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JAARVERSLAG 2014  
 

Samenstelling Stichting Dorpsraad Halsteren 

 

Per 1 januari 2014: maakten 11 personen deel uit van de Stichting. Op dat moment was 

er 1 aspirant-leden, t.w. Dirk van der Hulst. 

 

In de loop van 2014  zijn er 2 leden toegetreden, t.w. Wout Huijgens en Eugène van den 

Eijnden. Dirk van der Hulst heeft uiteindelijk besloten geen lid van de Dorpsraad te 

worden.    

 

Per 31 december 2014 bestond de Stichting uit 13 personen, t.w. 

     Bestuur:        Geert Baartmans voorzitter     (wijk de Schans) 

      Wim Stassen  vicevoorzitter      (wijk de Schans) 

      Wim Nout  penningmeester    (wijk de Rode Schouw)  

      Peter Hogerheijde secretaris      (wijk de Rode Schouw)  

    Piet Soffers              bestuurslid           (wijk de Rode Schouw) 

      

     ‘Gewoon’ lid:  Wim Buijs                        (wijk de Schans) 

       Jos van Buijten                (wijk de Beek) 

       Cora Hoogcarspel            (buitengebied NW) 

       Cees van Tiggelen           (buitengebied N) 

       Jan van Trijen                  (buitengebied W)  

                             Nico van Vliet                  (wijk de Rode Schouw)  

                             Eugène van den Eijnden  (centrum) 

                             Wout Huijgens                 (centrum)    

 

      Adspirant lid : op 31 december waren er geen aspirant-leden 

 

Halverwege 2014 heeft de secretaris aangegeven zijn werkzaamheden, om puur persoon-

lijke redenen, per einde het jaar te willen beëindigen.    

 

Vergaderingen 

De Stichting Dorpsraad Halsteren vergaderde in 2014 zeven (7) van de tien (10) keren 

die waren gepland. De vergaderingen in maart en mei konden geen doorgang vinden 

omdat de Wittenhorst gesloten was. De vergadering in december werd ingeruild voor 

een informele bijeenkomst. 

 

Het dagelijks Bestuur is in 2014 elf (11) keer in vergadering bijeen gekomen. 

 

Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt die telkens in de daarop volgende vergade-

ring zijn goed gekeurd.  
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De jaarvergadering is gehouden op donderdag 3 april.  In die vergadering werd de pen-

ningmeester decharge verleend inzake het financieel beheer van de Stichting-gelden.  

Door de secretaris is over 2013 een jaarverslag gemaakt, dat door de ledenraad in die-

zelfde vergadering is goed gekeurd. 

 

Belangstelling van Politiek Partijen 

De belangstelling van de kant van de politiek, die voor elke ledenvergadering, na het 

alleen voor leden voorbehouden gedeelte, was uitgenodigd, beperkte zich tot het CDA 

(Eugène v.d. Eijnden), Lijst Linssen (Wout Huijgens) en de GWBP (Piet Roosendaal). 

Zij hebben de vergadering een aantal keren met hun aanwezigheid opgeluisterd.  

 

Aan Zet 

Daar waar hij kon is Ad van de Vrede namens Aan Zet regelmatig bij de ledenvergade-

ring aanwezig geweest.     

 

 

De rol van de Dorpsraad in 2014 

 
de Dorpsraad heeft bij een groot aantal gebeurtenissen / onderwerpen  in 2014 een actie-

ve zo niet prominente rol gespeeld; vermeldenswaard zijn:   

 

  Politiek forum:  in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde 

de Dorpsraad op 25 februari een politieke discussieavond in de Wittenhorst. Alle 

in de gemeente actieve politieke partijen waren daarbij aanwezig. Onder ruime 

belangstelling werd er stevig gediscussieerd over een aantal voor Halsteren be-

langrijke onderwerpen. 

 

 De discussie rond de Supermarkten:   in 2013 kregen de plannen rond zowel 

de Lidl als rond de Plus en de AH in de Dorpstraat hun definitieve beslag. Na 

heel veel commotie werd eindelijk gekozen voor 2 supermarkten in het hart van 

het dorp en een op het voormalige HEMI-terrein.  In het tot stand komen ervan 

heeft de Dorpsraad steeds zich zeer betrokken en actief opgesteld. Ook in de ver-

volgdiscussies die in het afgelopen jaar hebben plaats gevonden heeft de Dorps-

raad bij herhaling een actieve rol gespeeld samen met de plaatselijke winkeliers-

vereniging. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rond de Lidl op het HEMI-terrein 

hun eigen weg gaan volgen. De Lidl zag zich in de aanloop naar een nieuwe ves-

tiging op genoemd terrein, hetgeen o.a. als gevolg had dat de ruïnes aan de Poe-

lekes / Biezenbaan, ontstaan door een brand, eindelijk konden worden geruimd.  

 

 Het natuurgebied De Grote Melanen:   dit onderwerp heeft ook in 2014 de ge-

moederen bezig gehouden, zij het wat minder hectisch dan in het jaar daarvoor, 

toen het er nog alle schijn van had dat wethouder Linssen van de Melanen een 

pretpark wilde maken. Na een voorpresentatie aan de leden van de Dorpsraad in 

februari werd tijdens de openbare vergadering in april het op dat moment voor-

liggende plan Waterlinie door de projectmanager Kees de Korte het auditorium 

voorgehouden. Dat plan behelst een educatief waterproject t.b.v. met name de 

jeugd. Dat plan heeft van de kant van de Stichting Behoud van het natuurgebied 

de Grote Melanen nogal wat kritiek opgeleverd. Zij zien bij voorkeur de Melanen 

onaangeroerd.  De Dorpsraad staat hier genuanceerder tegenover en is zeker niet 

mordicus tegen, zij het wel dat ook zij de verdere ontwikkelingen kritisch zullen 

blijven volgen. 
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 Zwembad de Melanen:  is dat jaar ‘gewoon’ open gegaan en de inzet van de 

Gemeente is nu dat het bad open blijft. De Dorpsraad is en blijft betrokken bij de 

ontwikkeling van de gemeentelijke plannen om de exploitatie van het bad terug 

te brengen naar een economisch verantwoord niveau. 

 

 Participatieprojecten:  na het Hazenbos in 2013 heeft  het project Speeltuin 

aan de Schelpstraat in 2014 verder vorm gekregen. Hierbij heeft de Dorpsraad 

in nauwe samenwerking met Aan Zet een adviserende en begeleidende rol ge-

speeld. Laatst genoemde is ook de aanjager en de stimulator / begeleider gewor-

den van het project ‘Het Groene Hart’ waarin  burgers de handen ineen hebben 

geslagen om hun leefomgeving op ‘gevoelige’ punten (groen, parkeeroverlast, 

zwerfvuil, honden[poep, overlast jongeren e.a.) duurzaam te verbeteren. 

 

Regelmatig is er van gedachten gewisseld over de vraagstelling wat de rol van de 

Dorpsraad moet zijn in participatieprojecten. Slotconclusie is dat wij als Dorps-

raad niet verder moeten gaan dan adviseren en daar waar mogelijk begeleiden, 

maar dat we zelf geen actieve rol moeten spelen; de mensen moeten het zelf 

doen.   

 

 Halsterse Kermis:  burgers zijn via de Halsterse Krant uitgenodigd suggesties te 

doen die er toe zouden kunnen bijdragen de Halsterse kermis weer nieuw leven 

in te blazen. Veel reacties leverde dat niet op maar de algemene opvatting, welke 

ook is geventileerd naar de Gemeente, is dat de kermis weer terug naar het 

dorpscentrum moet, bij voorkeur gecombineerd met óf een braderie en/óf een of 

ander – mag ook folkloristisch getint zijn - evenement. 

 

 Lezend kind:  met het sluiten van de bibliotheek op de hoek van Dorpstraat / 

Lindebaan verdween ook het kunstobject ‘Lezend kind’ dat aan de kant van de 

Dorpstraat voor het gebouw op de stoep stond. Door de wat eigengereide opstel-

ling van de afdeling ‘kunst en cultuur’ van de Gemeente is het weliswaar niet ge-

lukt om het beeldhouwwerk in de nieuwe vestiging van de bibliotheek geplaatst 

te krijgen. Echter de inspanningen in die richting gedaan, zullen zeker hun effect 

hebben in 2015. 

 

 Plusbus:  hij was feitelijk al afgeschreven, echter mede door de inzet van de 

Dorpsraad is het fenomeen, want daarvan kan toch worden gesproken, weer 

nieuw leven ingeblazen. Het gevolg is dat er een Stichting is opgericht, dat er 

sponsors zijn gespot, dat er een bus is geregeld alsmede een centrale plek en dat 

de benodigde vrijwilligers zijn geworven (chauffeurs en centralisten). Te ver-

wachten is dat het geheel in mei 2015 operationeel zal zijn. 

 

 

 

  Commissie Verkeer en Veiligheid:  

 
Er zijn een tweetal onderwerpen in dit kader expliciet bij de Gemeente aangekaart, t.w.  

 Laden / lossen Dorpstraat: item dat dagelijks veel irritatie en maar al te vaak ook 

een onveilige situatie oplevert voor omwonenden en winkelend publiek. Directe 

actie van de kant van de Gemeente is tot nu toe uitgebleven met als toezegging 

dat het adequate aandacht zal krijgen bij de reconstructie van plein Vogelenzang. 

 Verbetering trottoirs: het betrof hier die in de Kastanjelaan en op de Halsterse-

weg. De eerste is direct door gemeentewerkers hersteld. De laatst genoemde ech-

ter niet. Dat probleem is voorlopig door de Gemeente geparkeerd. Aanpak  is niet 
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op korte termijn te verwachten daar het gezien wordt als onderdeel van de totale 

aanpak van de Halsterseweg.  

 

Publiciteit: 

 
 Media:  de Dorpsraad is in 2014 herhaaldelijk in de pers genoemd als partij bij 

het verslaan van diverse ‘hot items’ (o.a. De Grote Melanen, het zwembad, e.d.). 

Ook heeft de Dorpsraad een aantal keren de publiciteit gezocht middels de Hal-

sterse Krant. Daarin werd aandacht gevraagd voor het Politieke Forum in het ka-

der van de Verkiezingen, de Halsterse Kermis, de Openbare Vergadering, de 

nieuwe website en de vacature van secretaris.   

 

 Nieuwe website:  er is een nieuwe website van de Dorpsraad gebouwd. Deze 

heeft niet alleen een actuelere uitstraling gekregen maar biedt nu ook de moge-

lijkheid voor de bewoners om via een interactief formulier contact te zoeken met 

het Bestuur. Waardoor de communicatiemogelijkheid met de Dorpsraad duidelijk 

een verbetering heeft ondergaan. 

 

 Strooifolder:  ingegeven door de behoefte om nieuwe inwoners van Halsteren 

op de hoogte te stellen van het bestaan van de Dorpsraad is er een flyer samenge-

steld die niet alleen handig is toe te voegen aan algemene informatie die tijdens 

een jaarlijks terugkerende happening aan nieuwe burgers wordt verstrekt maar 

ook prima gebruikt kan worden als materiaal in elke andere denkbare situatie 

waarin behoefte is aan een eerste informatie over de Dorpsraad. 

 

Communicatie met Gemeente: 

 
Tenslotte mag worden vastgesteld dat de communicatie met de Gemeente verder is ver-

beterd. Er is frequent en regelmatig contact geweest met meerdere afdelingen, w.o.  

‘Openbare Ruimte’, Algemene zaken en de Griffie. Zeker vermeldenswaard waren de 

gesprekken met de wethouders van der Weegen, van der Velden en Kammijer, die op-

rechte interesse aan de dag hebben gelegd in het wel en wee van Halsteren. De Dorps-

raad heeft er alle vertrouwen in dat de communicatielijnen – in ieder geval zolang deze 

coalitie stand houdt – zullen blijven bestaan.   

 

 
 

Halsteren, februari 2015 

 

Peter Hogerheijde 

(secretaris 2011 - 2014) 

 


