
 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

E-mail   :      dorpsraadhalsteren@gmail.com 

Ledenvergadering               Website:      www.dorpsraadhalsteren.nl 

 

 
BESLOTEN VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: donderdag 5 maart 2015 om 19.30 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: Geert Baartmans, Jos van Buijten, Eugène Van den Eijnden, Cora Hoogcarspel,  Wim Nout, Wim Stassen, Nico van Vliet, Jan van Trijen, , Ad van de Vrede, 
Jan van Diepeningen, Ronald Riteco  en Piet Soffers. 
Afwezig m.k.: Wout Huijgens,  Peter Hogerheijde, Wim Buijs, Cees van Tiggelen         

 

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter   

2.  Bestuurssamenstelling De voorzitter geeft uitleg over een 
eventuele (tijdelijke) bestuursuitbreiding 
en vraagt om uw mening. 

Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering (2-4-2015) wegens 
de vele afmeldingen.   
Eugène  van den Eijnden heeft aangegeven graag toe te willen treden tot 
bestuur en om later eventueel de voorzittersrol op zich te nemen. Eugène 
zit niet meer in de raad, maar wil zich toch inzetten voor de Halsterse 
gemeenschap.  
De Dorpsraad is er zich bewust van het gevoelig kan liggen: hij heeft 
immers een duidelijke CDA-stempel. En kan hij als voorzitter 
neutraal/objectief functioneren met deze CDA-stempel? En kan hij in 
communicatie met de bijvoorbeeld wethouders/ politiek een neutraal 
standpunt van de DRH verkondigen? Een groot voordeel is wel zijn grote 
kennis van en betrokkenheid bij Halsteren.  
Omdat het mogelijk om de functie voorzitter gaat, zal de beslissing breed 
gedragen moeten worden. (vandaar de verplaatsing) 
Cora geeft tijdens de vergadering al een positief advies. . 

 

3.  Ontwikkelingen nieuwe zaken  De politieke partijen inzake de 
Halsterse weg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Groote Melanen (verbetering 
van de waterkwaliteit) 

 Er is op 18-2-2015 een reminder inzake de problematiek via de griffie 
verstuurd naar alle politieke partijen. Tot op heden wederom geen 
reacties mogen ontvangen. Nu gaan we het via de pers oppakken.  
Via datumprikker is 13 maart geprikt voor de schouw samen met het 
CDA. 
Via Annette  Stinenbosch (CDA)  laten vragen of andere politieke 
partijen interesse hebben om mee te fietsen tijdens de schouw.  
De werkgroep verkeersveiligheid heeft al een voorschouw gedaan als 
voorbereiding, met name met het oog op het fietspad/voetpad. 
Het scherm wordt in de schouw niet meegenomen. Dhr. van Duym zal 
als bewoner tijdens de schouw worden geraadpleegd. 
 

 Er is een klankbordgroep Groote Melanen opgericht. De eerste 
bijeenkomst was op 23-2-2015. Peter Hogerheijde en Piet Soffers 

 
 
Piet 
 
 
Eugène 
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 Zwembad de Melanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gesprek wethouders d.d. 20-2-2015 

hebben namens de DRH deelgenomen. De eerste ontvangen reacties 
van deze bijeenkomst zijn te lezen in het bijgevoegde document (03-
voorbereiding ledenvergadering 5-3-2015). 
Inmiddels is het verslag van de bijeenkomst ook toegestuurd. Hierin zijn 
de vervolgafspraken van de klankbordgroepbijeenkomsten opgenomen. 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit verslag. 
 

 Notitie onderzoeksbureau Drijver en Partners is als bijlage aan de 
agenda toegevoegd. 
Blz 3: “Het is derhalve niet mogelijk om de taakstelling te realiseren, 
zonder dat zeer rigoureuze keuzes worden gemaakt. Dat soort keuzes 
gaat verder dan bijvoorbeeld het verkleinen van de Melanen en tast de 
maatschappelijke functie van de zwembaden aan”. 
Betekent deze zin dat het openlucht zwembad toch dit gaat? Zo ja, dan 
is er in de gemeente Bergen op Zoom geen openluchtrecreatie à la 
Melanen meer.  
Het zwembad de Melanen  krijgt in deze notitie absoluut geen 
aandacht. In het verslag is totaal niets terug te vinden dat de Melanen 
open moet blijven. Hierin is wel duidelijk: DE BETALER BEPAALT!! 
Ook is erin te lezen dat de exploitatie niet rond is te krijgen met inzet 
van vrijwilligers, hoewel praktijkvoorbeelden uit de omgeving anders 
bewijzen. Tijdens de verkiezingscampagne hebben alle politieke 
partijen toegezegd dat het zwembad open moet blijven, ondanks wat 
het kost.  
Het is een slecht rapport. Als Dorpsraad gaan we hierop reageren. We 
kunnen hier absoluut niet mee uit te voeten. Bovendien staat het haaks 
op een eerder gehouden enquête van de Dorpsraad. 
Wim Stassen zal een conceptbrief schrijven richting gemeente.  
De brief wordt ter kennisgeving gestuurd naar Jan van Diepeningen. 
 

 Tot op heden nog geen enkele reactie mogen ontvangen op acties 
vanuit de besluitenlijst. Het mogen zeker geen vrijblijvende gesprekken  
worden, maar moeten duidelijk iets opleveren. Er zal een reminder 
worden gestuurd en er zal tevens een vervolgafspraak worden gepland 
in mei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim S. 
 
 
 
 
 
Piet 

4.  Mededelingen Jaarvergadering 2015 Definitief is besloten dat deze zal plaatsvinden op 2-4-2015 met als thema: 
burgerparticipatie. De presentaties kunnen andere bewoners aanmoedigen 
om een dergelijk initiatief op te gaan pakken. 
Voor een presentatie  ‘Burgerparticipatie’ worden  uitgenodigd: 
 Werkgroep Hazenbos,  
 Burgerparticipatie traject ’t Groene hart 
 Speeltuin Schelpstraat 
 Stichting Plusbus Halsteren-Lepelstraat 
 Stichting Behoud zwembad de Melanen 
 Stichting Behoud Natuur de Groote Melanen 
Aanvang 20.00 uur.  

 



De besloten  vergadering begint i.v.m. een eventuele bestuursuitbreiding 
om 19.30 uur. 

5.  Rondvraag  Ad van de Vrede 
 
 
 
 
 

 Ronald Riteco 

 Politiek debat onder leiding van Ad v.d Vrede op Roozenoord in kader 
van de komende provinciale verkiezingen FNVV (Ton van Geers komt 
een lezing houden) organiseert dit debat. Punten vanuit de omgeving 
Werkgelegenheid en sociaal aanbesteden staan op de agenda.  
12 maart om 20.00 uur. Bij interesse is men welkom. 
 

 Is het verstandig om bij allerlei lopende zaken de pers meteen in te 
schakelen om meer druk op de ketel te krijgen? 
Nu is de verstandhouding met diverse ambtenaren positief en door 
onmiddellijk de pers in te gaan schakelen, kunnen de relaties 
vertroebelen. Men moet eerst de gelegenheid bieden om te reageren. 
Op het moment dat de gemeente of wie dan ook niet reageert, dan de 
pers inlichten.  
De Dorpsraad zal nog beter bekend moeten worden bij de Halsterse 
gemeenschap. Besloten wordt de infofolder te verspreiden via de 
weekbladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet 

 
OPENBARE VBERGADERING 
Datum, tijd en plaats: donderdag 5 maart 2015 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. 5-2-
2015 

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

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

3.  Ontwikkelingen nieuwe zaken  Vogelenzang (nieuwe 
ontwikkelingen?) 
 

 Waterlinie  waterspeelplaats 
(status overleg) 

 

 Zwembad  
 

 Verbetering waterkwaliteit de 
Groote Melanen 

 

 Participatie-projecten  
 
 
 
 

 Geen nieuwe ontwikkelingen 
 
 

 Reactie van Cees de Korte afwachten (wordt deze week verwacht) 
 
 

 zie besloten vergadering 
 

 zie besloten vergadering 
 
 

 Ad v.d. Vrede licht toe 
Er is nog steeds onduidelijkheid over de bomenrij 
Biezenhof/Hazenbos. Wie is eigenaar? Zijn ze wel of niet ziek? Een 
bewoner wil ze houden, want in de brief aan de bewoners stond niet 
vermeld dat ze ziek zijn. De bewoners willen de strook gaan 

 



 
 
 

 Plusbus 
 
 
 
 

 Halsterseweg 
 

 Milieuparkjes 

onderhouden. Maar nu blijkt dat de gemeente niet de eigenaar is maar 
de LPS. Al met al: nog veel onbeantwoorde vragen! 
 

 Laatste ontwikkelingen: Wim Stassen licht toe. Er is nog geen bus. 
Nationaal ouderfonds zouden de bus beschikbaar stellen. Halsteren 
staat op nr 3. Financiën vallen tegen en ouderfonds start een 
fondsenwerving en dit lijkt tot vertraging te leiden. 
 

 Zie besloten vergadering 
 

 Geen mededelingen 

6.  Mededelingen Wim Nout Na het tekenen van de bon, zullen geen consumpties meer worden 
bijgeschreven. Let daarop! 

 

7.  Rondvraag Nico van Vliet 
 
 
 
 
Cora Hoogcarspel 
 
 
 
Jos van Buijten 

Voetpad in de Langstraat aanleggen in kader van veiligheid. Kinderen 
gaan vaak te voet naar het zwembad.  
Hoe lopen de grenzen van de tuinen van de aanwonenden? Aankaarten 
bij gesprek wethouders in mei. 
 
Wordt bij de werkzaamheden aan de Groote Melanen de leemlaag niet 
doorboord, waardoor het ven leegloopt? Nee er wordt alleen gebaggerd. 
Het fietspad aan de Erasmusweg is na drie jaar klaar. Oorzaak? WVS 
voerde de werkzaamheden uit. 
21 maart ‘NLdoet’ dag. Speeltuin Schelpstraat gaat weer een activiteit 
organiseren. 

 
 
Geert/Piet 
 

8.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 2-4-2015 (openbare vergadering)  

 
Piet Soffers 
Secretaris DRH 

 
 

  
 


