E-mail :
dorpsraadhalsteren@gmail.com
Website:
www.dorpsraadhalsteren.nl

Ledenvergadering

LEDENVERGADERING
2 juni 2022 20.00 uur Wittenhorst Halsteren
Aanwezig: , Eugene van den Eijnden, Roger Brusselaars, Sjef Robben, Kees Kaiser, Peter Tange, Ben Kannekens, Mark van Doorn, Marissa Zegers, Wout Huijgens,
Rianne Koopman, Ellen Sebregts, Laura Groffen (50 plus),Lyda Franken (S0164),
Dennis …. (pers HK),

.
Afwezig m.k.: Jan van den Eijnden, Kees Rommens, Wim Buijs, Rianne Govers, Ben van den Aarssen, Mariette den Engelse, Marloes Rokx
Ton Manni, Cora Hoogcarspel,

Onderwerp
1.
2.
3.

4.

Opening
Notulen ledenvergadering d.d.
7-4-22
Post/berichten

dorpsvisie

Toelichting

Verslag / Besluit

Al eerder akkoord bevonden

Vz heet iedereen van harte welkom
akkoord

Jac Bovee, fietspad Auvergnepolder
punt 8
Asfaltcentrale pnt 10
Maaien Talud Buurtweg Steenbergseweg

Waterschap verantwoordelijk voor maaien. Zou met biodiversiteit te maken
hebben. Mail doorgestuurd naar Erik Verbogt; even wachten op antwoord.
Bij punt 12 behandelen.

Actie

5.

Werkgroep watersnood

6.
7.

Burgerparticipatie
Kunst

8.

Auvergnepolder

Kiwana’s knappen monument Ignatiusdijk op. Gemeente neemt monument
in dorp voor haar rekening.
Scholen zijn benaderd en weten dat er een lespakket aankomt.
Straatnamen in het dorp die verbonden zijn met overledenen worden beter
herkenbaar gemaakt d.m.v. tekstborden.
Bedoeling is om twee routes te maken; een korte door het dorp en een
langere route die ook door de polder gaat.
Heemkundekring is gestart met het maken van een tentoonstelling.
De kerken in Halsteren en Lepelstraat werken aan een herdenkingsdienst.
Banieren gebruikt bij herdenking 60 jaar zijn helaas spoorloos.

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

Verdeelstation

Wordt aan gewerkt

Industrie

2de terrein in Bergen op Zoom. Waar precies nog onduidelijk. Verder nog
ontwikkelingen i.s.m. Steenbergen en Woensdrecht.
Bij college navragen als gesprek plaatsvindt.
Wordt aan gewerkt; gesprekspunt is “linie van de Eendracht.”
Diverse deskundigen praten mee.
Idee fietspad komt mede van een paar bewoners van de polder. Besluit is
nu dat er een fietsroute wordt aangelegd; gemeente heeft daar in
medegestemd. Eén inwoner heeft bezwaren tegen deze fietsroute.
Eugene neemt contact op met bezwaarmaker.
Tot nu toe geen duidelijk antwoord van provincie. Weten ook niet wat er
met subsidiemogelijkheden kan.

Fietsroute, Jac Bovee bezwaar

9.

Biomassacentrale

10. asfaltcentrale

11. Fietspad het Laag

Geen bijzonderheden
Op het viaduct aan de Erasmusweg komt een beeltenis van Erasmus en
een afbeelding die de afkomst Daansbergen (dansend zand) helder
maakt. Ontwerp is klaar.
Opgemerkt wordt dat het wel zo netjes is om direct omwonenden vooraf te
informeren en bekijken of afbeeldingen voor hen acceptabel zijn.
Eugene neemt contact op met Erik Verbogt.

Acties Tuinwijk-Noordgeest

Gemeente en asfaltfabriek schrijven over en weer over de problemen bij
de asfaltfabriek.
Het is helder dat er meer uitstoot is van schadelijke stoffen dan wat is
toegestaan. Gemeente eist oplossing, asfaltfabriek zegt niet meteen te
kunnen ingrijpen. (Filters niet leverbaar; aanpassingen nodig).
Wijkcommissie Tuinwijk en Noordgeest zitten er bovenop.
Dorpsraad staat achter deze acties.
Wordt nog steeds tegengehouden door een aantal bewoners van het
Laag.

EvdE

EvdE

12. Gemeentelijke visie buitengebied

Bijeenkomst 9 juni

13. Bouwplannen Halsteren

*Zuneha
*Wouwseweg

*Leeuwerik
*Ambachtsweg
*St Elisabeth (Ingeborg Rokx)
*Zorghuys
*Dorpsstraat
*Beymoer (oude bieb)

14. Zweedsestraat

Wethouder is al wel gaan kijken. Gemeente wil nu actie; anders wordt
subsidie teruggevorderd.
Dorpsvisie; Ben Kannekens gaat ook naar bijeenkomst. Aanmelden en
info naar Ben sturen.
*loopt
*Wordt nog volop gebouwd. Terrein Houg.
Reactie ondernemer; Gebied bestemd voor wonen in combinatie met
Eigen bedrijven of kiest de gemeente nu verder voor bouw woningen?
Bestuur heeft informatie ontvangen over bouw van appartementen
voor buitenlandse werknemers.
Aangegeven dat eerder veel weerstand kwam van omwonenden tegen
project begeleid wonen. Ook bij appartementen voor niet Nederlandse
werknemers verwacht bestuur veel weerstand van omwonenden.
Bestuurslid heeft gekeken naar identieke ontwikkelingen in andere
gemeentes. Ervaringen zijn redelijk positief.
Bestuur heeft aangegeven dat parkeren (eigen auto’s, bedrijfsauto’s)
problematisch kan worden.
Vanuit de leden wordt aangegeven dat de uitvalsweg (Wouwseweg) zo
wel erg belast wordt, ook met vrachtverkeer wat het voor (fietsende)
bewoners erg gevaarlijk kan maken.
Dorpsraad zou in deze adviseren om voor wonen te kiezen. Wonen in
combinatie met werk zou dan meer naar Schans 6 verplaatst kunnen
worden.
*oke
*oke
*geen nieuws
*een bezwaar binnengekomen
*GGD bus borstonderzoek; ook in Halsteren? Navragen.
*vordert gestaag
Goed voor Goed (aan Tholenseweg) huur opgezegd. Nog niets bekend
waarom en wat er gaat komen.
Stadlander heeft besloten dat de woningen moeten blijven maar niet in
hun eigendom. Moeten verkocht worden, maar omdat het sociale
huurwoningen zijn is verkoop alleen onder bepaalde voorwaarden
mogelijk. Ze moeten gekocht worden door één eigenaar.
Er is achterstallig onderhoud.
Bij verkoop worden de panden gemeentelijk monument. Condities
daarvoor zijn opgevraagd bij de gemeente, maar door vertrek van
ambtenaar zouden de eerdere afspraken (2004!) omtrent verkrijgen status
gemeentelijk monument niet meer bekend zijn.
Nieuwe eigenaar moet huidige huurders (twee; andere vier panden zijn
leeg) respecteren.
Dorpsraad blijft strijden voor behoud woningen.
Ere is een landelijke stichting die mogelijk als koper kan optreden.

PT

MS

15. Halsterseweg
16. Opvang Oekraïne/vluchtelingen

Ligt op schema. Nog een stukje te gaan voor bouwvakvakantie, daarna
weg helemaal open tot januari 2023.
Stadlander geeft aan bereid te zijn woningen in Mozartstraat voor langere
periode beschikbaar te kunnen stellen voor opvang vluchtelingen. De
vraag daarvoor moet van de gemeente komen. Wethouder is hierover
geïnformeerd.

17. Wat verder nog besproken moet
worden.

18. Rondvraag

Volgende bestuursvergadering 27 juni en ledenvergadering 7 juli
Peter Tange
secretaris DRH

In Halsterse krant een foto van twee aspirant-leden. Zij vragen zich af of
dit zonder toestemming kan.
De ledenvergadering is openbaar en de pers kan daar vrijelijk nieuws
vergaren. De vergadering vraagt zich af of er een privacyreglement is.
Er van uit gaan dat pers recht heeft foto’s zonder toestemming te plaatsen.
Bij bezwaar dit kenbaar maken aan de pers.
Paardenmest op openbare weg.
Er is geen regeling dat ruiters dit zelf moeten opruimen, dit in tegenstelling
voor hondenbezitters.
Er wordt gewerkt aan een faceboekpagina van de Dorpsraad. Tips kunnen
naar Marissa worden gestuurd.

