
 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

E-mail   :      dorpsraadhalsteren@gmail.com 

Ledenvergadering               Website:      www.dorpsraadhalsteren.nl 

Verslag 
 

BESLOTEN VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 7 mei 2015 om 19.30 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: Geert Baartmans, Jos van Buijten, Wim Buijs, Eugène Van den Eijnden, Cora Hoogcarspel,  Peter Hogerheijde, Wim Nout, Wim Stassen, Nico van Vliet, Jan 
van Trijen, Ronald Riteco, Cees de Korte en Jan van Diepeningen. 
Afwezig:, Piet Soffers, Cees van Tiggelen en Ad van de Vrede       

 

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter. 

 
Agendapunten kort behandelen zodat aan het eind voldoende tijd overblijft 
voor de presentatie van Cees de Korte over de WBWL 

 

2.  Bestuur Door omstandigheden is de 
bestuursvergadering van april niet 
doorgegaan. Daarom komt het bestuur 
nu niet met een voorstel taakverdeling 
bestuursleden, zoals afgesproken in de 
vorige ledenvergadering. 

  

3.  Ontwikkelingen nieuwe zaken  Zwembad de Melanen 
Het zwembad is momenteel ‘hot news’ 
Enkele mails in deze zijn u reeds eerder 
toegezonden. 

Morgen (8 mei) is een gesprek met ambtenaren van de gemeente.  

4.  Mededelingen Schoolgevaar. Vraag van Wim de 
Leede via de mail betreffende stop- en 
parkeerproblemen, m.n. bij scholen.  

Problematiek o.a. bij De Beek. 
Soortgelijke aanpak als in Hoogerheide. Politie (Bauke) wil dit graag 
opstarten i.s.m. scholen en DRH. Ligt momenteel ook bij Buurtpreventie die 
e.e.a. op zal pakken. Dorpsraad Halsteren ondersteunt e.e.a. 

 

5.  Rondvraag  Situatie rondom openbaar terrein/ evenement De Beek. 
Zal betrokken worden bij overleg met college 20 mei a.s.  

 

6.  West-Brabantse Waterlinie Cees de korte is uitgenodigd. Hij zal de 
DRH vertellen over de laatste 
ontwikkelingen. 
Samen bezien hoe we de 
ontwikkelingen gaan communiceren met 
de Halsterse gemeenschap om 
escalaties te voorkomen. Tevens is de 
Stichting natuurbehoud Groote Melanen 
uitgenodigd in de persoon van Jan van 
Diepeningen. 

Presentatie over locatiestudie Fort de Roovere (studio Marco Vermeulen) 
keuze terrein waterspeelplaats. Keuze is een terrein van 1,5 ha rechts naast 
Fort de Roovere waar een soort mini waterlinie als educatief inundatiepark 
gerealiseerd zal gaan worden.  
Jan van Diepeningen geeft aan dat deze keuze de steun heeft van de 
Stichting natuurbehoud Groote Melanen. 
Ook de Dorpsraad staat achter deze keuze. 
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OPENBARE VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 7 mei 2015 om 20.35 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: : Piet Roosendaal (GBWP), Annette Stinenbosch (CDA) en Rian Govers (VVD) 
Afwezig m.k.:   
      

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter   

2.  Notulen ledenvergadering d.d.  
2-4-2015 

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

Verslag ongewijzigd vastgesteld  

3.  Openbare jaarvergadering d.d. 2-4-
2015 

Evaluatie van deze avond, m.n. de 
presentatie van de burgerinitiatieven. 

Goede ervaring met presentaties van diverse initiatieven. Volgend jaar 
weer.  
Kanttekening is de moeizame communicatie met de gemeente. 

 

4.  Ontwikkelingen nieuwe zaken 1. Verbetering waterkwaliteit Groote 
Melanen. 

2. Stand van zake betreffende 
ontwikkelingen de West-Brabantse 
Waterlinie. 

3. De Halsterse weg:  
Het verslag van de Schouwronde is 
doorgestuurd naar de gemeente.  
 
 
 

4. Zwembad de Melanen. 
 
 
 
 
 

5. Openbaarheid terrein nabij villa de 
Beek. 

6. Gesprek wethouders d.d. 20-5-
2015: 
 Verslag van 2-2-2015; 
 Samarbete; 
 Halsterseweg: duidelijkheid 

richting Halsterse 

Is aanstaande maandag 11 mei  vergadering met klankbordgroep 
 
Geen aanvullingen op wat besproken is in besloten gedeelte vergadering. 
 
 
Nog geen reactie op verslag. 
Suggestie verkeersschool meenemen. 
Politiek is nu aan zet over reconstructie in opname Halsterseweg in 
rioleringsplan. 
Toezegging van aanwezige politici om e.e.a. binnen de partij te bespreken 
en hier bij een volgend overleg op terug te komen. 
Gesprek ambtenaren gemeente morgen 8 mei. Angst voor 
sterfhuisconstructie uitspreken en vragen waarom niets gedaan is met onze 
suggesties. 
Verzoek van Piet Roosendaal om behandeling van e.e.a. in commissie van 
19 mei aanstaande af te wachten. 
Inspreken tijdens de commissie van DRH is mogelijkheid. 
Brief duidelijkheid college over wat wel en wat niet. 
 
Voortaan bij alle brieven die naar het college gestuurd worden bij de 
adressering ook meenemen de gemeenteraad zodat we er zeker van 
kunnen zijn dat alle raadsleden / fracties de brief in ieder geval ook krijgen. 
Bij punt Halsterseweg meer duidelijkheid vragen over Kunstwerk. 
Wordt het geluidsscherm aan 2 zijden een kunstwerk / opgeknapt? 
Andere te bespreken zaken: 

 



gemeenschap; 
 Voetpad aan de Langstraat; 
 Toegankelijkheid terrein nabij 

villa de Beek; 
 Zijn er nog andere zaken te 

bespreken????? 

-communicatie met gemeente en communicatie tussen gemeente en 
waterschap 
-glasvezelkabel buitengebied. Mogelijkheid om met subsidie aan te laten 
leggen. 
-fietspad / voetpad Auvergnepolder 
 
 
 

4 Mededelingen    

5 Rondvraag    

7.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 4-6-2015.  

 
Ronald Riteco 
 

 
 

  
 


