
 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

E-mail   :      dorpsraadhalsteren@gmail.com 

Ledenvergadering               Website:      www.dorpsraadhalsteren.nl 

 

 
OPENBARE VERGADERING 
Datum, tijd en plaats: 3 november 2016 om 20.00 uur in ontmoetingscentrum de Wittenhorst  
Aanwezig: Jos van Buijten, Wim Buijs, Eugène Van den Eijnden, Peter Hogerheijde, Wim Nout, Cees van Tiggelen, Nico van Vliet (vanaf punt 8), Jan van Trijen, , Piet 
Soffers, Wout Huijgens en Ronald Riteco. 
Joost Pals(VVD), Rian Govers-Gabriels (VVD), Erik Verbogt (CDA) en Piet Roosendaal (GBWP), Peet Bakx (BSD). Sven Been (WijZijn / Traverse) 
dhr. Jansen      
Afwezig m.k.: (wijkagenten) Diana Schetters en Paul Jacobs, Jack Backx (CDA), Wim Stassen, Tanja de Neef.     
   
      

 Onderwerp Toelichting Verslag / Besluit Actie 
1.  Opening 

  
Verkeer Burg. Elkhuizenlaan. 

Door de voorzitter 
 
Peter Bax (BSD) is aanwezig naar aanleiding van 
onze e-mail aan Jelle Mens verkeer remmende 
maatregelen. 
 

 
 
Verduidelijking of straat ingericht als 30 km zone? 
Staan wel borden 30-km. Verdere geen inrichtingsmaatregelen 
als versmalling of drempel. 
Jos van Buijten verduidelijkt dat niet gehandhaafd kan worden. 
Oplossing: versmalling bij winkelcentrum, parkeervakken 
aanleggen. 
Heeft zeker de aandacht van de dorpsraad. 
 

 

2.  Post / berichten -Magazine Kern Kracht nr. 3 september 2016 van de 
 Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Digitaal te 
 bekijken via 
http://www.vkknoordbrabant.nl/organisatie/Kernkracht 
-E-mail 11-10-2016 Toine v.d. Ven gemeente Bergen 
  op Zoom voorlopige gunning maatschappelijke 
 aanbesteding wijkcentra. Zie verder onder 
 agendapunt 6 
-Per e-mail doorgestuurde brief Wethouder 
 Kammeijer aan de Raad 13-10-2016 
 kruispunt Steenbergseweg. Zie verder onder 
 agendapunt 7. 
-E-mail 17-10-2016 uitnodiging Koen Stoffer 
 gemeente Bergen op Zoom inloopavond 
 woningbouwontwikkeling Poelekes.1-11-2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet Soffers en Jos van Buijten waren bij deze inloopavond  
aanwezig. Huidige omwonenden vrezen problemen bij het 
parkeren na realisering plan. Procedure moet nog gestart 
worden en bouw gaat mogelijk pas in 2018 beginnen. Verder 
afwachten hoe e.e.a. loopt.. 

 

 

mailto:dorpsraadhalsteren@gmail.com
http://www.dorpsraadhalsteren.nl/
http://www.vkknoordbrabant.nl/organisatie/Kernkracht


-e-mail 1-11-2016 J. van Beek gemeente BOZ brief 
 aan de raad verkeerssituatie Vogelenzang. 
 Doorgestuurd op 2-11. Zie verder onder agendapunt 
 9. 
 

3.  Notulen ledenvergadering d.d.  
06-10-2016 

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

Ongewijzigd vastgesteld  

4.  Ondersteuning vanuit Stichting  
WijZijn o.a. Burgerparticipatie 

 Sven Been meldt dat Jessey van Hooijdonk zijn rol in de 
Dorpsraad over zal nemen vanaf januari 2017. 
Participatieproject St. Maartenplein is inmiddels naar goed 
afgerond. 
 
Nu is Wijzijn bezig met jeugdoverlast onder andere in de 
Dorpsstraat, bij de Lidl en op Oude Molen. Om de overlast te 
verminderen is het Trefpunt nu meerdere avonden open. 
Overlast veroorzakende groepen jongeren worden overal 
weggejaagd. Afwachten wat verdere ontwikkelingen zijn.  
 
Vuurwerkproject. Vanaf 1 december gaan 2 jongeren iedere 
avond de straat op om andere jongeren aan te spreken die 
vuurwerk afsteken. Laatste week voor Nieuwjaar gaan 40 
jongeren dagelijks de straat op om andere jongeren aan te 
spreken. Buurtpreventie centrum en de beek loopt 31-12 hele 
dag. Vuurwerk afsteken mag op oudejaarsdag vanaf 18.00 tot 
02.00 uur.  

 

5.  Lidmaatschap Vereniging 
Kleine Kernen Noord-Brabant 

Mail afbouw brievenbussen.  
Advies over geven voor 1-1-2017.  

We kijken hier als bestuur naar en eventueel zullen leden 
geraadpleegd worden.  

 

6.  Maatschappelijke 
aanbesteding Wittenhorst  

E-mail gemeente BOZ voorlopige gunning 
maatschappelijke aanbesteding wijkcentra. 

Vanuit bestuur DHR is mail gestuurd naar Toine v.d. Ven met de 
vraag wanneer infoavond georganiseerd gaat worden. Rappel 
op deze mail na 14 dagen. (in CC naar raad en Halsterse krant). 
Er loopt ook nog een bezwaar van De Ontmoeting tegen de 
gunning 
Ontwikkelingen verder afwachten. 
 

 
 
Ronald 

7.  Schouw Steenbergseweg  
13-01-2016 

brief Wethouder  Kammeijer aan de Raad  
13-10-2016 

Dhr. Jansen heeft nog geen antwoord op mail. Spreekt wel 
binnenkort Wethouder Kammeijer. Afspraak is dat we elkaar op 
de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn. 
ANWB wordt mogelijk ook betrokken en spreekt dan 
rechtstreeks de gemeente BOZ aan. 
 
Rotonde. Presentatie aan de raad 16-11 in cie stad & ruimte  
tussen half 9 en half 10. Aanmelden als we willen inspreken. 
Eventueel vooraf contact opnemen met ambtenaar openbare 
ruimte Peter Bogers.  

 

8.  Gesprek wethouders Zie verder onder agendapunt 14   



9.  Vogelenzang 
 

E-mail J. van Beek gemeente BOZ 1-11-2016 Afsluiting is nu tijdelijk opengesteld. Mogelijk opnieuw afsluiting 
als bouwterrein in gebruik genomen gaat worden. Navragen hoe 
testperiode wordt ingezet.  
Duidelijk maken dat doorstroming verkeer dankzij opheffen 
afsluiting nu goed werkt. 

 
 
Ronald 

10.  Fietspad Auvergnepolder  Wout Huijgens heeft contact gehad met Brabantse Delta, R. 
Legierse en is doorverwezen naar dhr. Poppelaars. Verzoek 
fietspad wordt op kantoor verder behandeld. Wordt vervolgd. 

 

11.  Dorpsvisie Concept toegestuurd door Piet Soffers Wout Huijgens vraagt of deze opzet het officiële document gaat 
worden. Hij vraagt zich af of het dan ook goed leesbaar is voor 
buitenstaanders. 
Peter Hogerheijde stelt voor het in deze vorm af te maken. Dit 
de aftrap en daarna volgt nog een vertaalslag en wordt er een 
voor eenieder toegankelijk verhaal / rapport van gemaakt. Hoe 
we dit dan verder presenteren werken we nog uit. 
Opmerkingen met betrekking tot aandacht voor het buitengebied 
worden meegenomen.  

 

12.  St. Elisabeth  Jos van Buijten zegt dat de leegstand groter wordt. 
Inschrijven / indiceren zou niet meer kunnen.   
Contact opnemen met clientenraad. 

 
 
Piet 

13.  Zwembad  Geen ontwikkelingen. 23-1-2017 vervolggesprek.  

14.  Kennismaking Burgemeester / 
Bestuurders / Ambtenaren 

Bezoek op dinsdag 22-11-2016 van 14.30 tot 17.00. Wim Nout. Legt programma uit.aanwezige leden. 
Jos van Buijten, Jan van Trijen. En Wout Huijgens zullen als 
leden van de DRH aanwezig zijn. Afgestemd zal nog worden of 
hun aanwezigheid op de route gewenst / mogelijk is. 
 

 

15.  Klankbordgroep WBWL 1-11-2017 bij elkaar geweest Cees v. Tiggelen en Piet Soffers zijn namens DRH bij deze 
bijeenkomst aanwezig geweest. Insteek is dat plan ongewijzigd 
doorgaat. Financiering nog niet rond. Er wordt ingezet op 
Crowdfunding en financiën van het Bouwfonds en cultuurfonds.  
 
Voor uitvoering plan in deze vorm zal 35000 m3 zand 
weggegraven moeten worden. Procedures lopen. Bedoeling is 
om Stichting op te richten als boegbeeld voor het 
innundatiepark. Vraag van Piet Soffers wie belangstelling heeft. 
Op 11-1-2017 is de volgende bijeenkomst.  

 

16.  Viersprong  Geen ontwikkelingen.  

17.  Verbetering waterkwaliteit 
Groote Melanen 

 Afsluitende vergadering 17-11. 10.00 uur. Peter Hogerheijde 
vertegenwoordigt hier de DRH. Inmiddels zijn 4 banken, 
prullenbak en borden met uitleg geplaatst. Tevens zijn er bomen 
geplant.  
Wout. Huijgens zegt over de waterkwaliteit dat er bij de opening 
verrassend veel “kriebelbeestjes” (torretjes, watervlooien etc.) 
door de kinderen gevangen werden. Dit zegt iets positiefs over 
de waterkwaliteit. 

 



Overstort riool zou niet langer in Melanen uitkomen. Inmiddels 
loopt er toch een nieuwe overstortbuis. Hoe dit verder zit wordt 
nog uitgezocht.  

18.  Auvergnepolder  Geen ontwikkelingen.  

19.  Vergaderplanning 2017  Ongewijzigd vastgesteld  

20.  Mededelingen Piet Soffers 
Leden zullen nog nader bericht krijgen over 
vergadering december.  

  

21.  Rondvraag -Eric Verbogt. Verzoeken bladkorven indienen bij 
 CDA. 
-Peet Bakx overweegt om vaker de vergaderingen 
 van de DRH te bezoeken. Uitnodiging en agenda 
 zullen voortaan ook aan hem worden toegestuurd.  
-Dhr. Jansen, Bij bezoek college 22-11 ook aandacht 
 voor Steenbergseweg? 
-Jan v. Trijen. Is gebruik mobiele scanner voor 
 snelheidsmetingen nog mogelijk? 

 
 
 
 
 
Steenbergseweg is in route opgenomen. 
 
Vraag stellen bij bezoek college 22-11. 

 

22.  Sluiting Door de voorzitter Volgende ledenvergadering op 1 december 2016  

 
Ronald Riteco 
Secretaris DRH 

 
 

  
 


