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JAARVERSLAG 2021  
 

 

 

Samenstelling Stichting Dorpsraad Halsteren 

 

Op 1 januari 2021 waren er 18 personen lid van de Dorpsraad. Onder hen waren 6 aspi-

rant leden. 

Voorzitter Piet Soffers heeft de raad verlaten per 1 juli. Na zijn verhuizing naar Bergen 

op Zoom nam de band met Halsteren al snel af. 

De aspirant-leden Rogier Brusselaars, Ton Manni, Kees Rommens, Jan van den Eijnden 

en Kees Kaijser werden in de loop van 2021 als volwaardig lid geaccepteerd. 

Gideon Hummel gaf aan toch te weinig tijd te kunnen vrijmaken voor de Dorpsraad. 

In oktober 2021 meldde zich opnieuw een aspirant-lid, Mark van Doorn. 

In de laatste maanden van het jaar gaven de leden Ronald Riteco en Cees van Tiggelen 

aan hun lidmaatschap te willen beëindigen. Jos van Buijten had zijn vertrek al veel eer-

der aangegeven. 

 

Al met al een flink aantal wijzigingen en dit heeft ertoe geleid dat vanaf 1 augustus 2021 

het bestuur bestond uit de volgende personen: 

 

Eugène van den Eijnden   voorzitter 

Peter Tange     secretaris 

Jan van den Eijnden    penningmeester 

Rogier Brusselaars    lid 

Marissa Zegers    lid 

 

 

 

 

          

    Leden:  Sjef Robben                        

    Cora Hoogcarspel 

   Jos van Buijten, vertrekt per 1-1-2022   

Ton Manni  

    Cees van Tiggelen, vertrekt per 1-1-2022    

   Kees Rommens  

   Wout Huijgens                     

   Ronald Riteco, vertrekt per 1-1-2022    

   Kees Kaijser  

    Wim Buijs    

Ben Kannekes 

Marc van Doorn, asp.lid per 1-11-2022 

   

       

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

mailto:dorpsraadhalsteren@gmail.com
http://www.dorpsraadhalsteren.nl/
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Vergaderingen 

De Stichting Dorpsraad Halsteren vergaderde in 2021 negen keer.  

Covid -19 zorgde er ook voor dat niet-leden de vergadering niet konden bezoeken. Daar-

mee zou het maximale aantal personen ruim worden overschreden. 

Een aantal malen is er gekozen om de ledenvergadering te laten verlopen via ‘teams”.  

De vaste niet-leden ontvingen wel altijd een agenda. Zij konden dan vooraf per mail rea-

geren op agendapunten. 

Het verslag van de vergadering werd (nadat de leden goedkeuring hadden gegeven) on-

geveer een week na de vergadering openbaar gemaakt. 

 

Het dagelijks Bestuur is in 2021 elf keer in vergadering bijeengekomen. 

 

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

ring zijn goedgekeurd.  

 

In de jaarvergadering van donderdag 8 april 2021 is het door de secretaris opgestelde 

jaarverslag 2020 aan de leden aangeboden en goedgekeurd. 

Ook het financieel verslag, opgemaakt door de penningmeester, is aan de leden aangebo-

den. Aan de penningmeester werd decharge verleend inzake het financieel beheer van de 

Stichtingsgelden.  

 

Belangstelling van Politiek Partijen 

Omdat er vanwege covid-19 een aantal beperkingen golden, konden afgevaardigden van 

de politieke partijen bijna geen vergaderingen bijwonen. 

Van Rianne Govers en Joost Pals (lokaal Realisme), Joey van Aken (PvdA), Erik Ver-

bogt (CDA) kwamen regelmatig tips betrekking hebbend op de te bespreken onderwer-

pen. 

 

 

Politie 

De wijkagenten krijgen altijd de agenda toegestuurd. 

In de loop van 2021 werd een nieuwe wijkagente aangesteld, Marsha van der Velde. 

Zij is kennis komen maken met de voltallige Dorpsraad. 

 

Belangstelling derden  

De vergaderingen van de ledenvergadering zijn openbaar. Bewoners maken dan meestal 

gebruik van hun recht om in te spreken over onderwerpen die hun specifieke belang-

stelling hebben. De coronaregels legden helaas beperkingen op wat betreft het toege-

stane aantal aanwezigen. 

 

Via het vragenformulier op onze website zijn nog een aantal zaken door derden gemeld. 

 

• Bomenkap Rode Schouw 

• Plaatsen laadpaal bij AH 

• Bewoners Auvergnepolder vragen DR om hun mening mee te nemen naar col-

lege van Bergen op Zoom 

• Conditie voetpaden in gebied de Melanen. 

• Verkeers/geluidshinder Tholenseweg 

• Snelheid verkeer op Steenbergseweg 

• Maaibeleid in buitengebied 

• Ontwikkelingen Auvergnepolder, m.n. plaatsbepaling verdeelstation 
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De rol van de Dorpsraad in 2020 

 
De Dorpsraad heeft bij een groot aantal gebeurtenissen/onderwerpen in 2021 een rol ge-

speeld. Vermeldenswaard zijn:  

 

• Plan Vogelenzang 

Bereikbaarheid van de Merel is verbeterd. 

De bocht Dorpsstraat-Jan van den Berghstraat is verruimd en ook de parkeer-

strook voor laden/lossen vrachtwagens is aangepast. 

Herbouw van de Leeuwerik staat voor 2022 op het programma. 

 

• Auvergnepolder 

Er wordt nog steeds door overheden gesproken over het aanleggen van het zeer 

uitgebreide toeristische fietspad. De DR streeft ernaar om de route in Halsteren 

klaar te hebben voor februari 2023. Het is dan 70 jaar geleden dat de watersnood 

in ons dorp en ook elders grote schade aanrichtte en waarbij vele doden te betreu-

ren vielen. 

De Dorpsraad hecht er ook veel waarde aan dat alle kunstwerken en herinnerin-

gen tegen die tijd een flinke poets- dan wel opknapbeurt hebben gekregen. 

In de polder wil TenneT een nieuw, groot verdeelstation plaatsen. 

Als de Dorpsraad in een vergadering aangeeft dat het verdeelstation misschien 

wel het beste tegen de bestaande industrie aangebouwd kan worden, regent het 

bezwaren tegen deze opmerking. 

Omdat de Dorpsraad graag alle inwoners van Halsteren wil vertegenwoordigen, 

geeft ze aan dat dit slechts een mogelijkheid is. Het is niet de bedoeling dat de 

Dorpsraad bepaalt wat het beste zou zijn. Daarom belegt de Dorpsraad een bij-

eenkomst (24 oktober 2021) waarin iedereen die hierover zijn mening wil geven, 

hiertoe de gelegenheid krijgt. Ook de politiek is hierbij uitgenodigd.  

De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten beslissen waar het verdeelstation ge-

bouwd gaat worden. (februari 2022?) 

Die meningen lopen natuurlijk zeer uiteen; niemand wil een verdeelstation in 

zijn/haar achtertuin. 

 

 

• Reconstructie Halsterseweg 

De planning was om begin 2021 te starten met de werkzaamheden. 

Helaas moest de gemeente in juni 2020 de aanbestedingsprocedure stopzetten 

i.v.m. het financiële debacle waarin Bergen op Zoom terecht was gekomen. 

In oktober 2021 wordt officieel gemeld dat de reconstructie in januari 2022 gaat 

beginnen. 

 

• Toegankelijkheid landgoed de Beek en dierenpark 

Gemeente en bewoner hebben inmiddels afspraken gemaakt. 

Voor het dierenpark is een oplossing bedacht. Een groep vrijwilligers werken 

binnen een bestuur aan het behoud en onderhoud van het dierenpark. 

Er zijn financiële bronnen aangeboord en afspraken gemaakt met gemeente en 

bedrijven om het geheel in stand te kunnen houden. 

 

• St. Elisabeth 

Half 2021 is er begonnen met de sloop. 
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De Dorpsraad heeft steeds contact gehouden met Tante Louise. 

Helaas zijn er nog geen plannen gezien voor de nieuwbouw 

 

 

• Zwembad de Melanen 

Door de Corona heeft het zwembad heel weinig openingsuren gehad in 2021. 

Ook van de voorgenomen aanpassingen is helaas niets gekomen. De Dorpsraad 

blijft een vinger aan de pols houden en blijft zich sterk maken voor voortzetting 

van het huidige beleid.  

 

• Zweedsestraat 

De werkgroep (Heemkundekring en Dorpsraad) praat nog steeds met Stadlander 

en de gemeente over de toekomst van de Zweeds woningen. 

 

• Antoniusmolen 

Woning en bijgebouwen zijn inmiddels gesloopt. 

Er is nog geen bericht over nieuwe bouwactiviteiten. 

 

• Nieuwbouw Wouwseweg 

Klachten over ontbreken voetpad, geluids- en trillingsoverlast. 

Dorpsraad gaat in overleg met gemeente voor een voetpad. Dit wordt snel aange-

legd. Met Stadlander wordt gesproken over overlast heien. 

Voor de bouw op voormalig Zuneha terrein wordt gekozen voor het boren / stor-

ten van grondpalen. 

 

 

Communicatie, publiciteit en overleg 
Over bovenstaande en andere actuele onderwerpen heeft in 2021 een gesprek plaatsge-

vonden met de wethouder Van der Velden.  

Dit gesprek vond plaats via “teams”. 

In november heeft een deel van het college samen met het bestuur van de Dorpsraad een 

rondgang gemaakt door Halsteren. 

Daarbij zijn net afgeronde, lopende en in planning staande projecten bekeken en bespro-

ken.  

Indien nodig werden personen uitgenodigd om in een bestuursvergadering zaken toe te 

komen lichten. (Auri Peters, sociaal Domein / Marsha vd Velde, wijkagente) 

 

De Dorpsraad neemt deel aan het overleg over de herinrichting van de Halsterseweg, is 

betrokken bij totstandkoming bestuur Hertenpark de Beek, praat mee over toekomst wo-

ningen Zweedse straat en is direct betrokken bij de totstandkoming herdenking 70 jaar 

watersnood. 

 

Zowel BNdeStem als de Halsterse krant citeren regelmatig bij monde van onze voorzit-

ter uitspraken en meningen van de Dorpsraad. 

Beide kranten wonen altijd de ledenvergaderingen bij om op de hoogte te blijven van 

wat er speelt in Halsteren. 

 
Halsteren, februari 2020  

Peter Tange, 

Secr. DRH 


