Nieuwsbrief
Thema avond
Op woensdagavond 14 april 2021 was er een onlinebijeenkomst georganiseerd voor de klankbordgroep.
Tijdens deze avond stond het thema groenbeleid
centraal. Vanuit de eerder verspreide enquête zijn
de resultaten verder verdiept en zijn nieuwe ideeën
opgehaald.
Anton Tielen, raadslid, beheert het dossier Groenbeleid
en heeft een en ander toegelicht, maar vooral ook
alle deelnemers aan het woord gelaten. Zij kwamen
met ideeën rondom het anders organiseren van
het onderhoud, het inzetten van ecologisch beheer,
aandacht voor biodiversiteit en het afstemmen van
groenonderhoud op het betreﬀende groen: Te denken
valt aan grasveldjes voor honden, speelveldjes, bermen,
bomen en plantenperken.
Wat een mooie opbrengst van deze avond! Het is
een avond vol inspiratie geworden, waarbij inwoners
centraal konden staan. In de toekomst kunt u een
dergelijke avond opnieuw tegemoet zien. Leest u
dit en wilt u ook uw mening mee laten wegen in de
besluiten van de gemeenteraad, meldt u dan aan voor
de klankbordgroep! Stuur een mail naar: voorzitter@
woshalderberge.nl.

BBBoeket
Namens WOS Halderberge hebben we op 14 mei
2021 het BBBoeket uitgereikt aan badmeester Roeland
Appels van zwembad Blankershove in Oud Gastel. We
zijn erg blij met de opening en weten zeker dat veel
inwoners van onze gemeente weer met veel plezier
komen zwemmen. We duimen mee voor een snelle
versoepeling, die ook het spelen in het bad en op
de zonneweide weer mogelijk maken. Het boeket is
symbolisch voor de stichting, de badmeesters en de
vrijwilligers, succes dit seizoen!

Dorpshuis Stampersgat
De leefbaarheid
in kleine kernen
staat meer en
meer onder
druk. Zowel in
Bosschenhoofd,
als in
Stampersgat
lopen er
hiervoor
projecten, waar we als WOS nadrukkelijk meekijken. In
Stampersgat vult het Dorpshuis al vele jaren een groot
deel van de maatschappelijke behoefte in en de roep om
dit te doen wordt luider en luider.

    
Het bouwkundig onderzoek is gedaan en de
scenariostudie is afgerond. Alle verenigingen (de
klankbordgroep) die gebruik maken van het dorpshuis
hebben verschillende scenario’s beoordeeld, waarbij één
scenario overduidelijk het meeste draagvlak heeft.
Na goedkeuring van de gemeenteraad, we hopen dat dit
nog voor de zomervakantie is, gaat de architect aan het
werk om een ontwerp te maken en daarna hopen we zo

snel mogelijk te kunnen beginnen.
    
Het Dorpshuis is meer dan 100 uur per week bezet
en nog steeds stijgen de aanvragen, er is namelijk
geen horecagelegenheid meer in Stampersgat en de
verenigingen willen toch door.
Er zijn nu structureel 19 verenigingen die gebruik
maken van ons dorpshuis. Aanvullend neemt ook
het incidentele gebruik toe. Naast privé feesten zoals
communies en verjaardagen worden de ruimten nu
ook gebruikt voor bijvoorbeeld een bijeenkomst na een
uitvaart.
      
Nee. Er zijn ook een paar verenigingen uit andere
plaatsen die er gebruik van maken.
We zijn ook erg blij met de 8 structurele gebruikers in
het zorgcentrumdeel:
Fysiotherapie, Bloedafname, diëtisten praktijk, wijkteam
Stampersgat, FITChris en dagbesteding Stampershuis,
Stichting Groenhuysen bv voor de ouderenzorg met
als aanvullende en nieuwe activiteit het koken met
ouderen. Bovendien is er een goede samenwerking met
de basisschool.

S.C. Gastel
Ik ben Anton Tielen, getrouwd met Monique en vader
van twee zoons (Rick en Sjoerd). Ik ben al jarenlang lid
van WOS Halderberge en heb daarbij diverse functies
binnen deze politieke partij vervuld. Sinds maart 2018
ben ik raadslid namens WOS Halderberge, een functie
die ik met veel enthousiasme en plezier uitoefen.
In het dagelijks leven ben ik Programmamanager
Vastgoed bij stichting Het Spectrum in Dordrecht
(een organisatie in de Ouderenzorg). In deze functie
ben ik verantwoordelijk voor alle (grote) nieuw- en
verbouwprojecten binnen Het Spectrum.
Eind december heeft de voorzitter van SC Gastel ons
benaderd. Gezien de groeiende ledenaantallen, mede
ten gevolge van de snelle opkomst van het meisjesdamesvoetbal, komt de doorontwikkeling van de
vereniging in de knel. Het aantal kleedkamers voldoet
echt niet meer aan de groeiend aantal leden en meisjes
/ dames moeten zich soms omkleden in de kleedkamer
van de scheidsrechter.
We zijn zeer begaan met de verenigingen waaronder
SC Gastel. WOS Halderberge en de VVD hebben

Cultureel erfgoed
De afgelopen
periode heeft
u veel kunnen
lezen over de
plannen voor het
Religieus Erfgoed
in Oudenbosch.
Het gaat hierbij
om St. Anna,
St. Louis,
Basiliek, Kapel van St. Louis, Kapel van St. Anna en
de Mariabouw. Met de plannen wordt gestreefd naar
restauratie en behoud van de gebouwen.
Met de gemeente Halderberge willen we de gebouwen
enerzijds toegankelijker maken voor inwoners en
toeristen en anderzijds geschikt maken voor bewoning
(appartementen en woningen). Dit is ook onderkend
door de provincie die een subsidie beschikbaar heeft
gesteld voor o.a. de restauratie van de kapel van St.
Louis.
Als WOS Halderberge zijn we altijd positief geweest
over deze plannen. Het is goed voor de gemeente

de handen ineengeslagen om dit samen binnen de
gemeenteraad bespreekbaar te maken. We hebben een
gezamenlijke motie opgesteld en in de vergadering van
de gemeenteraad ingebracht. Met deze motie willen we
bereiken dat nieuwbouw gerealiseerd wordt, waarin
kleedruimten, douches en bestuurskamer. Ook moet
gekeken worden naar oplossingen ten aanzien van het
veldenprobleem. Verder moet duidelijk worden in een
sportnota voor alle verenigingen hoe ruimte-uitbreiding
bekostigd moet worden.
Het college is hiermee nu aan de slag. Uiteraard
zullen wij het op de voet blijven volgen en komen de
resultaten van de uitvoering van de motie terug in
de gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming.
Hopelijk leidt dat tot een oplossing voor SC Gastel op
korte termijn.
Halderberge, de uitstraling en het behoud van onze
mooie oude gebouwen met historie. De verwachting
is dat er meer toeristen naar Halderberge komen,
dat is goed voor de winkeliers, ondernemers en
werkgelegenheid.
De exploitatie van de kapel van St. Louis en de kapel van
St. Anna in combinatie met Fidei et Arti moet in een
professionele organisatie geregeld gaan worden. Hiertoe
is door ons een motie ingebracht, welke raadsbreed is
ondersteund en overgenomen door het college.
Als WOS pleiten we immer voor een woon- en
leefomgeving die is afgestemd op de behoefte van de
inwoners. Sport, zorg, cultuur en natuur vullen een
groot deel van deze behoefte in en de verenigingen
vormen naar onze mening het fundament voor een
groot deel van deze activiteiten. Het zorgdragen dat zij
een goed onderkomen krijgen is voor ons van groot
belang. De koppeling tussen het rijke verenigingsleven
en het historisch erfgoed waarin o.a. KBO Oudenbosch,
de Bibliotheek, het Toeristisch informatie Punt
Halderberge, Vluchtelingen werk en nog vele anderen
worden ondergebracht achten we als vanzelfsprekend.
We hebben de schouders er onder gezet met dit mooie
resultaat als gevolg.

