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LEDENVERGADERING  
2 februari 2023  20.00 uur  Wittenhorst  Halsteren  
Aanwezig:  Eugene van den Eijnden,  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, Piet van de Zande, Ko Nefs, A. Hennes, Anita van Engelen, Hans Korvers 

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

Afwezig m.k.: Marloes Rokx (wijkverbinder),  Cora Hoogcarspel, Rian Govers 
  
 
 
      

 Onderwerp Toelichting Verslag / Besluit Actie 
1.  Opening   Hartelijk welkom 

Belangstellenden stellen zich voor. Ko Nefs, A. Hennes en Anita van 
Engelen aanwezig i.v.m. mogelijk verdwijnen voetpad Vetterik. 

 

2.  Notulen ledenvergadering d.d.  
5-1-2023 

Al eerder goedgekeurd   

3.  Post/berichten Reactie TanteLouise (eerder 
toegezonden) 
Reactie winkeliersvereniging (eerder 
toegezonden) 
* 
* 
 

Als kennisgeving aangenomen 
 
Reactie zoals te verwachten. Bestuur heeft geadviseerd om met Intratuin 
om de tafel te gaan zitten. 
 
Doorgestuurd info Stadlander over Vogelenzang, nieuwsbrief aannemer 
De Leeuwerik. Geen opmerkingen hierover. 
 
 

 

4.  Toegevoegd agendapunt 
Openhouden verbinding Vetterik –  
Kannewielseweg 

 Tussen Vetterik en Kannewielseweg ligt sinds mensenheugenis een 
voetpad. Voor zover bekend gaat het hier om een zogenaamd “Kerkepad”. 
Nu een aangrenzende woning naar een nieuwe eigenaar is gegaan, zou 
het pad worden afgesloten. Het zou liggen op het perceel van deze 
woning. 
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Bewoners van de Vetterik maken echter gebruik van dit pad en hoewel er 
nergens in notariële akten iets beschreven is over ”recht van overpad”, 
meent men dat het pas gehandhaafd moet blijven. 
De Dorpsraad begrijpt dit standpunt en is van mening dat de cultuur 
historische waarde van dit oude Kerkepad, deel uitmakend van het 
Coulisselandschap, voldoende reden mag zijn dit pad te behouden. 
Standpunt wordt op papier gezet en aan betrokken omwonenden en hun 
advocaat toegezonden. 
 
 

5.  Gesprek college   Maart gesprek wethouders 
*parkeren Dorpsstraat 
*aanpak zijstraten Burg. Elkhuizenlaan 
*straatwerk in het algemeen 
*slecht herstel na werkzaamheden 
*subsidie; kosten rondgang 
*bouw supermarkt Halsterseweg 
 
Nog meer ideetjes ???? 

Geen aanvullingen 
 

 

6.  dorpsvisie Visie buitengebied 
Eerder toegezonden Koersdocument 

Geen reacties. 
Koersdocument is aan onze aandacht ontsnapt. Volgende bijeenkomst 
alsnog op agenda plaatsen? 

 

7.  Werkgroep watersnood  Werkgroep verdient compliment voor organisatie herdenking 70 jaar 
Watersnood. Monument achter oude Raadhuis is netjes opgeknapt. Ook 
monument op begraafplaats is flink onder handen genomen. Kan nog 
beter. Hier wordt aan gewerkt. 
De palen in de polder zijn weer netjes opgeknapt/geschilderd. 
Er wordt nog verder gewerkt aan nazorg voor scholen. 

 

8.  Plaatsen afvalbakken zwerfafval Tekening met mogelijke plekken voor 
plaatsing wordt z.s.m. toegezonden. 
Iemand nog ideeën? 

In Rode Schouw iets meer bakken dan elders. (vroeger Winkelcentrum en 
Mavoschool). 
Er komen iets meer hondenpoep zuilen. 
Inwoners die zelf openbaar groen schoonhouden moeten voor eigen 
kosten afval afvoeren. Voorzitter meent dat hierover afspraken zijn 
gemaakt. Hij vraagt dit na en geeft dit door aan opruimers.  

 

9.  Burgerparticipatie  Geen bijzonderheden  

10.  “Karakter” Dorpsraad Tekst meegestuurd. 
Graag je mening; verbeteringen, 
aanvullingen zijn welkom  

Tekst is helder, maar roept toch weer discussie op. 
In hoeverre correspondeert dit met wat in de Dorpsvisie staat? 
Hiervoor is in het verleden een enquete onder de Halsterse bevolking 
gehouden. 
Zelfde geldt voor inhoud Huishoudelijk Regelement en de Statuten. 
Werkgroep Dorpsvisie gaat zich hierover buigen. 
 

 

11.  Auvergnepolder *fietspad 
 
 

*geen nieuws 
 
 

 



*TenneT *TenneT laat weten dat regie van Peggy wordt overgenomen door 
Stefan Tiemesse. Ook meldt TenneT dat meer rijd nodig is om alles in te 
passen in het landschap. Zodra hierover meer bekend is wordt contact 
opgenomen met betrokkenen. 

12.  Biomassacentrale  Is voor rechter geweest. (IVN) Nog geen uitspraak.  

13.  asfaltcentrale   Het is (nog) niet achterhaald hoe de vervuilde filters worden 
schoongemaakt/verwerkt. 
 

 

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

Opgemerkt wordt dat op terrein van St. Elisabeth zich een waar zwembad 
heeft gevormd. Terrein oogt zeer onaantrekkelijk. 
Dorpsraad zal dit t.z.t. met TanteLouise bespreken. 
Omwonenden Mozartstraat worden zeer binnenkort geïnformeerd over 
plannen Stadlander. Daarna komt Stadlander met plannen naar buiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Zweedsestraat  Woningen worden nu per stuk verkocht. 
Provincies Brabant, Zeeland en Zuid-Holland benaderen gezamenlijk de 
overheid om voor geschenkgebouwen een monumentale status te 
verkrijgen. 

 

16.  Halsterseweg *reconstructie 
 
*Bouw Aldi 

*loopt 
 
*afwachten wat aanvraag omgevingsvergunning gaat doen.  
  

 

17.  wijkagent  Marsha nog steeds in functie. Bereikbaar via 0900-8844 
Er zijn geen urgente zaken in Halsteren. 

 

18.  Social Media  Geopperd wordt facebook adres ook te vermelden in “kop” Dorpsraad en 
op de website. Wordt aan gewerkt. 

 

19.  Rondvraag  Belangstellende geeft complimenten aan de Dorpsraad. Er wordt (in zijn 
beleving) in vergelijking met 1 a 2 jaar geleden meer aangepakt en 
verwerkt. 
Ook complimenteert hij de werkgroep Watersnood 70 jaar met haar 
activiteiten. 

 

 

Volgende bestuursvergadering 27 februari en ledenvergadering 9 maart  
 
Peter Tange 
secretaris DRH        


