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Handhaving en Toezicht

Beste leden en duo burgerleden,
In de commissie Mens en Maatschappij van 19 februari 2018 is de concept motie ‘‘Molenfeesten Halsteren" van het CDA
besproken. Daar heb ik aan u aangegeven dat er op woensdag 21 februari 2018 een gesprek gepland stond met het
bestuur van de Stichting Vrienden van de Antoniusmolen en dat ik de uitkomsten van dit gesprek met u zou delen. Door
middel van deze brief informeer ik u over het gesprek.
Op woensdagmiddag 21 februari 2018 heeft het gesprek plaatsgevonden met de heren Huijgens en Baartmans van de
stichting. Aan het begin van het gesprek geeft de heer Huijgens aan dat zij als bestuurders van de stichting ook verrast
waren door het krantenartikel. Het doel van de stichting is de Molenfeesten relateren aan de Antoniusmolen, dus dat
betekent dat het in Halsteren plaats moet vinden. De tent, die gebruikt wordt voor de familiedag op zondag, moet al op
vrijdag opgebouwd worden. Daarom hebben zij enige járen geleden de vraag gekregen van een organisatiebureau of het
mogelijk zou zijn deze tent te gebruiken op vrijdag- en zaterdagavond voor een muziekfeest. Aan dit verzoek hebben zij
medewerking verleend, waarbij zij zich niet gerealiseerd hebben dat er beperkingen zijn aan tijden en geluidsniveau.
Dit klinkt als een logisch gedachte maar de locatie heeft zijn beperkingen, desondanks is er wel de politieke wens om de
Molenfeesten voorde kern Halsteren te behouden. Het realiseren van een evenemententerrein zoals het terrein aan de
Boulevard te Bergen op Zoom is in de kern Halsteren niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat alle mogelijke
locaties omringd zijn door woningen en dat heeft tot gevolg dat er beperkingen zijn qua geluidsniveau en aan tijd.
Een locatie in het buitengebied van Halsteren zou daarom een betere optie zijn. Tevens kan hierdoor de continuïteit van
het evenement in de komende járen worden gegarandeerd. Als mogelijke locatie voor het muziekgedeelte van het
evenement wordt het terrein waarop nu het KPJ Trekkertrek evenement plaatsvindt voorgesteld. Afgesproken is dat deze
optie nader wordt onderzocht. De stichting zal met de evenementenorganisatie contact opnemen over het krantenartikel.
De gemeente zal bij de KPJ de gevoelens peilen. Wanneer er overeenstemming is met de KPJ zal de gemeente
faciliteren in een gesprek met de grondeigenaar, de stichting en de KPJ. Over de voortgang van deze gesprekken zullen
wij u zodra mogelijk nader informeren. De familiedag op zondag zal gewoon naast de molen in Halsteren worden
gehouden.
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Om uitvoering te geven aan de conceptmotie zullen de beleidsregels en het bestemmingsplan aangepast moeten
worden. Het college kan om die reden de conceptmotie niet omarmen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeester en wethouders;
Namens deze,

Dhr. A.G.J

Ier Weegen

