
 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

E-mail   :      dorpsraadhalsteren@gmail.com 

Openbare Ledenvergadering  Website:      www.dorpsraadhalsteren.nl 

 
 

BESLOTEN VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 2 april 2015 om 19.30 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst (zaal 3a) 
Aanwezig: Geert Baartmans, Jos van Buijten, Wim Buijs, Eugène Van den Eijnden, Cora Hoogcarspel,  Peter Hogerheijde, Wim Nout, Wim Stassen, Cees van Tiggelen, 
Nico van Vliet, Jan van Trijen, , Ad van de Vrede, en Piet Soffers. 
Afwezig m.k.:, Ronald Riteco.        

 

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter   

2.  Uitbreiding bestuur Eugène van den Eijnden wil graag 
toetreden tot het bestuur. Graag verwijs 
ik voor nadere uitleg naar het verslag 
van de derde vergadering. 

Eugène is een bekende Halstenaar en heeft door zijn raadsperiode een 
duidelijke CDA-stempel. Cora is van mening dat dit geen probleem hoeft te 
zijn zolang Eugène maar achter de visie van de DRH staat. Meer leden van 
de DRH hebben een politieke achtergrond. 
Wim B vindt dat de voorzitter strikt neutraal dient te zijn . Het contact tussen 
LL en Eugène verloopt over het algemeen niet soepel en hij is dan ook 
geen voorstander dat Eugène de voorzittersrol op zich neemt. De voorzitter 
mag maar één pet ophebben.  
De raad is echter in staat om de voorzitter te corrigeren, indien nodig. De 
voorzitter dient neutraal zijn. Je moet als DRH optreden voor de gehele 
bevolking en oppassen dat er geen stickertje wordt opgeplakt.  
Als Eugène bij de komende verkiezingen weer actief wordt, is het een ander 
verhaal. Enkelen hebben geen problemen dat Eugène toetreedt tot het 
bestuur, maar wel als voorzitter. In gesprekken met gemeente en politiek is 
hij misschien toch de CDA-er.  
Piet voorzitter en Eugène secretaris is een andere optie. 
Er volgt een stemronde met handopsteking: 

1. Eugène treedt toe tot het bestuur;                  
2. Eugène als kandidaat voorzitter;    
3. Piet wordt voorzitter.      

Alle drie de opties hebben een ruime meerderheid.                  
Op basis van deze uitslag komt het bestuur met een voorstel tot een 
definitieve uitspraak in de taakverdeling. Eugène treedt dus als bestuurslid 
toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bestuur 

3.  Rondvraag Eugene Hij bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en daarom 
kan toetreden tot het bestuur. 
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OPENBARE VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 2 april om 20.00 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst (zaal 3a) 
Aanwezig: Erik Verbogt (LL), Piet Roosendaal (GBWP), Jack Backx (CDA)  
Diverse vertegenwoordigers van burgerinitiatieven en andere belangstellenden uit de Halsterse gemeenschap 
Afwezig m.k.:   
      

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter Allen welkom op de openbare vergadering. Er volgt een voorstelronde van 

het bestuur door de voorzitter. 
 

2.  Notulen ledenvergadering d.d.  
5-3-2015 

Het verslag is als bijlage met deze 
agenda meegezonden 
Voorgesteld wordt deze conform vast te 
stellen 

Zonder wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd. 
Wordt geplaatst op de website van de DRH. 

 
Piet 

3.  Jaarverslag 2014 Het verslag is opgesteld door Peter 
Hogerheijde (secretaris tot en met 
2014) en is als bijlage met deze agenda 
meegezonden 

Zonder wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd. 
Wordt geplaatst op de website van de DRH. 

 
Piet 

4.  Financieel verslag De penningmeester zal het verslag 
toelichten 

Zonder wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.  

5.  Actuele zaken  Verbetering waterkwaliteit Groote 
Melanen 

 
 
 
 
 
 
 Stand van zake betreffende 

ontwikkelingen de West-Brabantse 
Waterlinie 

 
 
 
 
 
 
 
 De Halsterse weg:  

o de schouw met het CDA 
(verslag van deze schouw 
ontvangt u binnenkort) 

o vervolgstappen 

 Peter H doet mondeling verslag van de 2
e
 bijeenkomst klankbordgroep 

“Verbetering waterkwaliteit Groote Melanen”. Inmiddels is het schriftelijk 
verslag van deze bijeenkomst binnen en graag verwijs ik naar de inhoud 
hiervan. Dit verslag is als bijlage aan deze notulen toegevoegd. 
Ad v.d. V. geeft aan dat het instellen van de klankbordgroep een goede 
vorm van burgerparticipatie is. De 4 i’s komen hierin duidelijk naar 
voren: informatie, inspraak, invloed, initiatief. 
 

 Tijdens de volgende vergadering zal de gemeente uitleg komen geven 
over de stand van zaken. Tevens zal bezien worden hoe de 
communicatie naar de Halsterse gemeenschap optimaal geregeld kan 
worden om escalaties zoals bij de vorige jaarvergadering te voorkomen. 
Het instellen van  een klankbordgroep naar het voorbeeld van de 
Groote Melanen is een hele goede optie. Jan van Diepeningen geeft 
aan dat het contact tussen gemeente en zijn stichting (behoud 
Natuurbehoud Groote Melanen) al veel verbeterd is en nu goed 
verloopt. 
 

 Jan van T licht het verslag van de schouwronde toe. Dit verslag is u 
reeds eerder toegezonden. Vanuit het publiek komt de opmerking dat 
het eigenlijk schandalig is dat er nog niets is gedaan gezien het aantal 
jeugd dat er overheen rijdt. Er zal echter binnenkort al een eerste stap 
gezet worden door de gemeente. Men heeft toegezegd dat het trottoir 
bij molen en Intratuin binnenkort wordt aangepakt. DRH zal aan de bel 
blijven trekken. 
Politieke partijen reageren niet. In vervolg de brieven naar het College 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet 
 
 



en de raad sturen.  
Piet Roosendaal geeft aan dat in de  gesprekken met wethouders al 
verschillende zaken kunnen worden aangekaart, dus is de 
communicatie tussen gemeentebestuur en DRH zo slecht nog niet. 
DRH is het hier helemaal mee eens. Het ligt niet aan dit overleg, maar 
politieke partijen doen beloftes in de verkiezingscampagne, en daarna 
haken ze af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Mededelingen  Ingezonden vraag door dhr. 
Koudenberg. De mail in deze 
kwestie is u doorgestuurd d.d. 24-3-
2015. Graag verwijs ik naar de 
inhoud plus de bijlage van die mail. 

 

 Vraag over de openbaarheid van 
het terrein bij villa Landgoed de 
Beek 

 Koudenberg legt zijn mail uit. Nadat hij de DRH inschakelde, is de 
gemeente wakker geworden. Het probleem is nu opgelost. 

 
 
 
 
 Via het contactformulier hebben twee personen zich verontwaardigd 

uitgesproken over de handelswijze van de nieuwe eigenaar van villa de 
Beek. Een klasje kleuters wilde op het terrein nabij de villa picknicken, 
maar werden door de eigenaar van de villa weggestuurd met de 
mededeling : Dit is een evenement en je moet dan een vergunning 
hebben om het landgoed te mogen gebruiken”. In hoeverre is Landgoed 
nu nog openbaar? 
De DRH vindt dit een vreemde zaak: deze picknick behoeft geen 
vergunning, want het is zeker geen evenement. 
Landhuis en koetshuis met een klein stukje erf ertussen  is verkocht. 
Het overige gedeelte van het terrein is eigendom van de gemeente. 
De DRH zal bij de gemeente navragen wat de definitie is een 
evenement en over de openbaarheid van het terrein?  
Volgens de vergadering heeft de man geen recht van spreken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet 
 
 

7.  Pauze Even tijd voor een kop koffie of thee   

8.  Presentaties burgerparticipatie De initiatiefnemers burgerparticipatie 
zullen een korte presentatie verzorgen 
over hun burgerinitiatief: 
 Hazenbos 
 Speeltuin Schelpstraat 
 ’t Groene Hart 
 Stichting de Plusbus 
 Stichting natuurbehoud de Groote 

Melanen 
 Stichting behoud zwembad de 

Melanen 

De initiatiefnemers hebben met enthousiasme en  passie hun projecten 
gepresenteerd m.b.v. een PowerPointpresentatie. Alle initiatieven verdienen 
veel lof en waardering. 
Bij het publiceren van dit verslag op de website van de DRH zal een link 
aangemaakt worden naar deze PowerPointpresentaties, zodat de lezers er 
ook kennis van kunnen nemen.  
 

 
 
 
Piet 

9.  Rondvraag Koudenberg De Ster van Lepelstraat is door de gemeente in beeld als industrieterrein  



met hoge gebouwen. Hij is daar zeer op tegen. 

10.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 7 mei 2015.  

 

 

 

Actielijst 
 Actie Naar aanleiding van door Datum  uitvoering 

1 Voorstel tot taakverdeling bestuur na toetreden van Eugène Besl. Leden: 02-04-2015  
punt 2 

Bestuur 18-05-2015 

2 Notulen van de ledenvergadering 5/3/2015 op de website plaatsen Openb. Leden: 02-04-2015  
punt 2 

Piet 16-04-2015 

3 Jaarverslag 2014 op de website plaatsen Openb. Leden: 02-04-2015 
punt 3 

Piet 16-04-2015 

4 Verslag schouw Halsterseweg naar de gemeente (Cor Verbruggen) Openb. Leden: 02-04-2015 
punt 5 

Piet 09-04-2014 

5 Brief naar de gemeente inzake openbaarheid terrein nabij villa de Beek Openb. Leden: 02-04-2015 
punt 5 

Piet 29-04-2015 

6 Link van de PP-presentaties op de website aanmaken als verslag ledenvergadering 
2/4/2015 op de website wordt gepubliceerd. (na 7-5-2015) 

Openb. Leden: 02-04-2015 
punt 8 

Piet 19-05-2015 

 
Piet Soffers 
Secretaris DRH  

 


