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LEDENVERGADERING  
12 mei 2022  20.00 uur  Wittenhorst  Halsteren  
Aanwezig:  , Eugene van den Eijnden, Roger Brusselaars, Sjef Robben, Cora Hoogcarspel, Kees Rommens, Kees Kaiser, Peter Tange, Ben Kannekens, Mark van 
Doorn, Wout Huijgens, Wim Buijs, Jan van den Eijnden, Rianne Koopman (asplid), Ellen Sebregts (asplid) 

 Bep Tielemans (pers), Mariette den Engelse (pers),   
  
 
.  
Afwezig m.k.: Marissa Zegers, Ton Manni 
 
      

 Onderwerp Toelichting Verslag / Besluit Actie 
1.  Opening   Welkom,  in bijzonder de dames Koopman en Sebregts. 

Kort voorstelrondje. 
 

2.  Notulen ledenvergadering d.d.  
7-4-22 

Al eerder akkoord bevonden Kleine aanpassingen op verzoek.  

3.  Nieuwe asp.leden Dorpsraad Mw. Ellen Sebregts en Mw. Rianne 
Koopman. 

Rianne Koopman en Ellen Sebregts zijn geïnteresseerd in wat er in 
Halsteren gebeurt of wat er juist niet gebeurt. 
Zij willen beiden door het bijwonen van de ledenbijeenkomsten ervaren of 
zij een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van Halsteren. 
De vz geeft aan dat DRH gehoord wordt door het college en de raad. 
Ook geeft de vz nog een korte samenvatting van de procedure aspirant 
leden. 

 

4.  Post/berichten Parkeren 
 
 
 
 

Peter geeft aan dat er met Marsha, wijkagente, is afgesproken dat er door 
haar aandacht wordt gegeven aan het slechte parkeergedrag. Peter heeft 
haar gewezen op een aantal straten waar auto’s zo weggezet worden dat 
het voetpad niet te gebruiken is door spelende kinderen, rolstoelers, 
rolatorgebruikers en voetgangers met kinderwagens. 
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Asfaltcentrales en benzeen uitstoot 
 
 
 
 
Joyce Kolkman 
 
 
4 mei 

Marsha geeft aan dat daar waar direct gevaar ontstaat, meteen beboet 
wordt. 
Ze heeft verder aangegeven dat ze over een maand of twee wil kijken of 
er verbetering is; zo niet, dan misschien een actie met politie, handhaving 
en dorpsraad om “gele kaarten” uit te delen. 
Dit laatste roept wel wat tegenstand op bij een aantal leden. Politie moet 
handhaven en als je als burger andere burgers terecht gaat wijzen, dan 
loop je een bepaald risico. 
Dorpsraad besluit om de komende 2 manden even aan te zien hoe dit zich 
ontwikkelt. 
 
Tuinwijk en Noordgeest zijn volop bezig om helder te krijgen wat en 
hoeveel er precies door de asfaltcentrale wordt uitgestoten. Met name de 
uitstoot benzeen baart hen zorgen. De Dorpsraad ondersteunt deze 
activiteiten.  
 
Is uit dienst. 
 
 
Peter heeft namens de Dorpsraad een bloemstuk gelegd tijdens de 
ceremonie op 4 mei. 
 

5.  Aankleding plein Vogelenzang Wordt nu als saai omschreven. 
Iemand ideetjes om het plein 
levendiger te maken? 

Een klein speeltuintje zou niet misstaan, zo wordt gesuggereerd. 
Is leuk voor de kleinkinderen als ze bij grootouders op visite komen. 
Opgemerkt wordt dat er ook voor grote activiteiten ruimte moet vrij blijven. 
Speeltuin idee wordt doorgegeven aan Stadlander. 

 

6.  dorpsvisie  Geen knelpunten.  
 

7.  Werkgroep watersnood  Plan gemaakt. Wordt nu gezocht naar financiering. 
  

 

8.  Burgerparticipatie Parkeren  Bewoners van de Leeuwstraat gaan aan het college vragen of ze hun 
straat mogen “opknappen’. Er zijn nu wat parkeerproblemen en de lage 
bloembakken zorgen regelmatig voor schade aan auto’s. 
Zij willen zelf de handen uit de mouwen steken en vragen de gemeente 
om 
Materialen beschikbaar te stellen. (stenen, zand, wegenwit, planten enz.) 
Zij zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Dorpsraad onderschrijft dit burgerinitiatief. 
Opgemerkt wort dat de bloembakken misschien naar Vogelenzang kunnen 
om het plein te verfraaien. 
Peter zal ze adviseren om ook de raadsleden te benaderen. 
 

PT 

9.  Kunst Kunst op de nuts- en schakelkasten, 
viaducten en andere civieltechnische 
kunstwerken als antigraffiti.  

Studenten kunstacademie zijn benaderd. 
 

 
 
 



10.  Auvergnepolder 
 

Verdeelstation 
 
 
 
 
 
 
Industrie 
 
 
Fietsroute 

TenneT zoekt nog naar juiste plek binnen de gekozen hoek. (Juli 22) 
Komt nog inspraak over inrichting gebied. 
Er ligt een amendement voor ondergrondse kabels. TenneT legt dit tot nu 
toe naast zich neer; hogere kosten. Effe afwachten. 
Eugene meldt dat hij betrokken is als eigenaar van een deel van de grond. 
Geen probleem voor Dorpsraad. Keuze is gevallen en Eugene is vrij om te 
onderhandelen met TenneT. 
Geen bijzonderheden; nieuwsgierig wat de politieke partijen gaan zeggen 
over dit onderwerp. 
 
B.op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben een bedrag van 1,1 miljoen 
beschikbaar voor het aanleggen van de “linie langs de Eendracht”. (resp. 
100d, 300d en 700 d). 
Daarnaast is er subsidie (ook 1,1milj.) van Geopark / Interreg. 
Er zijn nu onderhandelingen met Sabic om de route over de Spie te laten 
lopen. Fietsroute niet langs het hek van Sabic maar langs het Lange 
Water. 
Er zijn vanuit beheerder windmolens bezwaren tegen het fietspad langs / 
onder de windmolens door. (veiligheid). 
Nu al openzetten van de route niet haalbaar; er zijn nog een paar 
obstakels die opgeruimd / aangepast moeten worden. 
Werkgroep wil koste wat kost het deel in de Auvergnepolder opengesteld 
hebben voor februari 2023. 
Wout heeft het plan als examenstuk gebruikt voor de cursus “gastheer van 
het landschap”. Hij is geslaagd en zal de presentatie aan ons laten zien bij 
de volgende ledenvergadering.  

 
 
 
 
 
 

11.  Biomassacentrale  Afvaardiging Dorpsraad, Alex Swagemakers, Piet van der Zande, zijn naar 
een uitleg geweest bij Sabic. 
Op laatste dag indienen zienswijze gaf minister aan dat subsidies niet 
meer gegeven worden. Sabic meent dat dit niet voor hen geldt. 
Er is nog geen toezegging voor subsidie. 
De gemeente BoZ heeft ook een zienswijze ingediend. Ze zijn niet 
gecharmeerd van het plan. 
Het idee om agrariërs meer CO2 te laten opnemen in de bodem is door 
Eugene op bordje van betrokken partijen gelegd. 
Binnen de Dorpsraad wordt nog opgemerkt dat een nieuwe installatie 
wellicht een mindere uitstoot van schadelijke stoffen heeft dan de huidige 
installatie. Blijft dat aanvoer van brandstof erg milieubelastend is; dit geldt 
ook voor de afkomst van de brandstof. 
De nieuwe centrale zou energie kunnen leveren aan ca. 9000 
huishoudens. 
Subsidie voor de eerste 10-12 jaar is noodzakelijk om dit alles rendabel te 
maken.  

 

12.  Fietspad het Laag 
 

 Vergunning is verstrekt. Er is een beroep van omwonenden. 
 

 

13.  Bouwplannen Halsteren *Zuneha *loopt  



*Wouwseweg 
*Leeuwerik 
*Ambachtsweg 
*St Elisabeth (Ingeborg Rokx) 
*Zorghuys 
*Dorpsstraat 
 
*Beymoer (oude bieb) 
*Goed voor goed 

*loopt 
*loopt 
*loopt 
*veel gedoe om contact te krijgen met verantwoordelijke. Tot op heden  
 nog niet gelukt. (afwezig, in vergadering, zou terugbellen) 
*Ligt een mogelijkheid voor twee Herenhuizen. Nog geen officiële 
aanvraag geplaatst. 
*loopt 
*huur opgezegd, moeten 1 oktober weg zijn. Eigenaar zou liever woningen 
zetten . Nog geen bericht over gezien op gemeente pagina. 

 
 
 
 
 
 

14.  Zweedsestraat  Vz heeft contact gehad met Marc van der Steen. (dir. Stadlander) 
Hij heeft aangegeven dat er in juni duidelijkheid komt over de toekomst 
van de Zweedse woningen. 

 

15.  Halsterseweg  Parkeren Kannewielseweg is een probleem. 
Peter kaart dit aan bij KWS 

PT 

16.  Opvang Oekraïne  In Mozartlaan zijn woningen beschikbaar, zo zegt Stadlander. 
De regie hiervan ligt echter bij de gemeente. Stadlander zal nogmaals bij 
gemeente aangeven dat in Mozartlaan opvang van vluchtelingen mogelijk 
is. 
Eugene neemt dit ook op met Frans van Schilt. 

 

17.  Wat verder nog besproken moet 
worden. 

 Buitengebied 
Gemeente vraagt aan bewoners buitengebied wat zij belangrijk vinden en 
hoe het buitengebied ingericht zou kunnen worden. 
Heemkundekring is ook uitgenodigd om mee te praten. Dorpsraad heeft 
niets ontvangen. 
Peter gaat hier achteraan. 
Dorpsraad wil uit huidige dorpsvisie de paragraaf “Buitengebied” graag 
nader toelichten aan de werkgroep. Commissie Dorpsvisie zal zich 
hierover beraden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PT 

18.  Rondvraag  Circus staat langs A4 / Eendrachtsweg. 
Grond valt onder Lepelstraat. Ze zouden nu de grond huren om daar hun 
materialen en caravan(s) te zetten. 
 
Quirinusputje.  
Men zoekt mensen voor verjonging van de onderhoudsploeg. 
Graag allemaal rondkijken of je geschikte personen kent. 

 
 
 

 

Volgende bestuursvergadering 23 mei en ledenvergadering 2 juni 
 
Peter Tange 
secretaris DRH        

 


