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Ledenvergadering

LEDENVERGADERING
7 april 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, Mark van Doorn, Marissa
Zegers, Wim Buijs, Jan van den Eijnden, Ton Manni. Piet van der Zande(belst), F.Dercks (belst), Ed Jansen (Stbweg), Laura Groffen (50 plus), Hans Korvers (belst),
Ella Milikan (belst), Lyda Franken (S0164)
Daan (pers), Mariette den Engelse, (pers)

.
Afwezig m.k.: Wout Huijgens, Ben Kannekens, Ben van den Aarssen,
z.k.: Cora Hoogcarspel, Sjef Robben

Onderwerp
1.
2.

Opening
Notulen ledenvergadering d.d.
10-3-2022

3.

Aspirantleden

4.

Post/berichten

5.

Financieel verslag 2021

Toelichting

Verslag / Besluit

Eerder toegezonden

Welkom. Even snel rondje.
Inmiddels akkoord

Mw. E.Sebregts en Mw. Rianne
Koopman
Dodenherdenking
Omgevingsdialoog Wouwseweg
Waterschans Wout
Uit brief naar college en raad
betreffende voorgenomen besluit
biomassacentrale.
bijgevoegd

Helaas. Geen van beiden aanwezig.

Kascontrolecommissie heeft getekend voor akkoord.

Actie

6.

Jaarverslag 2021

bijgevoegd

Geen opmerkingen. Wordt op website geplaatst.

7.

Zienswijze biomassacentrale

Eerder toegezonden

Van Uffelen advies heeft namens een aantal instellingen bij de
omgevingsdienst van de provincie een zienswijze ingediend op het
ontwerpbesluit.
Hierin worden een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Voor
zover bekend is daarop nog geen antwoord verschenen. Bezwaren op
beschikking kunnen tot 25 april worden ingediend. Uiteindelijk komt er nog
een periode waarop tegen de bouw van bezwaar gemaakt kan worden.
DRH betreurt het dat er geen omgevingsdialoog is opgestart. Gemeente
heeft begin 2021 aangegeven dit in juni/juli 2021 te organiseren, maar
voor zover bij ons bekend, is dat nooit gebeurd. Er zou 2,5 jaar eerder wel
een gesprek zijn geweest.
Grote bezwaar van aanwezigen is dat niet duidelijk is wat er gestookt gaat
worden. Tot nu toe zijn biomassacentrales niet echt “groen”. Naast afval
en restmaterialen wordt overal gekochte brandstof gebruikt om de
centrales aan de gang te houden.
Ook de Europese Raad is tegen biomassacentrales.
Opgemerkt wordt dat huizen bouwen en wegen aanleggen niet mag
vanwege schadelijke uitstoot, maar en centrale kan gebouwd en in gebruik
genomen worden.
De dorpsraad heeft bij de aanwezigen aangegeven al vorig jaar met dit
onderwerp te zijn bezig geweest n.a.v. een artikel in BN De Stem van 28
juni 2021 van Mariette den Engelse. Op 8 juli 2021 is er een presentatie
gegeven over dit onderwerp. De inhoud van de presentatie is na te lezen
in de notulen.
Het Presidium van Bergen op Zoom zou vastgesteld hebben dat de bouw
van een centrale niet belangrijk genoeg is om er over door te praten in de
raad.
De DRH zal haar zienswijze alsnog kenbaar maken aan de
omgevingsdienst van de provincie en daarbij refereren aan het document
van Van Uffelen Advies.

8.

Werkgroep watersnood

Er wordt momenteel door de werkgroep hard gewerkt aan de tot
standkoming van de herdenking.
Er is al ondersteuning toegezegd (daadkracht en financieel) door diverse
organisaties.

9.

Burgerparticipatie

In de Jannelandseweg worden (bloem)bakken gezet als
snelheidsremmende obstakels.
Gemeente BoZ doet mee aan de actie “tegelwippen”. Heeft Dorpsraad
ideetjes voor locaties waar dit kan plaatsvinden? Doorgeven aan Peter.

PT

Voor beschilderen van openbare bouwwerken en (elektra)kasten ed.
worden student-kunstenaars benaderd.
Dorpsvisie staat nu in Excel. We leggen steeds de visie naast dat wat we
bespreken in de ledenvergadering. Er zijn tot nu toe geen
tegenstrijdigheden vastgesteld.

10. Dorpsvisie

11. Auvergnepolder

Verdeelstation
Industrie
fietsroute

Onderdeel van Linie van de Eendracht.
Naar voren halen van deel in Auvergnepolder.
Pas met Waterschap rondgang gemaakt. Schept mogelijkheden.
Procedure loopt door bezwaarmakers.
Discussie over te gebruiken materiaal ligt achter ons. Dorpsraad wil
milieuvriendelijk materiaal.

*Zuneha
*Wouwseweg
*Leeuwerik (13 april bijeenkomst)
*Ambachtsweg

*vordert volgens plan
*loopt;
*13 april informatie door Stadlander
*meer ontwikkelingen. Plannen moeten nog toegelicht worden.
Heien is vorige keer heel lastig geweest. Is al aangekaart. Zodra
bouwverkeer niet meer aan en af rijdt is herstraten van Wouwseweg
afgesproken.

*St Elisabeth
*Zorghuys (omgevingsvergunning)
*Dorpsstraat
*Beymoer (oude bieb)
*St.Antoniusmolen

*geen reactie. Boomwei loskoppelen. Peter mail sturen.
*stukken liggen ter inzage.
*geen nieuws
*Geraamte staat;
*molen sluit voor een aantal weken i.v.m. afsluiting Halsterseweg.
Stadlander nog geen reactie gegeven.
Met S zijn afspraken gemaakt. Er ligt een afspraak dat het uiteindelijk
monumenten worden. Heeft bij S geen prioriteit.
Zwembaden en Fitfabriek willen samen met sportzalen een sportbedrijf
BOZ BV vormen.
Vanuit duurzaamheidsgedachte wordt overwogen op zwembad de
Melanen zonnecollectoren te plaatsen.
Vanuit maatschappelijk oogpunt watertemperatuur verlagen met 1 graad.
Volgen in deze Sportfondsen.
Openingstijden ed. zijn rondgestuurd
Paaltjes voor ingang worden weer teruggeplaatst i.v.m. veiligheid voor
bezoekers.
loopt

12. Fietspad het Laag

13. Bouwplannen Halsteren

14. Zweedsestraat

15. Zwembad

16. Halsterseweg

TenneT is in overleg met grondeigenaren. Voor paallokaties.
Geen indicatie dat ze, zoals gevraagd door gemeente, ondergronds gaan.
Geen nieuws

Kort verslag bijeenkomst 17 maart

PT

17. Wat verder nog besproken moet
worden.

Parkeren in Halsteren

Parkeren voor de Wittenhorst buiten de parkeervakken. Er zijn meer
plaatsen in Halsteren waar auto’s op niet-parkeerplekken worden gezet of
zeer hinderlijk (gedeeltelijk) op het trottoir worden gezet. (Oudeweg,
Rode Schouw t.h.v. Hazenbos).
Zeer grote auto’s bokkeren in de Dorpsstraat het voetgangersdeel.
Ook de laad- en losstrook wordt vaak als parkeerplaats gebruikt door
personenauto’s. Ook overhangende heggen blokkeren het trottoir.
Overheid schiet te kort in handhaven.
Foute plakken kunnen doorgegeven worden aan Peter. Hij gaat in gesprek
met de wijkagente.
Dhr. Jansen (namens bewoners Eenlandsweg e.o.) geeft een beeld van
alle activiteiten die hij inmiddels heeft ondernomen om de geluidsoverlast
van verkeer op de Steenbergseweg te reduceren.
Petje af voor alles wat er tot op heden door hem is gedaan.
Jammer dat er zoveel tijd steekt in het boven water krijgen van de juiste
gegevens van de gemeente. Vaak zijn het ook niet de juiste gegevens.
Als gevraagd wordt naar de metingen gedaan op de Steenbergseweg,
worden gegevens aangeleverd over metingen van de Steenbergseweg in
Steenbergen. Ook worden geluidsmetingen gedaan via een
computermodel. Hierbij is niet duidelijk of de ingevoerde gegevens
overeenkomen met de praktijk.
Wat de Dorpsraad betreft meent Dhr. Jansen dat die tot op heden 0,0
hebben bijgedragen aan het verbeteren van het woongenot.
De Dorpsraad herkent zich hierin niet.
We nemen het probleem van de Steenbergseweg/Eenlandsweg mee in
het overleg met de gemeente (wethouder). Dit zal echter niet eerder dan in
oktober plaatsvinden.
Dhr. Jansen geeft aan dat hij ervan overtuigd is dat er wettelijk
mogelijkheden zijn om van de Steenbergseweg een 30 km weg te maken.
I.v.m. de afsluiting van de Halsterseweg is er momenteel geen
mogelijkheid om de juiste metingen te verrichten.

18. Rondvraag

Oekraïne;
Mozartlaan, geen nieuws van Stadlander
Agenda niet op site? Zou wel moeten. Wordt geregeld.
Dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan college.
Op Moerdijk staan 3 of 4 biomassacentrales. Daar gaat het zeker niet
zoals men zou willen.
Bewoners van Halsteren worden bij deze opgeroepen bezwaar4 in te
dienen tegen plannen om een biocentrale te bouwen. Niet afwachten,
maar je laten horen.
Er zou al een voorbeeld zienswijze gemaakt zijn door een bewoner.

PT

Peter kijkt of die beschikbaar is.
(brief is in de maak; zodra beschikbaar, stuur ik deze rond)

Volgende bestuursvergadering 25 april en ledenvergadering 12 mei
Peter Tange
secretaris DRH

