
Website van de Dorpsraad Halsteren krijgt een nieuwe jas 
 
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan vernieuwing van de website van de Dorpsraad. Na jaren 
trouwe dienst kon die wel een opfrisbeurt gebruiken. Nou is dat een heel proces dat niet zomaar 
even afgewikkeld is. Dat vraagt tijd.  
Het gevolg hiervan is dat onze website tijdelijk, d.w.z. zolang eraan wordt gesleuteld,  onder een 
aangepaste naam actief is, t.w.   www.dorpsraadhalsteren.weebly.com .  Daar kunt u het effect zien 
van de ingrepen die reeds  hebben plaats gevonden en vindt u ook de meest relevante en actuele 
informatie over de Dorpsraad. Bedoeling is dat de site straks, zodra het proces is afgerond, weer 
onder z’n vertrouwde naam, www.dorpsraadhalsteren.nl, te raadplegen valt.   
Eén belangrijke wijziging is al direct waarneembaar:  er is een contactformulier aan toegevoegd. Op 
dit formulier kunt u op eenvoudige doch doeltreffende manier  uw vragen en / of  opmerkingen 
kwijt.  Maar datzelfde formulier kunt u ook gebruiken om bijv. een evenement of activiteit aan te 
kondigen, waarvan u vindt dat de inwoners van Halsteren dat moeten weten. Grote kans dat het dan 
een (tijdelijke) plek krijgt op de site. Op de openingspagina vindt u ook de tab ‘links’ ; daar kunt u 
straks doorschakelen naar alle voor de Halsternaren relevante sites en / of adressen van verenigin-
gen, clubs en instanties.  Vindt u dat uw vereniging, club etc. daar een plek verdient, vul dan het con-
tactformulier in en meldt u aan. Dat is iets wat u nú al kunt doen!  
Als voorbehoud geldt wel dat in alle gevallen het Bestuur beslist over wat wel en wat niet wordt ge-
plaatst.  
 
Dat zelfde contactformulier is ook te gebruiken voor het volgende: 
 

De Dorpsraad zoekt een nieuwe Secretaris. 
 
Ruim drie jaren heeft Peter Hogerheijde die functie met grote inzet ingevuld. Hij heeft echter te ken-
nen gegeven eind van het jaar met zijn werkzaamheden te willen stoppen. Dat betekent dat er m.i.v.  
1 januari as. binnen het Bestuur een vacature is.  U raadt het, wij zoeken dus een betrokken inwoner 
– man / vrouw – die bereid is om deze functie in te vullen.  Geen misverstand, het vraagt tijd en 
energie. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om op een positieve en tevens sturende  manier 
bezig te zijn met en voor uw eigen dorp en leefomgeving. U krijgt in directe zin te maken met vragen 
uit de gemeenschap en de daaruit voortvloeiende contacten met Gemeente en andere instellingen.   
 
Interesse? Als u beschikt over een redelijke vaardigheid in woord en geschrift en met een zekere 
doortastendheid  weet om te gaan met de voorliggende, voor het dorp relevant zijnde, onderwer-
pen, bent u mogelijk de persoon die we zoeken.  Het enige wat u hoeft te doen is u bekend maken 
via het hierboven genoemde contactformulier of via de mail of de postbus, zoals vermeld op de ver-
nieuwde website. Wilt u eerst meer informatie, neem dan gerust contact op met de secretaris (bij 
voorkeur eerst via de e-mail  (dorpsraadhalsteren@gmail.com) .  Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 
 
Geert Baartmans 
 (voorzitter) 
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