
Gespreksverslag Kernbijeenkomst Bosschenhoofd, Oudenbosch, Stampersgat  

29 juni 2021 

Aanwezig: 3 inwoners van Bosschenhoofd, 3 inwoners van Oudenbosch, 2 inwoners van Stampersgat, 1 

raadslid, 1 wethouder 

Disclaimer: dit is een gespreksverslag, wat inhoudt dat dit een weergave is van de uitspraken die gedaan zijn 

door de aanwezige deelnemers. Dit betekent niet dat alle inhoud één op één wordt overgenomen in de 

omgevingsvisie. Deze keuze is gemaakt, omdat de uitspraken soms niet passen binnen het detailniveau van de 

visie, maar vooral ook omdat deze beelden wellicht niet ondersteund worden door een grotere groep mensen. 

Wel wordt aan deze onderwerpen aandacht besteed en er wordt gekeken of er breder draagvlak is voor deze 

uitspraken, zodat deze opgenomen kunnen worden in de visie.  

 

Welkom 

Doel van de avond: meenemen in wat een omgevingsvisie is, hoe we in Halderberge aan de 

omgevingsvisie werken en delen van de eerste resultaten uit de enquête.  

 

Omgevingsvisie (algemeen) 

Uitleg gegeven over de aanleiding voor het maken van de omgevingsvisie (de Omgevingswet), de 

bedoelingen van de wet (vereenvoudiging en bundeling van wetgeving, meer ruimte bieden, 

integraliteit, etc) en kenmerken van de omgevingsvisie (dynamisch, integraal, op hoofdlijnen, fysieke 

leefomgeving). Ook is even stilgestaan bij de doorwerking van de omgevingsvisie op andere 

instrumenten onder de omgevingswet (programma, plan). 

 

Omgevingsvisie (Halderberge) 

Aanpak geschetst: splitsing naar ‘opgaven en ontwikkelingen’ en ‘waarden en kwaliteiten’.  

• Opgaven: komen voornamelijk voort uit bestaand (recent vastgesteld) beleid, 

omgevingsagenda als basis, kunnen opgaven per deelgebied maar ook opgaven voor de 

gehele gemeente zijn (voorbeeld duurzaamheid), puzzelstukjes in elkaar passen en zorgen 

dat tegenstrijdigheden eruit worden gehaald 

• Waarden: wat vinden inwoners belangrijk, waar zijn ze trots op en wat moet zeker behouden 

of versterkt worden (zachtere kant). Kunnen per kern verschillen (eigen identiteit), daarom 

ook opsplitsing in verschillende deelgebieden (5 kernen, buitengebied, Borchwerf) 

Een binnenkomend initiatief bij de gemeente zal in beginsel moeten passen binnen deze 2 punten.  

 

Insteek is om voor deze 1.0-versie van de visie alle huidige opgaven (uit bestaand beleid) op te 

nemen in de visie en de waarden vanuit de samenleving te verwerken. Omdat de omgevingsvisie een 

dynamisch document is, zal er – wanneer hier aanleiding voor is – een 2.0-versie gemaakt worden, 

waarin nieuwe ontwikkelingen/opgaven worden meegenomen (veiligheid, duurzaamheid, 

transitievisie warmte, etc). Hierover gaan we ook weer met inwoners in gesprek.  

 



Enquête Omgevingsvisie Halderberge  

Algemeen 

• Vraag 

Uit de enquête komen een aantal speerpunten. Zijn deze speerpunten dan ook leidend, zeker 

gezien de matige representativiteit van de enquête? En worden andere onderwerpen dan 

niet meegenomen. 

 

Deze enquête is bedoeld om een beeld te vormen hoe de samenleving tegen zaken uit de 

Omgevingsagenda aankijkt. We zijn ons ervan bewust dat dit geen representatieve 

afspiegeling is, en daarom gebruiken we deze input vooral om elkaar het gesprek hierover 

aan te gaan. Deze speerpunten zijn dus ook niet leidend en het betekent niet dat andere 

onderwerpen geen aandacht meer krijgen. Wel is het zo dat we op de speerpunten die hieruit 

zijn gekomen wel wat meer aandacht vestigen om te kijken wat er precies speelt en hoe we 

hierin tegemoet kunnen komen aan de wensen van inwoners. 

 

• Aandachtspunt 

Graag aandacht voor de verkeersveiligheid voor alle deelnemers aan het verkeer. Niet alleen 

voor auto’s, maar ook voor wandelaars en fietsers en niet alleen in bepaalde stukken, maar 

voor de hele gemeente. Het blijkt erg lastig om dit te verbeteren, ook als er vanuit inwoners 

met initiatieven worden gekomen. Wellicht zou verkeer ook bezien moeten worden vanuit 

de bril van het klimaat. Dan worden er wellicht andere keuzes gemaakt.  

 

• Aandachtspunt 

Het is eigenlijk jammer dat we met elkaar waarden moeten verbinden, omdat deze er altijd 

al zijn en ook constant in verandering zijn. Het is nodig en zou de gemeente sieren om het 

niet alleen bij waarden te houden, maar deze waarden ook actief uit te dragen en acties 

hieraan te verbinden. Voor nu ontbreekt het vertrouwen en dat maakt waarde van deze 

waarden wat discutabel.  

 

Bosschenhoofd en Stampersgat 

Deze twee kleinste kernen van de gemeente zijn samengevoegd om ook uitwisseling te kunnen 

hebben en te kijken of bepaalde zaken in beide kernen spelen (dus vergelijkbaar zijn) of juist heel 

verschillend zijn. 

 

Algemeen 

• Constatering 

Over het algemeen wonen de meeste mensen in deze kernen voor de rust en groeien ze 

vanzelf in de saamhorigheid van de gemeenschap. Het is een eigen keuze om hier een 

actieve rol in te vervullen. Het tegengaan van bijvoorbeeld eenzaamheid of het ontplooien 

van initiatieven in coronatijd ontstaat in dit soort kleine gemeenschappen redelijk vanzelf. 

 

• Constatering 

Beide kernen zijn omringd door bedrijvigheid (gewenst dan wel ongewenst). 

 



• Aandachtspunt / suggestie 

Participatie moet niet onbetaalbaar worden gemaakt als inwoners iets willen (bijvoorbeeld 

onderhouden van groen) en dit ‘overgekocht’ moet worden van de gemeente. Inwoners 

zouden best wat willen doen, maar het moet niet onmogelijk worden gemaakt. In sommige 

gemeenten wordt het beheer van bijvoorbeeld groen uit handen gegeven aan inwoners, die 

daar bepaald budget of materiaal voor krijgen om dit te doen. Wellicht naar dit soort 

voorbeelden kijken? 

 

Bosschenhoofd 

• Positief 

Sociale cohesie is zeker een aandachtspunt, maar hier wordt ook aan gewerkt door o.a. 

Samenstichting in oprichting Groet en Ontmoet. Zij organiseren activiteiten voor de 

gemeenschap en willen ook aan tafel van de gemeente aanschuiven om namens de inwoners 

van de kern samen na te denken over plannen en opgaven.  

 

• Positief 

Na wegvallen van Café Concordia werd een dorpshuis(functie) enorm gemist. De gemeente is 

hiermee bezig en op 30 juni worden de plannen voor Bosschenhoofd, Stampersgat en 

Hoeven in de raadscommissie besproken.  

 

• Aandachtspunt  

Streven naar noaberschap door ook naar naaste kernen/gemeenten te kijken en elkaar geen 

overlast te bezorgen. Specifiek voorbeeld: in Bosschenhoofd zijn de meeste inwoners trots 

op het vliegveld dat er is en de bedrijvigheid die het aantrekt (positief voor de voorzieningen 

en woningbouw), maar sommigen ervaren ook overlast van deze toename in bedrijvigheid. 

Zoek hierin een goede balans. 

 

• Aandachtspunt  

Verkeersveiligheid is echt een groot aandachtspunt. Doorgaand verkeer en vrachtverkeer zou 

eigenlijk niet door de kern mogen (netjes aangegeven met een bord), maar hier wordt niet 

naar gekeken. Het is niet voor te stellen dat dit allemaal bestemmingsverkeer is. 

 

• Aandachtspunt  

Zorg ervoor dat ontwikkelingen passend zijn bij het (dorpse) karakter van de kern. Nu zorgt 

veel woningbouw voor het verdwijnen van groen dat juist bij de kern past. Het is belangrijk 

om voorzieningen in stand te houden, maar woningbouw zou bijvoorbeeld meer 

geconcentreerd mogen worden bij Oudenbosch; kleine kern kleine ontwikkelingen, grotere 

kern grotere ontwikkelingen. Een waarde kan zijn: uitbreiding/ontwikkeling moet passend 

zijn bij de schaal van de kern, niet alleen kijken naar waar mogelijk plek is. 

 

Stampersgat 

• Positief 

In Stampersgat zijn we gewend om samen dingen te doen of zelf zaken op te pakken als we 

dat kunnen. 

 



• Positief/aandachtspunt 

De BuitenBeter-app werkt goed; als er een melding gemaakt wordt, wordt hier ook op 

gereageerd en iets mee gedaan. Het zou fijn zijn als er wat meer ook proactief actie wordt 

ondernomen. 

 

• Opmerking 

Waarom staan de aandachtspunten uit de enquête niet al op de omgevingsagenda? Dit soort 

onderwerpen spelen al jaren bij mensen en hoort de gemeente toch ook te weten? 

Initiatieven vanuit inwoners zijn in het verleden vaak in de wind geslagen of er is niets meer 

gedaan. Hierdoor is het vertrouwen in de overheid helaas deels verdwenen. 

 

• Aandachtspunt  

Het is goed om te streven naar bepaalde waarden, maar dit betekent niet dat dit in de 

kernen al geheel op orde is. Voor Stampersgat geldt dat het over het algemeen een landelijke 

en relatief rustige omgeving is, maar dit betekent niet dat er geen aandacht meer op nodig is. 

Het is een opgave om dit zo te behouden. 

 

• Aandachtspunt  

De beleving van het dorp wordt anders ervaren door inwoners die in de kern zelf wonen als 

door inwoners die in de linten wonen. 

 

• Aandachtspunt  

Beheer openbare ruimte blijft achter. Zeker aan de stoepen is al zeker 25 jaar niets aan 

gedaan (niet opengehaald en recht gelegd). Dit is voor het aanzien niet positief. Ook groeit 

het onkruid langs alle kanten erlangs en liggen tegels los. Inwoners willen best wat zelf doen 

qua beheer openbaar groen, maar een stoep openhalen is een brug te ver. 

 

• Aandachtspunt  

Zware landbouwvoertuigen zorgen voor onveilige situaties in het dorp. Ze zijn vaak te groot 

om in te halen en soms moeten inwoners hun auto’s verplaatsen zodat dit verkeer erlangs 

kan rijden. Het moet toch mogelijk zijn om dit verkeer langs andere wegen te leiden?! 

 

• Aandachtspunt  

Voorzieningen worden in Stampersgat erg gemist (met name plekken om elkaar te 

ontmoeten, zoals de horeca). Dit soort plekken dragen bij aan het sterker worden van de 

gemeenschap, maar ook voor nieuwe inwoners kan dit zorgen voor een gemakkelijkere 

integratie in de gemeenschap.  

 

Oudenbosch 

• Positief 

Behoud van religieus erfgoed 

 

• Aandachtspunt/suggestie 

De verkeersveiligheid bij het industrieterrein (chicane) verdient verbetering. Er wordt hard 

gereden. Verkeersveiligheid is op meer plekken in Oudenbosch een aandachtspunt. Voorstel: 

het snelheidsregime eenduidig (bebording en regelgeving) maken. 



• Suggestie 

Centrum is stenig, met weinig groen. Ook zorgen de aangeplante, slanke bomen langs wegen 

voor te weinig schaduw, door het beperkte bladerdek. Plant platanen en kies in de 

aanlooproute ook eens voor struiken i.p.v. bodembedekkers. Mogelijk kan groen worden 

aangebracht  i.p.v. parkeerplaatsen.  

 

• Suggestie 

Verbeter de bewegwijzering naar (het religieus erfgoed van) Oudenbosch en zorg voor 

voldoende parkeergelegenheid aan de rand van het centrumgebied. Als parkeerplaatsen op 

afstand liggen, hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn. Dit bevordert wandelen en dus gezondheid. 

 

• Suggestie 

Verplaats de supermarkten naar de dorpsranden, zodat de parkeerterreinen in het centrum 

kunnen worden benut door bewoners, kleinere winkels en/of voor groen worden ingezet. 

Maak een mooier centrum met bijvoorbeeld appartementen. 

 

• Suggestie 

Verbeter uitstraling kernwinkelgebied; er wordt uitgezien naar (uitvoering van) actiekaarten. 

En maak het havengebied levendig, met bijvoorbeeld horeca. 

 

• Opmerking 

Integrale aanpak is noodzakelijk. 

 

• Opmerking 

Oudenbosch is een te kleine kern om te shoppen of winkelen, niet vergelijkbaar met Etten-

Leur of Roosendaal, zeker in dit online-tijdperk. 

 

• Opmerking 

Gekeken naar klimaat, mag ook stikstofproblematiek niet uit het oog worden verloren. Dit is 

ook een aandachtspunt t.a.v. het vele (hardrijdende en vervuilende) verkeer in Oudenbosch. 

 

• Opmerking 

Het gaat niet alleen om aanleg van groen, maar om het beheer en onderhoud ervan. Groen 

heeft water nodig. Dit vergt een goed beheer van het oppervlaktewater. Bij het spoor 

richting Zegge kwamen putdeksels omhoog. Zit er wel een ontluchting op het riool? 


