
 

 

 

Postbus 44, 4660 AA Halsteren  

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

 

Dorpsraad Halsteren partij bij de uitvoering project Groote Melanen 

 
De Gemeente heeft leergeld betaald met de wijze waarop zij, nog niet zo heel lang geleden,  te werk is 

gegaan bij het ontwikkelen van plannen rond het natuurgebied de Groote Melanen. De commotie die 

er toen is ontstaan – er dreigde een pretpark te komen, weet u nog - ligt alle betrokken partijen nog 

vers in het geheugen. Kern van het probleem was het totale gebrek aan communicatie en overleg met 

de inwoners. Twee jaar verder kunnen we zeggen dat er in dat opzicht wel wat is veranderd. Men heeft 

eieren voor z’n geld gekozen en ingezien dat het verstandiger is om, zeker bij ingrijpende plannen, de 

burgers, al of niet verenigd in belangengroepen, er vanaf het begin bij te betrekken. Dat is veel 

effectiever dan vanuit de bekende ‘ivoren toren’ alles te ontwikkelen en rücksichtslos uit te voeren. 

Een dergelijke werkwijze werkt anno vandaag alleen maar contraproductief.  Het is daarom goed om 

vast te stellen dat de Gemeente in dat opzicht haar koers heeft gewijzigd.   

Dat geldt ook voor het project dat op dit moment wordt uitgevoerd rond de Groote Melanen.  Zoals u 

ongetwijfeld weet  - zie o.a. ook de website van de Gemeente - wordt er op dit moment hard gewerkt 

om de Melanen duurzaam blauwalgvrij te maken.  Men gaat daarbij bepaald niet over een nacht ijs.  

Diverse ter zake kundige instanties op gebied van watermanagement, natuur en milieu zijn erbij 

betrokken, er zijn studies verricht en er is op basis daarvan een plan gemaakt dat inmiddels in volle 

uitvoering is. In die uitvoering lopen ook de  burgers mee en wel in de vorm van een zg. 

’Klankbordgroep Groote Melanen’ . In die groep zitten een aantal belangenorganisaties als  

Waterschap Brabantse Delta, Stichting Natuurbehoud Groote Melanen, het I.V.N. (Instituut voor 

Natuureducatie en Duurzaamheid), de Bergse Hengelsport Kombinatie en de directie van Zwembad de 

Melanen. Maar ook de Dorpsraad maakt deel uit van het gezelschap, twee personen uit haar gelederen 

zitten in die groep en wonen de vergaderingen bij die regelmatig plaats vinden. In die vergaderingen 

wordt de voortgang besproken en kunnen de betrokken partijen hun zegje doen. En er wordt geluisterd 

d.w.z. dat er niet blind wordt uitgevoerd wat de Gemeente voor ogen staat maar dat er wel degelijk 

met een welwillend en regelmatig instemmend oor wordt geluisterd naar de inbreng van genoemde 

partijen. Op die manier volgen wij in feite namens en voor u het hele proces waarbij wij de belangen 

van de inwoners van Halsteren zo goed mogelijk proberen te behartigen.    Het nastreven van 100% 

tevredenheid voor iedereen is natuurlijk onhaalbaar, maar door onze deelname aan die klankbordgroep 

zitten we dicht bij het vuur en kunnen we enerzijds  u op de hoogte houden van de voortgang en 

anderzijds trachten bij te sturen als de omstandigheden daarom vragen. Dat betekent ook dat wij 

serieuze suggesties, op- of aanmerkingen van uw kant direct kunnen inbrengen.  Dus, hebt u die, laat 

het ons weten, via de website en/of de postbus. Wij nemen die dan mee in het regelmatige overleg met 

de Gemeente. 
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