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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 7 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 2015 aan de orde 
komen. 
Tevens zullen actuele zaken, waarmee de Dorpsraad momenteel druk doende is, de revue 
passeren. Denk hierbij aan: 

 De maatschappelijke aanbesteding van ontmoetingscentrum de Wittenhorst 

 Het fietspad door de Auvergnepolder 

 De verkeersschouw van de Steenbergseweg 

 De uitvoering van het plan Vogelenzang 
 
Het thema voor jaarvergadering van dit jaar is Veiligheid in de breedste zin van het woord.  

Dit thema dat iedereen raakt zal tijdens deze vergadering extra aandacht krijgen omdat 
onvoldoende veiligheid vervelende en verstrekkende gevolgen kan hebben. Inwoners kunnen er 
zelf veel aan doen om deze veiligheid te verbeteren. Daarnaast neemt de overheid diverse 
maatregelen om er zo veel mogelijk voor te zorgen dat de veiligheid van alle inwoners zo goed 
mogelijk wordt gewaarborgd. 
De Dorpsraad Halsteren heeft een aantal partijen bereid gevonden om hierover tijdens de 
jaarvergadering kort iets meer te komen vertellen. Onder andere zal er iemand aanwezig zijn van 
de buurtpreventie, de brandweer en de politie. Daarnaast zal de Rabobank ook iets over het 
thema veiligheid komen vertellen waarbij aandacht besteed zal worden aan veilig 
internetbankieren.   
De Dorpsraad Halsteren hoopt met dit thema een bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van 
de veiligheid voor alle inwoners van Halsteren. 
 
Het is ook 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. 
 
 
P. Soffers          R. Riteco 
Voorzitter                                   Secretaris 
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