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LEDENVERGADERING  
9 maart 2023  20.00 uur  Wittenhorst  Halsteren  
Aanwezig:  Eugene van den Eijnden,  Marissa Zegers, Roger Brusselaars, Jan van den Eijnden,  Cora Hoogcarspel, Sjef Robben, Kees Kaijser, Kees Rommens, Peter 
Tange, Wim Buijs, Ton Manni, Marloes Rokx (wijkverbinder),Reinoud Krijnen (samen0164), Jack Maas (bangstellende) 

Irma van Schaik (persBNdeStem)) , Dennis van Loenhout (pers HK) 
 
.  

Afwezig m.k.: Wout Huijgens, Ben Kannekens, Mark van Doorn 
  
 
 
      

 Onderwerp Toelichting Verslag / Besluit Actie 
1.  Opening   Welkom  

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

Al eerder goedgekeurd   

3.  Info Ronald van Oers Gezondheidscentrum “de Bank” Ronald informeert ons namens de eigenaren van gezondheidscentrum “de 
Bank”. Fijn dat men dit tijdens de ledenvergadering mag doen. 
Voor fysio Piessens werd het oude gebouw te krap, Ronald wilde graag 
als zelfstandig osteopaat aan de slag. 
Samen zagen ze mogelijkheden in een gezondheidscentrum dat 
wonderwel paste in het te koop staande Rabobank gebouw. 
Na een jaar van verbouwen is er 1200m2 bedrijfsruimte waarin nu 13 
disciplines werkzaam zijn. Nog volop mogelijkheden voor uitbreiding. 
Men verwacht zo’n 200 cliënten per dag te kunnen helpen. 
Momenteel is er nog overleg met de gemeente om de eigen 
parkeerplaatsen (10 voor het gebouw; 35 achter het gebouw) zo te 
gebruiken dat er voor omwonenden zo min mogelijk overlast is. 
 

 

4.  Post/berichten Biomassa punt 9 
Benzeenuitstoot punt 10 
Melanen, snoeien en planten 

 
 
Brief met klacht over aanplant op oude grasveld. 
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Bart Kessels, groen openbaar 
Verhuur Leeuwerik 
Wijkagent weg  
 

Verwezen naar gemeente; daar is besloten en daar ligt financiering. 
Opgemerkt wordt dat toewijzing gebeurt via loting. 
Via mail heeft Marsha van de Velde laten weten de politie te verlaten. 
Halsteren heeft nu geen wijkagent meer. In gesprek met wethouders in 
maart even aankaarten. 
 
 

5.  Gesprek college   16 maart gesprek wethouders 
*parkeren Dorpsstraat 
*aanpak zijstraten Burg. Elkhuizenlaan 
*straatwerk in het algemeen 
*slecht herstel na werkzaamheden 
*subsidie; kosten rondgang 
*bouw supermarkt Halsterseweg 
*Zweedse woningen 
*Bouwactiviteiten in Halsteren 
(Elisabeth, migrantengebouw, 
Tholenseweg, …) 
 
Nog meer ideetjes ???? 

Nog meenemen in gesprek: wijkagent, asielzoekerscentrum eventueel ook 
in Halsteren? Stikstofconsequenties voor bouw in Halsteren. 
 
Er ontstaat een discussie over Schans 6. Beter af met woningbouw dan 
met wonen/werken? Remmende factor is A4. 
Welke mogelijkheden liggen er nog in Lepelstraat? 
 
Volgende ledenvergadering apart agenderen. 
 

 

6.  Burgerparticipatie  Er is een brief naar de raad gegaan m.b.t. inzet bewoners voor 
hertenkamp op de Beek. 
Helaas nog geen respons. Reinoud Krijnen kijkt of brief wel is 
aangekomen. 

 

7.  Overzicht Ton Manni  Overzicht van Ton komt inhoudelijk overeen met wat in statuten staat 
vermeld. Statuten zijn in ambtelijke taal en overzicht van Ton is meer 
praktisch. 
 
Geheel nog eens naast dorpsvisie leggen. 
 

 
 
 
 
PT 

8.  Auvergnepolder *fietspad 
 
 
*TenneT 

*ligt stil; betrokkenen druk geweest met planning / uitvoering herdenking 
watersnood 1953.  Wordt weer opgepakt. 
  
*Zou in eerste kwartaal een bijeenkomst worden gepland door TenneT. 
Tot op heden geen bericht. 
Samen0164 bekijkt of er met TenneT en Sabic alsnog een akkoord te 
bereiken is om het verdeelstation toch op het terrein (de Spie) van Sabic 
te bouwen. Stikstofproblematiek heeft hierop een grote invloed. 
 
Sabic zou ook nog steeds een biomassacentrale willen bouwen, maar dit 
zou weer niet kunnen met het verdeelstation op een terrein. 
TenneT moet nu aangeven waarom bouw op de Spie mogelijk is. Kan 
TenneT dit niet, dan is bouw bij gemaal de Pals toch de oplossing. 
 
 
 

 



9.  Biomassacentrale  Rechter is wel akkoord met bouw van een biomassacentrale, maar niet op 
grond van de gegevens die er nu liggen. 
Er kan nu geen subsidie worden aangevraagd; de vergunning moet eerst 
rond zijn. 
De gemeenteraad en de Dorpsraad zijn geen voorstander van de bouw 
van een biomassacentrale. 
 

 

10.  asfaltcentrale  Asfaltcentrale B.op Zoom neemt productie van centrale in Zeeuws-
Vlaanderen over. Productie zou vanwege zeer beperkte vraag naar asfalt 
niet hoger worden dan de productie nu in Bergen op Zoom. 
Inmiddels is vraag gesteld aan bedrijf of productie in de toekomst niet flink 
zal gaan toenemen bij verhoogde vraag. 
Ook de gemeente is hiervan op de hoogte gesteld. 
Koolstoffilters zouden nu goed werken. Benzeenpiek in januari kan niet 
van asfaltcentrale komen; deze lag toen stil. Geopperd wordt dat deze 
piek het gevolg is van ontgassen van schepen op Schelde-Rijnkanaal. 
Er loopt een onderzoek naar de veroorzaker van de verhoogde benzeen 
uitstoot. 
 

 

11.  Bouwplannen Halsteren *Wouwseweg e.o. (Ambachtsstraat) 
*Dorpsstraat  
*Leeuwerik 
*Elisabeth 
*Zorghuys 
*plan Goed voor Goed 
 
*woonvoorziening buitenlandse werknm 
*Mozartstraat 

 
 
*Via loting?  Regels bepaalt door Stadlander 
 
 
*GvG zou in december 2023 weg moeten uit pand. Voorinschrijving voor 
 Appartementen aan Tholenseweg zou mogelijk zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Zweedsestraat  Geen nieuws  

13.  Halsterseweg *reconstructie 
 
 
 
 
*Bouw Aldi 

*Ondanks aangeven omleidingsroutes, met hekken dichtgemaakte 
doorgangen bij de randweg blijft verkeer de sluiproutes gebruiken. 
Dit tot grote ergernis van bewoners. Politie blijft controleren. 
Werkzaamheden liggen op schema. 
 
*Over de aangevraagde omgevingsvergunning is nog niets bekend. 
Gemeld wordt dat in de wandelgangen gezegd wordt dat gemeente 
onderhandelt met Bernaards voor aankoop bedrijfsterrein. 
 

 

14.  Sociaal Media  Facebook wordt aardig bekeken.  

15.  Rondvraag  Is er al iets bekend over bouw St. Elisabeth? 
TanteLouise zou in 1ste kwartaal 2023 plannen maken. We wachten tot 
begin april. 
Is bereik van bushaltes voor bewoners de Beek haalbaar? 
De weg er naar toe (Beeklaan / Kruisberg) zijn onveilig. Kan gemeente 
hier iets betekenen? In hoeverre maken mensen gebruik van de 

 



bushaltes? De bushaltes in de Beek zijn verdwenen omdat er nauwelijks 
opstappers waren. 
Is het een idee om vaker mensen uit te nodigen om een presentatie te 
geven over onderwerpen die ons Halstenaren bijzonder boeien? 
Deze mogelijkheid is er altijd. Iedereen kan hiervoor kandidaten 
aanmelden. 
 
 

 

Volgende bestuursvergadering 27 maart en ledenvergadering 6 april  
 
Peter Tange 
secretaris DRH        


