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Ontstaan van ons burgerinitiatief 
2013: 



Oprichting van de twee stichtingen 
nov 2013 

�  Stichting Behoud Zwembad De Melanen 
    Angel uit het probleem halen 
    en voorziening voor burgers behouden 
 

�  Stichting Natuurbehoud Groote Melanen 
    Natuur koesteren en gebied vrij toegankelijk houden 

Websites: 
www.stichtingbehoudzwembaddemelanen.nl 
www.stichtingnatuurbehoudgrootemelanen.nl 



Lobby proces 

� Verzoeken tot informatie 
� WoB verzoeken gemeente en provincie 
� Dossiers opbouw 
� Bezoeken en informatie gesprekken alle 

politieke fracties (geen partij uitgezonderd) 

� Moties van fracties aangenomen 
(verkiezingstijd begin 2014 werkte in ons voordeel) 

� Gesprekken wethouders en ambtenaren 
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Enthousiasme 
Bestuur ging vol energie aan de slag met de focus op 
verhoging inkomsten/meer bezoekers: 
�  Albert Heijn openingsactie winkel 
�  Benaderen winkeliersvereniging 
�  Uitwerken verkoop campagnes abonnementen 
�  Benaderen van bedrijven en scholen 
�  Donaties/support bedrijfsleven 
�  Introduceren doelgroep zwemmen 
�  Herintroductie diploma zwemmen 
�  Adhoc vrijwilligerswerk 
�  Benaderen van sportclubs en verenigingen 



Terugslag 
Randvoorwaarden weinig hoopvol: 
�  Gemeente: ‘taakstelling € 400.000 per jaar’ 
�  Onevenredige zware belasting van De Melanen 
�  Stichting heeft dat stevig aangekaart 
�  Stichting verleent medewerking aan een  

 extern onderzoek 
�  Doch gemeente erg terughoudend  
�  Stichting maakt pas op de plaats 

‘trekken aan een dood paard’ 



Nieuw elan 
�  Nieuwe directie in de zomer van 2014 
�  Goed contact met nieuwe beheerder en directeur  
�  Houding van de ambtenaren opbouwend 
�  Taakstelling voor komende jaren werd fors verlaagd  
�  De gemeente gaf het fiat voor noodzakelijke en 

kostbare vervanging zwembadwater apparatuur 
�  We kregen een samenvatting van het externe rapport  
�  Recent heeft onze stichting besloten om weer actief 

mee te bouwen aan het behoud en toekomst van ons 
openluchtbad. 

Veiligere fietsenstalling bij de ingang 



Steun 
�  De stichting helpt met vrijwilligers aan het verplaatsen van de 

fietsenstalling en draagt financieel bij 
�  We hebben het management over prijstelling en weersafhankelijke 

openstelling geadviseerd 
�  We gaan de campagnes voor abonnementsverkoop weer opstarten 

en bedrijven en scholen bezoeken 
�  Wij willen ook graag onze groep van vrijwilligers en 

sympathisanten uitbreiden (aanmelding kan via de website of door 
een van onze bestuursleden te benaderen) 

 
Met onze presentatie willen we ook aangeven, dat burgerinitiatief/
participatie niet altijd even makkelijk door de (gemeentelijke) 
overheid geaccepteerd en/of ondersteund wordt. 
Gelukkig vinden wij in de Dorpsraad Halsteren een medestander om 
voorzieningen op peil te houden onze lokale gemeenschap leefbaar te 
houden. 
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1.  Ontwikkelingen 2013: Pretpark 
2.  Ontwikkelingen 2014: Landschap van Allure 
3.  Project verbetering waterkwaliteit 
4.  Betrokkenheid en directe activiteiten in het 

natuurgebied 



Ontwikkelingen 2013: pretpark 
�  2012: gemeente bestudeert natuur, educatie- en 

recreatiepark 
�  2013: plannen om zwembad te redden door 

natuurgebied op te offeren en op te laten gaan in 
(commercieel) pretpark 

�  Dreiging afsluiting van (meer dan) het hele gebied, 
attracties in het natuurgebied, horeca en 
indoorrecreatie, significante aanpassing infrastructuur. 

�  Stichting bevordert helderheid plannen bij 
belanghebbenden 

�  Stichting slaat brug tussen omwonenden en gemeente  
�  Plannen gaan van tafel 



2014: Landschap van Allure  
�  Steenbergen en Bergen op Zoom dienen gezamenlijk 

plan in bij de Provincie voor subsidie voor herstel van 
de waterlinie, waarin de forten en de Groote Melanen 
liggen 

�  Dreiging van gedeeltelijke afsluiting en horeca in het 
gebied 

�  Activiteiten Stichting: 
◦  Bevordering helderheid ontwerpplannen 
◦  In beeld brengen van consequenties 
◦  Komen met voorstellen en alternatieven 

 
Inbreng van wensen van belanghebbenden 

Creëren van draagvlak voor de gemeentelijke plannen 



Project verbetering waterkwaliteit  

�  Ingrijpende plannen van gemeente en Waterschap 
�  Dreigende kaalslag  
�  Impact op het karakter van het natuurgebied 
�  Activiteiten Stichting: 
◦  Bevordering helderheid ontwerpplannen 
◦  In beeld brengen van consequenties 
◦  Komen met voorstellen en alternatieven 
◦  Participeren in klankbordgroep 

Indienen van zienswijzen 



Betrokkenheid en directe 
activiteiten in het natuurgebied 

�  Handen uit de mouwen met vrijwilligers 
�  Creëren van betrokkenheid en ondersteuning: 
◦  Ondersteuning door vrijwilligerswerk, materiaal en 

financieel 
◦  Omwonenden, belanghebbenden en bedrijven 


