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Verslag 

 
BESLOTEN VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 4 juni 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, Jan van Trijen, , Ronald Riteco, 
Cees de Korte en Piet Soffers.      
Afwezig m.k.: Wim Stassen, Ad van de Vrede, Nico van Vliet, Cees van Tiggelen   

 

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter   

2.  Aspirant-lid Barry Snoeijers is aanwezig en wil zich graag 
voorstellen als aspirant-lid van de DRH. 

Barry is al actief (geweest) in het Halsterse verenigingsleven (SAC, 
kindervakantiespel, brandweer heemkundekring enz.) en wil graag 
betrokken blijven bij de Halsterse gemeenschap. Vergadering gaat 
akkoord met zijn aspirant-lidmaastschap 

 

3.  West Brabantse Waterlinie Cees de Korte is uitgenodigd en geeft verdere 
uitleg over de WBWL. 
Tevens bezien hoe we de Halsterse bevolking 
in deze gaan informeren. 
Ook Jan Van Diepeningen is aanwezig namens 
de Stichting natuurbehoud Groote Melanen. 

Cees deelt een folder van de WBWL uit aan de aanwezigen en 
deelt mede dat er op 20 juni ’15 een bustocht langs de WBWL wordt 
georganiseerd (Dag van de Architectuur). Belangstellenden dienen 
hierin zelf het initiatief te nemen. 
Middels een PowerPointPresentatie worden ’t Laag en de 
Dassenplas  nader toegelicht. 
Plannen zijn o.a.: 

 Aanleg van  een voetpad-/ fietspadverbinding door het gebied 
tussen Steenbergen en Halsteren. 

 De Dassenplas minder diep maken, want het kwelwater komt nu 
in de Dassenbplas terecht en niet meer aan de oppervlakte, 
waardoor de gronden verslechteren.  

 Fam. van de Riet (Dassenplas) wil recreatie behouden.  

 Bouw van plaggenwoningen die zichzelf kunnen bedruipen met 
vegetatiedaken (ecologisch verplicht door de provincie). 

Later wordt (middels een klankbordgroep?) bekeken hoe we de 
Halsterse bevolking kunnen inlichten over de ontwikkelingen in de 
WestBrabantse Waterlinie. Het initiatief hierin wordt genomen door 
DRH, Stichting Behoud Grote Melanen en Cees de Korte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
DRH 

4.  Zwembad de Melanen Ontwikkelingen inzake zwembad de Melanen 
o Wim Stassen heeft ingesproken bij de 

commissie Mens en Maatschappij. 
o Zie mail Wout d.d. 26-5-2015. 
o Mening van Stichting Behoud zwembad de 

Melanen. 

Inspreken door Wim S in de commissie was naar tevredenheid. 
Het verslag dat de gemeente stuurde n.a.v. het gesprek met Geert 
en Wim S. dekt totaal niet de lading van het gesprek 
Er is niets in opgenomen wat Geert en Wim zelf aangedragen 
hebben. Tevens hebben de betrokken ambtenaren aangegeven 
graag terug in gesprek te willen gaan met de Stichting behoud 
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zwembad. 
Jan van Diepeningen heeft  een openhartig gesprek gehad met 
Lydia van Oudenaarden. Hoe kunnen we nu verder?  
Het complete rapport van Drijvers en partner is nu wel beschikbaar 
en in de begeleidende brief zijn Stichting behoud zwembad de 
Melanen en de DRH uitgenodigd voor een vervolggesprek. Half juli 
was de planning (vakantie), maar wordt half augustus.  
De indruk bestaat echter dat de betrokken wethouder het zwembad 
kwijt wil en hiervoor alleen maar argumenten zoekt. 
Een groep bezorgde moeders was gestart met een 
handtekeningenactie. Een tweede groep zal ook starten met een 
handtekeningenactie. 
De DRH wacht  het gesprek in augustus af. 
Er is echter geen zwembad die zichzelf kan bedruipen, dus de 
gemeente zal hierin moeten investeren.  

5.  Bestuur Geert heeft al eerder aangegeven zijn functie 
als voorzitter na 18 jaar te willen beëindigen. 
Tevens heeft Wim S aangegeven zijn rol als 
vicevoorzitter tussen nu en max 2 jaar ook te 
willen beëindigen. Daardoor is een nieuwe 
taakverdeling in het bestuur noodzakelijk. 
Voorstel naar de ledenvergadering: 
Piet wordt voorzitter. 
Eugène wordt de opvolger van de vicevoorzitter 
en aanvullend secretaris ter ondersteuning voor 
Ronald. 
Wim S voorlopig vicevoorzitter en gaat 
aanvankelijk Piet ondersteunen in zijn nieuwe 
rol. 
Wim N blijft penningmeester. 
Ronald Riteco vragen als opvolger secretaris. 
(Ronald heeft inmiddels toegestemd) 
De website blijft bij Piet. 

Officieel zullen de bestuurswisselingen per 1 januari 2016 ingaan. 
De resterende tijd zal benut worden om elkaar in te werken. 
Het voorstel van de overgang van  Ronald van aspirantlid naar 
volwaardig lid  wordt unaniem aangenomen.  
Cora: Toekomstige bestuursleden moeten de visie van de DRH 
ondersteunen. De vergadering staat volledig achter dezxe 
opmerking. 

 

6.  Gesprek wethouders Kort verslag van het gesprek met wethouders 
Kammeijer en v.d. Velden d.d. 20-5-2015 

Het verslag is een matige weergave van het gesprek. Gevoel is dat 
zaken steeds vooruitgeschoven worden. Gesprekspunten worden 
tijdig ingediend, maar in het gesprek wordt steeds de opmerking 
geplaatst dat het later bezien zal worden en er komen vaak geen 
heldere antwoorden. 
Cor Verbruggen dient wel op de hoogte gesteld te worden van wat 
er speelt. 
Er heerst een goed gevoel bij de gesprekken, maar de afwikkeling 
laat op zich wachten.  
Tijdig navragen hoe de stand van zaken is is een must! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet 

7.  Ontwikkelingen nieuwe zaken o Klankbordgroep Groote Melanen  
o Artikel in Halsterse krant door DRH 

 

 
o Deze week is het artikel in de Halsterse Krant geplaatst. Hierin 

vermeldt de DRH de positieve werkwijze van de 

 



 
 
 

o Kort verslag klankbordgroep d.d. 1-
6-2015 

Klankbordgroep. Hopelijk haalt het tevens de kou uit de lucht 
als straks het definitieve plan richting Halsterse bevolking wordt 
gepresenteerd. 

o Het voorlopig plan wordt gepresenteerd. Later wordt dit plan 
met tekening en enkele foto’s toegestuurd. Op de tekening is 
met verschillende kleuren aangegeven welke bomenpartijen 
gekapt gaan worden en  welke boompartijen onderhouden gaan 
worden. 
De zuidelijke route van de sloot is definitief; er zijn geen 
belemmeringen en het waterschap is ook akkoord met deze 
route. 
Op de tekening zijn 20 visstoepen en 1 invalide visstoep 
ingepland. De visstoepen komen op kunststofpalen; relatief 
goedkoop in aanleg en makkelijk te onderhouden. De invalide 
visstoep wordt voorzien van een asfalt deklaag) 
Ook het flora- en faunaonderzoek voorziet geen belemmeringen 
meer. 
Planning: 

o Baggeren heeft een vertraging opgelopen van 9 à 10 
weken, (meer bagger dan verwacht). 

o Bomenkap start na 15 juli (einde broedseizoen) of net 
voor de bouwvakvakantie, als er volgens de flora- en 
faunaonderzoek niets in de weg is (vleermuizen?) om 
achterstand in tijd in te lopen. 

o Na het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers 
gebeurt het bezanden van de Melanen in fases. 

Volgens deze planning is alles eind 2015 gerealiseerd.  
Er is nog een uitdaging om leemhoudende grond te vinden voor        
het aanleggen van de taluds. Leemhoudend om te voorkomen 
dat de oevers binnen 10 jaar wegspoelen. Waarschijnlijk kan 
deze grond gevonden worden in de Beijmoer. 
Als het conceptplan gestuurd wordt verwachten ze reacties 
binnen een week, zodat het plan op de volgende bijeenkomst 
(22 juni) definitief gemaakt kan worden en men aannemers kan 
gaan ‘inkopen’.  

8.  Mededelingen  n.v.t.  

9.  Rondvraag  n.v.t.  

 
OPENBARE VBERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 4 juni 2015 om 20.00 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: : Erik Verbogt (LL), Piet Roosendaal (GBWP),  
Afwezig m.k.: Rian Govers (VVD), Jack Backx (CDA), Annette Stinenbosch 
      

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter   



2.  Notulen ledenvergadering d.d. 
7-5-2015 

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

Akkoord, bedankt Ronald voor het maken van dit verslag.  

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

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

3. De Halsterse weg.  
 

 
 
 
 
 
4. Zwembad de Melanen. 
 
 
5. Openbaarheid terrein nabij villa de 

Beek. 
6. Kermis 

1. Zie besloten vergadering 
 

2. Zie besloten vergadering 
Positief beeld over het algemeen en positief voor de recreatie in de 
omgeving. 
Vraag is hoe en waarmee men de Dassenplas wil dempen. 
Men wil dat ’t laag natter wordt door de Dassenplas te dempen. 
Met Cees de Korte wordt in principe afgesproken dat er een 
klankbordgroep gevormd wordt met Jan van Diepeningen, DRH en 
andere belanghebbende partijen. 

3. Brief schouw is verstuurd naar de wethouders, zie verslag gesprek 
wethouders. 
Nu het warm wordt, stinken de putten. Beleidskader politieke 
partijen is geregeld door GBWP.  
Heeft CDA en VVD, die eerder hebben aangegeven dit te doen, dit 
gedaan? 

4. Zie besloten vergadering 
In de Dorpsvisie van de DRH staat duidelijk vermeld dat Halsteren 
een openlucht zwembad wil behouden. 

5. Nog geen reactie binnen 
 

6. Onduidelijk of de kermis in 2015 of 2016 gelijk met de braderie zal 
zijn. Barry geeft aan dat volgens een schrijven van de gemeente al 
in 2015 de kermis en braderie samen georgaiseerd gaan worden. 
 

  
 

 

4.  Mededelingen Wout H Landelijk Register van Monumentale Bomen vanaf 5 juni online via de link 
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=170362&b=gr150603  

 

5.  Rondvraag Eric 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos 
 
 
Peter 

1. Wat vindt DRH van de sloop Dorpsstraat 136 (ooms) 
Geen probleem, want het wordt geen appartement. 

2. Namens Cees van Tiggelen: sanering woning Steenbergseweg en 
Halsterseweg (geluidsoverlast). Slechts 3 woningen worden 
gesaneerd. Kan de DRH zich sterk maken voor de overige 
woningen? 

Hier ligt geen taak voor de DRH en is ook geen  Halsters belang. Informatie 
inwinnen wat de geluidsnorm is en eventueel meenemen in het gesprek met 
de wethouders 

3. Gehuchtenplan: er zijn 5 gehuchten die een naambordje krijgen. 
 
 
De wijkagenten stoppen brieven  tussen de ruitenwissers. (vorige 
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Wout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet R 

vergadering besproken) Dit is echter alleen door de buurtpreventie Rode 
Schouw gedaan? 
 
1. Bestaande wandelingen aan de Brabantse Wal in Halsteren en 
Lepelstraat zullen worden herzien, omdat deze starten bij een café. Cafe de 
Kladde is er niet meer en deze wandeling start nu in het dorp Lepelstraat. 
Coolweghe in Halsteren is wel een startpunt.   
De wandelingen worden opgepimpt: de wandelingen worden ingekort maar  
voorzien van ommetjes. Er moeten meer beleefmomenten voorbijkomen 
voor de wandelaars, m.n. voor de kinderen. 
Zijn er enkele mensen vanuit de DRH die hierin willen anticiperen? 
Jan van Trijen heeft hiervoor belangstelling. 
2. De molen is nog niet verkocht. Er is een kandidaat, die bezig is met een 
ontwikkelingsplan (bijv. pannenkoekenbakker) en als dat plan wordt 
goedgekeurd door de gemeente gaat de koop waarschijnlijk door. 
 
Waarschijnlijk is Willem III verkocht en er zijn positieve ontwikkelingen bij de 
voormalige Zuneha. 

6.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 3-9-2015  

 

 
Piet Soffers 
Secretaris DRH 

 
 

 


