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De WOS zet zich in voor het belang van de inwoners van de kernen binnen de
gemeente Halderberge. Juist de cultuurverschillen tussen de kernen maken
Halderberge speciaal. We hebben in Halderberge niet echt één centrale kern
en de inwoners zijn meer gericht op de grotere steden in de omgeving. Dat
heeft gevolgen voor de investeringen en het behoud van de leefbaarheid in
Halderberge. Elke kern heeft daardoor een basisbehoefte aan een aantal
voorzieningen en derhalve kan deze behoefte niet vervangen worden door
het centraliseren van de voorzieningen in Oudenbosch.
Een groot deel van de inwoners werkt ook buiten de gemeente, maar is wel
verknocht aan zijn / haar woonplaats. We hebben verder een rijk verenigingsleven. De WOS wil zich dan ook sterk blijven maken voor deze leefbaarheid en
een goede verdeling van de beschikbare middelen over de kernen. (Ook in
tijden van crisis en bezuinigingen). Dan allemaal maar wat minder of slim
samenwerken met Roosendaal en Etten-Leur in plaats van het nastreven van
centraliseren in de grootste kern.
Wat vinden wij nog meer belangrijk
Vrijwilligers zijn heel erg belangrijk en de WOS wil deze blijven ondersteunen
door middel van verzekering, scholing, subsidies en vermindering van regelgeving,
• Minimale regels bij afrekening van subsidies en alternatief zoeken voor
accountantscontroleverklaringen,
• Stimuleren van jongerenactiviteiten,
• Bijzondere activiteiten. Denk aan sportevenementen als jeugdtriatlon, fietsen avondvierdaagse, Koninginnedag en schoolsportdagen,
• 1e lijnsvoorzieningen zoals arts, tandarts, consultatiebureau dicht bij huis,
• Iedereen moet een handje mee helpen in de samenleving en als iemand het
echt niet kan moeten we elkaar blijven ondersteunen,
• Veiligheid blijft een belangrijke randvoorwaarde om plezierig te wonen en
verdient daarom blijvende aandacht.
Wat is er gerealiseerd
Goed is om te zien dat vanuit het WOS verkiezingsprogramma drie belangrijke punten zijn gerealiseerd:
• De wijkzuster is terug en komt in alle kernen,
• De buurtpreventieteams zijn gestart en komen in alle kernen,
• De regionale samenwerking krijgt steeds meer vorm. We werken sinds dit
jaar nu ook samen op het gebied van inkoop, belastingen en personele
uitwisselingen.
Wat gaat er nu gebeuren
De landelijke verkiezingen zijn van grote invloed op de financiële positie van
de gemeenten. Het is dan ook nog even afwachten wat de gevolgen van de
Tweede Kamerverkiezingen worden, hoeveel geld er is of juist niet meer komt.
De eerste bezuinigingsronde hebben we bijna rond en ondanks dat het altijd
vervelend is om te bezuinigingen zijn de gevolgen in onze ogen acceptabel te
noemen.
De nieuwe fractie probeert de WOS een stem te geven in
de gemeenteraad, commissies, presidium en in de media.
De samenwerking binnen de fractie maar ook binnen de
coalitiepartijen verloopt goed. De WOS kan het niet alleen
en heeft ook uw steun nodig. Dus mocht u suggesties
hebben of de partij willen steunen, dan zijn uw reacties
van harte welkom.
Anita Olsthoorn
raadslid en fractievoorzitter
(wonende te Oud Gastel).

Vanuit het bestuur van de WOS

Structuurvisie Halderberge 2012 - 2025

Binnen het bestuur van de WOS houden wij ons bezig met
de lange termijn visie van onze partij en met allerlei zaken
zoals die bij elke vereniging voorkomen. Denk hierbij aan
ledenadministratie, onderhouden en controle op de naleving van onze statuten en huishoudelijk reglement,
financiële zaken en het ondersteunen en begeleiden van
onze fractie en wethouder. Ook bemiddelt, en desnoods
beslist, het bestuur wanneer er spanningen zijn binnen de
fractie, met de coalitiepartners of wethouders. Jammer
genoeg hebben we dit deze raadsperiode aan de hand gehad. Ondertussen is de onderlinge verstandhouding en
samenwerking tussen de fractieleden, wethouder(s) en onze
coalitiepartners sterk verbeterd en kunnen we concluderen
dat we als team sterker uit een voor de WOS turbulente
periode zijn gekomen.

Sinds enige tijd is een start gemaakt met het opstellen van
een structuurvisie voor het grondgebied van Halderberge.
De structuurvisie moet een toekomstbeeld van Halderberge
tot 2025 bevatten, waaraan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven kunnen worden getoetst.
Tevens kan de structuurvisie gebruikt worden als positiebepaling ten opzichte van andere overheden en vormt de
structuurvisie een basis voor het toerekenen van kosten ten
behoeven de leefbaarheid van in de kernen.
Wat wordt van de inwoners van Halderberge verwacht.
We hopen dat ook U actief meedenkt in dit proces, waar
willen we dat Halderberge in 2025 moet staan?
Bezoek de website van de gemeente Halderberge, onderdeel
wonen en woonomgeving, projecten en structuurvisie. U
kunt u ook een bijdrage leveren aan de structuurvisie Halderberge via mailadres structuurvisie@halderberge.nl of via
telefoonnummer 0165 390772 (Mw. Lambregts-Koolmeijer).

Dat brengt ons bij de lange termijn visie en doelstelling van
de WOS. De WOS wil een stabiele en betrouwbare lokale
partij zijn die noch links noch rechts is, maar realistisch
midden in de maatschappij staat. Om met name aan de
stabiliteit te werken wil het bestuur met een gedegen
kandidatenlijst voor de komende raadsperiode komen. Onze
huidige fractie en wethouder leveren een prima prestatie op
dit moment, maar wij zouden als bestuur graag nog
meerdere kandidaten van hun kaliber op de kieslijst willen
zien. Voelt u de roeping om bij te dragen aan het bestuur
van onze prachtige gemeente en denkt u daarvoor over de
juiste eigenschappen te bezitten, dan hoort het bestuur
graag van u!
De WOS als betrouwbare partij zit vooral in hoe goed wij
onze verkiezingsbelofte aan u, in het politieke speelveld van
compromissen, overeind weten te houden. Dat is ook
waarom een sterke fractie zo belangrijk is. Dat is ook waar
wij als bestuur van de WOS ons hard voor maken.

Wat moeten we ons afvragen:
Zijn we nu een agrarische gemeente? Of toch meer een
recreatieve en toeristische gemeente?
Of is juist ons kenmerk, dat we wonen in de rustige beschermde omgeving van de kernen en zoeken we werk
buiten Halderberge? Moeten we de bedrijvenparken verder
laten groeien of juist terugdringen? Vinden we dat oudere
bedrijventerreinen moeten worden geherstructureerd? Of
zijn er genoeg bedrijventerreinen? Wel of geen windmolens,
wel of geen uitbreiding glastuinbouw? Een groot aantal
vragen die beantwoorden moeten worden.
De mening van de WOS is:
• Geen uitbreiding van de intensieve veehouderij,
• Geen nog verdere uitbreiding Borchwerf of andere bedrijfsterreinen,
• Als bedrijven groeien, zullen dit “groene” bedrijven zijn
die het landschap van Halderberge versterken, bijv. vollegrond teelt of boomkwekers,
• Geen verdere verstoring van het landschap door toevoeging o.a. windparken en doorsnijdingen hoogspanningslijnen,
• Gebruik de bestaande transportzone langs de A17, echter
wel met de kanttekening dat goede leefomgeving langs
deze zone gegarandeerd is en blijft,
• Ook zijn wij voorstander van de versterking van het
buitengebied door slimme combinaties te maken van
agrarisch bedrijven met kleinschalige recreatie en toerisme,
• De leefbaarheid van de kernen, zelfs in deze slechte economische tijd, moet op peil worden gehouden. We beseffen echter wel dat op termijn dit per kern onder druk
komt te staan en misschien wel zal kan gaan verschillen.

Daarnaast zou ik u graag uit willen nodigen om eens naar
een voorbespreking bijeenkomst te komen van de fractie. Zij
doen dit regelmatig op maandagavond (zie de website voor
de agenda) en bespreken dan de huidige zaken die op de
politieke agenda staan. Uw inbreng,
commentaar, opmerkingen maken dat
onze fractie nog beter in staat is de
belangen van u als kiezer mee te
nemen in het politieke debat.
André Pasman
voorzitter a.i.
(wonende te Oudenbosch).

Als wethouder ruimte mag ik de trekker zijn van de totstandkoming van de structuurvisie en zal alle inbreng moeten
afwegen om uiteinde- lijke te
komen tot een concept structuurvisie die de gemeenteraad vervolgens gaat vaststellen.

Centraal wat moet, decentraal wat kan.

Jan Akkermans
onze wethouder
(wonende te Oud Gastel)
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Handhavingsbeleidsplan

Sport en Jeugd
een belangrijk aspect in onze samenleving

Het is belangrijk dat u als burger weet wat wel of niet kan!
Bewegen en samen zijn is belangrijk voor de gezondheid van
jong en oud. Verenigingen en (sport) accommodaties
vormen een belangrijk schakel in de gemeenschap en verdienen goede ondersteuning.
De WOS heeft daarom aandacht voor het behoud van:
• alle (voetbal)verenigingen en hun accommodaties en de
zwembaden waaronder zwembad Blankershove,
• alle sporthallen en buurthuizen op een acceptabel niveau
en tegen acceptabele tarieven ter versterking van de leefbaarheid in de kernen.

Onlangs is in de gemeenteraad Het Integraal handhavingsbeleid Leefomgeving gemeente Halderberge 2012-2015
vastgesteld, waarin de richtlijnen staan om het handhavingsbeleid ook uit te voeren. De afkorting is het IHUPL. Als
gevolg van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht
(WABO) is het college namelijk verplicht een handhavingsbeleid vast te stellen.
Een hele mondvol en voor veel burgers misschien weinig
zeggende afkortingen als WABO en IHUPL. Daarnaast hebben
we nog de APV en Bijzondere wetten. Wat houdt dit nu in?

We zijn ook blij met het nieuwe sportbeleid ‘Halderberge in
beweging’, waarin dit nu is vastgelegd. Bij De Schutters is al
een begin gemaakt met de velden en kan begonnen worden
met het bouwen van een nieuwe kantine en kleedruimtes,
wat echt geen overbodige luxe is. SC Gastel wacht op de
verplaatsing van de velden en krijgt dan een nieuw complex. Victoria is in een vergevorderd stadium voor het verkrijgen van de nieuwe velden en VV DEVO is inmiddels goed
geregeld. Voor VV Hoeven is het nog even afwachten omdat
de plannen voor Hoeven door de laatste ontwikkelingen
onzeker zijn.
Voor onze kinderen is goed onderwijs, goede kinderopvang
en goede zorg een absolute noodzaak. De gemeente heeft
een belangrijke rol in behoud van dit niveau en voorzieningen. Afgelopen jaren hadden 6 scholen gebouwd moeten
worden. Helaas dit is nog niet gebeurd en dit is en blijft voor
de WOS een zeer belangrijk punt voor de komende jaren.
Ons geduld is ver op, dus gewoon bouwen die nieuwe scholen!
De moeilijkste doelgroep om tot sporten over te gaan zijn de
13-, 14-, 15-jarigen. Als ze al in een sportvereniging zaten
stoppen ze er meestal mee, omdat ze naar een andere
school gaan of omdat vrienden en vriendinnen ermee
stoppen. Ze willen soms liever gewoon ergens ‘hangen’ en
zo met elkaar optrekken. Daar is niks mis mee, we zijn
immers allemaal jong geweest en herkennen deze wensen
vaak ook nog wel. Zolang er geen grote overlast is of dingen
vernield worden is het prima als ook deze jongeren een
eigen plaatsje krijgen in onze wijken.
Met een beetje geduld, wat respect en
tolerantie voor elkaar komen we samen
een heel eind. Als ze iets ouder zijn
(en de puberteit is achter de rug)
pakken ze namelijk de draad gelukkig
meestal weer wel op.

In de WABO worden regels van o.a. bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, milieu beschreven en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de openbare orde en
bijzondere wetten.
Het gemeentebeleid is erop gericht om de wettelijke regels
na te leven en overtredingen adequaat en efficiënt aan te
pakken.
Of het nu gaat om het aanvragen van een bouw of sloopvergunning, in- of uitrit, het plaatsen van een schutting of
dakkapel, geluidsoverlast of het naleven van milieuvergunningen. Er zijn regels die de veiligheid en leefgenot van u en
onze medeburgers moeten waarborgen.
Het gaat te ver om alle zaken die in het IHUPL worden benoemd, te vermelden.
U kunt vast zelf zaken bedenken, vooral wat de veiligheid
aangaat, die gewoon niet kunnen, zoals illegaal chemisch
afval storten, geluidsoverlast, foutief parkeren, er zijn tal
van zaken, die de veiligheid en/of het leefgenot niet ten
goede komen. Denk maar eens aan de ramp bij Chemiepack
in Moerdijk. Of liever: we moeten er niet aan denken dat dit
nogmaals gebeurd.
De praktijk is dat handhaving en toezicht noodzakelijk blijven.
Het nieuwe handhavingsbeleid moet erop toezien dat
illegale praktijken en gevaarlijke situaties worden voorkomen, ook door eerder te signaleren en preventief te werken.
In 2012 beginnen 2 BOA’s, Buitengewoon Opsporingsambtenaren, die het handhavingsbeleid (mede) gaan
uitvoeren
Berichten over het nieuwe handhavingsbeleid kunt u in de
Halderbergse Bode terugvinden. Ook kunt U de website van
de gemeente www.halderberge.nl onder het kopje ‘Wonen
& Leefomgeving’ raadplegen.
Wat het handhavingsbeleid betreft, geldt
ook: Voorkomen is beter dan genezen.
Als raadslid vind ik handhaving belangrijk voor de veiligheid en kan overlast
tegengaan. Ik zal deze pilot handhaving
dan ook zeker actief blijven volgen.

Elly van Dorst - Laros
raadslid
(wonende te Stampersgat)

Het is belangrijk dat iedereen
een stukje verantwoordelijkheid neemt
voor onze samenleving.
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Heemkundekringen Halderberge

Bezoek onze nieuwe website!

De bezuinigingsronde gaat voor 2013 gelukkig aan de heemkundekringen voorbij. De WOS heeft zich hard gemaakt voor
het behoud van de huidige regeling / subsidie. Zonder deze
subsidie kunnen deze belangrijke verenigingen niet overleven.

Sinds een aantal maanden is de nieuwe website in de lucht,
zie www.woshalderberge.nl. De website willen we voor u
graag up-to-date houden. Daar vindt u belangrijke nieuwtjes
van de partij, de gemeente Halderberge, de gemeenteraadsvergaderingen en beleidsnotities.
U kunt zich ook opgeven voor de WOS-verzendlijst, zodat u
de gemeenteraadsstukken en persberichten digitaal krijgt in
uw eigen mailbox. Opgave gaat heel eenvoudig door uw
mailadres te sturen naar a.olsthoorn@halderberge.nl met
vermelding WOS-verzendlijst.

Wat doet een Heemkundekring:
• Onderzoeken, documenteren en doorgeven van kennis
over de afzonderlijke kernen binnen Halderberge wat valt
onder het begrip heemkunde,
• In brede kring belangstelling wekken onder de bevolking
voor alles op gebied van eigen leefomgeving zoals geschiedenis, geografie, dialect van de woonplaats of omgeving,
behouden en beschermen van het erfgoed, genealogie
maar ook het streven naar behoud van monumenten of
cultuurhistorische waardevolle panden, objecten.
Naast bovengenoemde activiteiten zijn er nog tal van
andere werkzaamheden die de heemkundekring verricht.
Neemt u eens de moeite om langs te gaan bij de heemkundekring in uw eigen dorp, u zult versteld staan van de collecties en andere
verzamelingen die daar aanwezig zijn.
Regelmatig organiseren zij exposities van diverse aard.
Carel Roovers
bestuurslid
(wonende te Oud Gastel)

Webbeheerder iets voor u?
Wij zoeken een enthousiaste webbeheerder met gevoel
voor politieke communicatie. De werkzaamheden bestaan
uit het plaatsen van berichten van onze fractie, het doorgeven van persberichten van de gemeente Halderberge, het
bijhouden van vergaderdata etc. (ongeveer 2 uur per week
vrijwilligerswerk)
Ben(t) jij of u geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar carel@ziggo.nl

Wat is en blijft belangrijk voor de WOS.
Oudenbosch
•
•
•
•
•
•

•

Het afbouwen van het havengebied.
De plannen rondom Tivoli snel uitvoeren.
Goede verkeersafwikkeling in het Tivoligebied.
Bouw van nieuwe basisschool Mariaschool en de Schakel.
Behoud van een jeugdaccommodatie.
Een veilig en ingericht sportpark Albano voor diverse verenigingen.
Goede afspraken met provincie om nadelen rondweg te
minimaliseren.

Stampersgat
•

•

•
•
•
•

Vul vraag naar geschikte woningen voor de juiste doelgroep in, zoals senioren en starter.
Voorkom echter leegstand van de huursector en geef ook
hier voldoende aandacht aan.
Een ouderensteunpunt.
Een gemeenschapshuis.
Genoeg geld om de plannen uit te voeren.
Behoud en versterking van voorzieningen.

Oud Gastel
Hoeven
•
•

•
•
•
•

Het centrum dient het centrum te blijven.
Snel de scholen bouwen, inclusief bibliotheekpunt, consultatiebureau enz.
Wij staan voor kritisch kijken naar wat hier echt nodig is.
Voldoende ruimte voor de verenigingen.
Veilige verkeersroutes.
Goede sportvoorzieningen.

Bosschenhoofd
•
•
•

Behoud jeugdhonk en ouderensteunpunt.
Laatste stukjes van de uitvoering centrumplan.
Kritisch op uitbreiding Seppe vliegveld.

Geen plannen meer maar nu bouwen!!!
• Versterking van het centrum.
• Woningen rondom de Markt.
• Ontwikkeling van centrumplan.
• Snelle bouw van seniorenwoningen.
• Nieuwe basisscholen.
• Voldoende geld voor de uitvoering van de plannen rond
de kerk en school.
• Goede sportvoorzieningen bij gedwongen verhuizing.
• Het zwembad is een hele belangrijke voorziening die geen
gevaar mag lopen.

