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Openbare vergadering van de Dorpsraad Halsteren 
 

De jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsraad Halsteren zal dit jaar worden 
gehouden op donderdag 2 april in Ontmoetingscentrum de Wittenhorst. Deze vergadering kan 
door iedere belangstellende worden bijgewoond. De vergadering begint om 20.00 uur. 
Tijdens deze vergadering zullen o.a. het jaarverslag en het financieel verslag 2014 aan de orde 
komen. 
Tevens zullen actuele zaken, waarmee de Dorpsraad momenteel druk doende is, de revue 
passeren. Denk hierbij aan: 

 Verbetering van de waterkwaliteit de Groote Melanen; 

 Aanpak Halsterse weg n.a.v. toezeggingen politieke partijen tijdens hun verkiezingsprogramma 
in 2014; 

 Ontwikkelingen West-Brabantse Waterlinie; 

 Burgerparticipatie. 
Burgerparticipatie zal tijdens deze vergadering extra aandacht krijgen. Inwoners kunnen hun 

omgeving leefbaar, schoon en veilig houden.  De gemeente is blij met spontane initiatieven en zal 
deze, indien mogelijk, faciliteren op gebied van kennis en materiaal. In Halsteren zijn al tal van 
dergelijke projecten opgestart en enkele al afgerond. Te denken valt aan het project in het 
Hazenbos, het Groene Hart, Speeltuin de Schelpstraat, Stichting de Plusbus,  Stichting Behoud 
zwembad de Melanen en Stichting Natuurbehoud de Groote Melanen. 
Enkele vertegenwoordigers van deze werkgroepen zullen een korte presentatie verzorgen over 
hun project: hoe is het idee ontstaan, hoe is de samenwerking en/of ondersteuning geweest van 
gemeente en Dorpsraad, hoe is de samenwerking met de buurtbewoners verlopen. Wellicht wordt 
u door deze presentatie enthousiast en brengt het u op een idee om een dergelijke activiteit 
samen met uw buurtbewoners op te starten om de leefbaarheid in uw omgeving te verbeteren. 

Ook is het mogelijk om eigen punten ter bespreking in te brengen. Mail in dat geval uw 
onderwerp naar het secretariaat – dorpsraadhalsteren@gmail.com, of via het contactformulier op 
de website (www.dorpsraadhalsteren.nl) – en wij zorgen dan dat het op de agenda wordt gezet.  
U bent van harte welkom en gezien de agendapunten is het zeker de moeite waard om bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 
 
G. Baartmans         P. Soffers 
Voorzitter                                   Secretaris 
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