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

 
 
 

              
LEDENVERGADERING  
3 november 2022  20.00 uur  Wittenhorst  Halsteren  
Aanwezig:  , Eugene van den Eijnden, Marissa Zegers, Roger Brusselaars, Jan van den Eijnden,  Cora Hoogcarspel, Sjef Robben, Kees Kaijser, , Peter Tange, Ben 
Kannekens, , Wout Huijgens, Wim Buijs, Ton Manni, Piet van de Zande, dhr. Rosendaal (bewoner kern Halsteren) 

 Dennis van Loenhout (pers), Ben van den Aarssen (pers)  
 
.  

Afwezig m.k.: Mark van Doorn, Cees Rommens, , Marloes Roks (wijkverbinder) 
  
 
 
      

 Onderwerp Toelichting Verslag / Besluit Actie 
1.  Opening   Afwezig Cees Rommens, Mark v Doorn  

2.  Notulen ledenvergadering d.d.  
6-10-2022 

Al eerder goedgekeurd   

3.  Post/berichten *Rabo clubactie 
*diverse zaken rondom asfaltcentrale 
 Punt 10 
*Verslag overstort 
*info van Sjef over Watersnood 
*Ingrid van Bezooijen, Speelgoed voor 
 Elkaar 
*Theo van Tilbeurgh; parkeren, drugs, 
 Asociaal rijgedrag en verslagen DRH 
*Plus parkeren auto’s en fietsen 
 
 
 
*omwonenden bijeenkomst Sabic 
 

*opbrengst 237 euro 
* 
 
*eerder toegestuurd; geen vragen 
*hartelijk dank 
* 
 
*opmerkingen beantwoord; melden overlast ligt nog bij Marloes 
 
*goede zaak. Parkeren wordt veiliger. Is dit ook een idee om dit ook bij AH 
 Toe te passen?  Deze vraag wordt meegenomen naar gesprek 
wethouders in maart 2023 
 
*informatievoorziening voortaan per e-mail. Geef daarvoor je mailadres 
door aan natascha.nelen@sabic.com 
Je kunt via deze mail ook aangeven om op 22 nov. Naar de informatie- 
 Bijeenkomst te komen. (19.00 -21.00) 

 

4.  Gesprek college   Plannen 16 maart 2023 10.00 uur  

 

mailto:dorpsraadhalsteren@gmail.com
http://www.dorpsraadhalsteren.nl/
mailto:natascha.nelen@sabic.com


Onderwerpen aandragen. *parkeren Dorpsstraat 
*Burg.Elkhuizenlaan is aangepakt, maar nu nog de zijstraten. 
 Discussie over wanneer gemeente aansprakelijk is. Melden via site van 
  de gemeente. 

5.  dorpsvisie *herbouw/renovatie kern Halsteren Er zijn een paar bijeenkomsten geweest met Stadlander en betrokkenen 
bij renovatie kern Halsteren. 
Huidige bewoners participeren sterk in deze praatgroepen. 
Ideeën worden door Stadlander verwerkt in tekeningen en beschrijvingen. 
Hoogbouw is nog steeds geen optie. Veel aandacht voor 
groenvoorzieningen en speelruimtes. 
Stadlander is in gesprek met huiseigenaren. Kunnen/willen zij meegaan in 
het renovatieproces? Mogelijkheid tot verkoop aan Stadlander. 
Voor solitaire huurwoningen wordt weer bekeken of verkoop een oplossing 
is. 
Inmiddels is er een wijkkrantje met daarin allerhande info m.b.t. de 
renovatie. 
Stadlander hoopt 15 december een definitief voorstel te doen. 
 
Opgemerkt wordt dat hier voortvarend wordt gehandeld, maar dat op de 
Beek nauwelijks of geen activiteiten zijn rondom de aangekondigde 
renovatie van woningen in Mozartlaan e.o.. 
Eugene vraagt dit na bij Stadlander. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EvdE 

6.  Werkgroep watersnood  Artikel in Halsterse Krant. Ook komt er iets in BNdeStem. 
Verder geen nieuwe ontwikkelingen. Heemkundekring heeft als 
penvoerder ook (garantie)subsidie aangevraagd. 

 

7.  Burgerparticipatie  1 nov. Wijzijn Traverse. 
Werkzaam in West-Brabant. Kunnen hulp geven in vele opzichten. 
Verdere informatie is inmiddels per mail toegestuurd. 
Stadlander geeft een presentatie over lopende projecten. Ook deze 
presentatie is inmiddels naar de leden gestuurd. 

 

8.  Auvergnepolder *fietspad 
*TenneT 

* 
*Frustraties blijven bij diverse partijen. 
 Noord-Zuid blijft tegenover elkaar staan. 
Tenne belooft snel contact op te nemen met grondeigenaren, maar dat 
 gebeurt niet. 
 Nu veel aandacht voor geluid, trillingen en lichtvervuiling. 
 Een onafhankelijk bureau heeft info gegeven over beheersen van geluid. 
 Dit zou binnen de waarden blijven die gelden voor dit soort installaties. 
 Op terp of met dijk eromheen; discussie blijft lopen. 
 TenneT wil natuurcompensatie rondom station aanleggen. Hiermee wordt  
 het te gebruiken grondoppervlak nog groter. 
 Indruk is dat TenneT toch eigen ideeën/plannen wil uitvoeren en er  
 weinig in te brengen valt. 
 Er is gesproken over de invloed van licht op flora en fauna. 

 



 Of ook trillingen zijn besproken is onduidelijk. 
Dorpsraad zal blijven hameren bij politiek (raad en college) op veiligheid 
 En hinder rondom het verdeelstation. 
  

9.  Biomassacentrale  22 november bijeenkomst voor omwonenden bij Sabic. Zie punt 3  

10.  asfaltcentrale Bijeenkomst geweest op 11 okt. en 24 
okt.  

Testresultaten eind november bekend. Filters zouden een zuiverende 
werking hebben. In den Bosch is het  resultaat goed. 
 

 

11.  Fietspad het Laag 
 

Raadsverg 9 juni . Wordt niet 
aangelegd 

Oost West is bestaand. Noord-Zuid wordt niet aangelegd. Blijft onduidelijk  
 

12.  Bouwplannen Halsteren *Zuneha 
*Wouwseweg e.o.  
*Dorpsstraat 
*Leeuwerik 
*Elisabeth 
*Zorghuys 
*plan Goed voor Goed 
*woonvoorziening buitenlandse werknm 

 
 
 
 
 
 
*gesprek met ontwikkelaar en bewoners.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Zweedsestraat  Monumentale status wordt nu officieel bepaald. Daarna kan Stadlander 
overgaan tot verkoop. 

 

14.  Halsterseweg  Werkzaamheden beginnen weer op maandag 9 januari. 
Twee inloopspreekuren; donderdag 1 dec. 17.00-17.30 en maandag  
12 dec. 16.00 – 17.00 uur. Beide in hal van Intratuin 

 

15.  Social Media  Loopt lekker. Redelijke belangstelling voor facebook.  

16.  Voorstel vergaderschema 2023 Bestuur: 
23-1/27-2/27-3/17-4/29-5/26-6/28-8/ 
25-9/30-10/27-11/18-12 
 
Leden: 
5-1/2-2/9-3/6-4/11-5/8-6/6-7/7-9/5-10/ 
9-11/7-12 

  
 

17.  Rondvraag  Visie buitengebied. 
Is niet ontvangen door Dorpsraad. Ben Kannekens speelt deze door naar 
bestuur. Volgende vergadering op agenda. 
In april 2023 moet definitieve visie op tafel liggen. 
Bewoner kern Halsteren 
Wordt als eerste aangepakt. Waar naar toe? Wil graag in Halsteren 
blijven. Heeft contact gezocht met Stadlander, nog geen reactie gehad. 
Advies om contact op te nemen via het spreekuur van Stadlander. 
Dorpsraad wil indien nodig helpen om contact te leggen.  
 

 

 

Volgende bestuursvergadering 28 november en ledenvergadering 8 december (etentje) 
 



Peter Tange 
secretaris DRH        


