee geopperd voor aanleg wandelstrook langs Kruisberg. 
Wordt op gemeentekantoor nader bekeken. 
Peter vraagt bij Ralph van den Boom na of er richting verkeerslichten op 
de Eendrachtsweg een snelheidsbeperking van 50 km. kan komen. 
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Volgende bestuursvergadering 28 maart en ledenvergadering 7 april 
 
Peter Tange 
secretaris DRH        

 


