
 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

E-mail   :      dorpsraadhalsteren@gmail.com 

Ledenvergadering               Website:      www.dorpsraadhalsteren.nl 

verslag  
 

OPENBARE VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 1 oktober 2015 om 20.00 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: : Peter Hogerheijde, Cees van Tiggelen, Jan van Trijen, Ronald Riteco, Piet Soffers. Barry Snoeijers, Nico van Vliet, Cora Hoogcarspel, Eugène van den 
Eijnden, Wout Huijgens, Geert Baartmans, Wim Buijs, Joost Pals(VVD) en Rian Govers-Gabriels (VVD) 
Afwezig : Jos van Buijten, Wim Stassen, Wim Nout, Jack Backx (CDA), Erik Verbogt (LL) ,Piet Roosendaal (GBWP).  
      

 Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1.  Opening  Door de voorzitter 

Cora Hoogcarspel stopt per 1 oktober 
als lid van de dorpsraad.  

  

2.  Notulen ledenvergadering  
03-09-2015 

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

Ongewijzigd vastgesteld  

3.  Overlast In de vorige vergadering zijn via het 
contactformulier onderstaande 
meldingen binnengekomen: 

- Overlast bouw Dorpsstraat 
 
 
 

- Parkeeroverlast Jan v.d. 
Berghstraat 

Hebben de acties iets opgeleverd? 

 
 
 
Gemeld bij gemeente Bergen op Zoom. Tot op heden geen reactie 
ontvangen. Suggesties: Voetgangerssluis, borden voetgangers oversteken.  
Nogmaals overlast melden en suggesties doorgeven. 
 
Wat heeft buurtpreventie gedaan. Onbekend, zal nog worden nagevraagd. 

 
 
 
 
 
Ronald 
Ronald 

4.  Ontwikkelingen nieuwe / lopende 
zaken 
 
 

-Voortgang West-Brabantse Waterlinie 
Kees de Korte is uitgenodigd om de 
DRH te informeren over de te formeren 
klankbordgroep. Jan van Diepeningen is 
als vertegenwoordiger van de Stichting 
Behoud Groote Melanen uitgenodigd 
 
- Stand van zaken rondom het 
zwembad de Melanen. 
 
 
 
-Ledenraad St. Elisabeth 
 

Kees de Korte heeft afgemeld omdat hij niks nieuws te melden heeft. 
Er ligt een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst op 13 oktober a.s. over 
de te formeren klankbordgroep 
Uitgenodigd zijn Piet Soffers, Marco Vermeulen en Jan van Diepeningen 
 
 
 
Geen ontwikkelingen. In oktober zou voorstel gedaan worden over de 
toekomst zwembaden. Op dit moment nog niet bekend wie bij de gemeente 
dit van Linsen overneemt. Politiek geeft aan dat het uitgangspunt is dat het 
zwembad open blijft. Ontwikkelingen afwachten. DRH blijft betrokken 
 
Op dit moment is er geen voorzitter, wachten op nieuwe voorzitter.  
 

 

 

mailto:dorpsraadhalsteren@gmail.com
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-Halsterseweg In oktober update status Halsterseweg door gemeente, schouw wordt hierin 
meegenomen. 
Scherm wordt voorlopig nog niet weggehaald, zeker nu het kunst gaat 
worden. 
 

5.  Fietspad Auvergnepolder Bestuur wil situatie ter plaatse gaan 
bekijken. Wie heeft belangstelling om 
mee te gaan? 

Wout Huijgens. Afgesproken wordt om in oktober de situatie ter plaatse te 
gaan bekijken samen met Rian Govers (06-27354216) 

 

6.  Kennismaking Burgemeester / 
bezoek voltallig college 

Uit rondvraag vorige ledenvergadering 
03-09-2015. Naar juiste formule 
kennismaking burgemeester met DRH 
wordt gezocht. Is bezoek voltallig 
college aan Halsteren een optie? 

Uitnodigen voor bezoek voltallig college in voorjaar 2016. 
Piet en Geert kaarten het aan in gesprek wethouders. 
 

 

7.  Gesprek wethouders  Gesprek is verplaatst naar 09-11-2015 
Wie heeft aanvullende gesprekspunten? 
Eerder ingebrachte punten zijn: 

 Acties n.a.v. het gesprek in mei 

 Sanering woningen Steenbergse 
weg 

 Halsterseweg 

 Varkensruggen Tholenseweg 
schilderen 

 Zuneha + Willem III ontwikkelingen 

 Omleiding fietspad ivm aanleg uitrit 
Lidl, bebording niet duidelijk 

 Scholenactie 

 Onderhoud watersnoodmonument 
 
 

 
 
 
 
Waarom komen maar 3 woningen in aanmerking voor sanering? Hoe wordt 
hier door de gemeente verder over gecommuniceerd? 
 
 
 
Informeren naar mogelijkheden van gemeente om sturend op te treden? 
 
 
 
 
 
 
Nog toe te voegen agendapunten: 
 
Bezoek college voorjaar 2016 (zie agendapunt 6) 
 
Hoe kan de gemeente burgers beter informeren over burgerinitiatieven en 
participatie?  
 
Situatie dorpsstraat. Is het mogelijk om de in het bestemmingsplan 
vastgestelde afsluiting te wijzigen? 
 
Lezend kind 
 
Resultaat van het gesprek? Wat levert het de DRH op? 
 

 

8.  Mededelingen geen   

9.  Rondvraag Peter Hogerheijde, Auvergnepolder 
 

Uitspraken wethouder economische ontwikkeling 
 

 
 



Jan v.d. Eijnden, contactgegevens 
Sabic 
 
 
Wim Buijs, situatie bij oversteek 
voetgangers Steenbergseweg t.h.v. 
stoplicht  i.v.m. werkzaamheden nieuwe 
toegang Lidl  
 
Wout Huijgens, Molen en Ommetje 
 
 
Rian Govers, Samarbete en Plusbus 
 
 
 
Joost Pals 

Nieuw adres aan Sabic doorgeven  
 
 
 
Aankaarten bij gemeente 
 
 
 
 
Molen werkzaamheden gestart 
Ommetje Halsteren klankbordgroep van start  
 
Standpunt DRH dat Samarbete behouden blijft voor de Halsterse bevolking 
bij voorkeur jeugd. 
De Plusbus rijdt niet tussen de middag. 
 
Geeft aan dat hij het waardevol vond om aanwezig te zijn en wil er graag 
volgende keer weer bij zijn. 
 

Ronald 
 
 
 
Ronald 

10.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 5-11-2015  

 
Piet Soffers 
Secretaris DRH 
p/o Ronald Riteco 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 


