
Notulen wijkcommissie vergadering 22 september 2016 
 
Afmeldingen: Adrie van der Maat, Noortje Wilkens, Els Roepers, Carinne Elion(D66) , Daphne 
Wansink en Corry Broekhuizen hoopt later nog aan te schuiven. 
 
Mededelingen 
Laan van Reimerswaal wordt gedurende een maand afgesloten. Het is van te voren door de 
gemeente gemeld. Het gaat om nieuwe elektriciteits leidingen! Het laatste stukje van de Laan van 
Reimerswaal moet daarvoor afgesloten worden. Om verkeershinder zoveel mogelijk in goede banen 
te leiden wordt o.a. de bussluis opengesteld. 
Helaas zijn er in diezelfde periode werkzaamheden aan de Markiezaatsweg waardoor  een deel van 
de weg afgesloten moet worden. Het een en ander wordt beveiligd met stoplichten en de snelheid 
wordt teruggebracht naar 30 km. Een wat onhandige keuze om dit tegelijkertijd te laten plaatsvinden.  
 
Milieuparkjes 
Vanuit de gemeente is een vraag gekomen over een eventueel nieuw milieupark in het achterste deel 
van de Bergse Plaat. Deze brief is ook op de website geplaatst. Er zijn geen reacties op gekomen. De 
vergadering vindt het dan ook beter om het huidige parkje bij het Kompas uit te breiden. Er worden 
een aantal punten opgesteld (ook deze staan inmiddels op de site met het antwoord van de 
gemeente!). 
 
Bestuurszaken 

 Rick Locker is tussentijds afgetreden wegens drukke werkzaamheden. 

 Johan Huijbrechtse treedt waarschijnlijk toe . Dit moet nog besproken worden in de 
Jaarvergadering. Hij woont ondertussen al wel de bestuursvergaderingen bij. 

 Financiële afwikkeling jubileumfeest: er is een tekort opgetreden; dit wordt besproken met het 
Steunfonds. 

 
Werkgroep Snelheid  
Naar aanleiding van Buurt Bestuurt is er een werkgroep Snelheid opgericht. Daphne Wansink  en Els 
Roepers maken deel uit van de werkgroep. Ze houden zich momenteel bezig met de snelheid 
waarmee er door de wijk wordt gereden en de gevaren op het fietspad langs de Boulevard en de 
horeca. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met diverse horeca beheerders. 
 
Buurtpreventie 
Johan v. Roeden zal voortaan namens de Buurtpreventie de vergaderingen zo veel mogelijk bijwonen. 
Daphne zal ook zoveel mogelijk aanwezig zijn. Hij meldt dat het belangrijk is om onraad altijd te 
melden! De buurtapp komt dan ook uitvoerig ter sprake. Zowel op het voorste deel van de Plaat, als bij 
de Strand- en Zilverplevier houden de buren elkaar op de hoogte. Geen kletsapp. Alleen belangrijk 
nieuws. Reeds 52 mensen hebben zich aangemeld.  Zie ook whatappbuurtpreventie.nl en website 
Bergse Plaat. 
 
Werkgroep Skaters 
Enkele jongeren waren aanwezig op 6 juni met een gedegen plan. Samen met Daphne inclusief 
politie, jongerenwerkers van Wijzijn Traverse en de jongelui zelf. Gedacht wordt aan het herstellen van 
de huidige skatebaan, met ondersteuning van de gemeente. Daar staat hij voor 2018 op de begroting 
maar dat kan één jaar naar voren gehaald worden. 
 
Werkgroep Groen 
Omwonenden van Poppendijke hebben aan de bel getrokken over de overlast van de Canadese 
populieren . De gemeente gaat met Joke en Henriëtte de Kort rond de tafel. Er wordt binnenkort een 
gezamenlijk plan gemaakt om de bomen te kappen c.q. te vervangen .  
Voetgangersbruggetjes achter de Fuut zijn al sinds begin april afgesloten. Een gevaarlijke maar vooral 
vervelende situatie. Joke heeft een gesprek op het Stadskantoor met Peter Bogers. Op het moment 
van de vergadering was een datum half oktober genoemd. Inmiddels weten we dat de 
werkzaamheden daar op 7 november gaan aanvangen. Ook deze zaken staan inmiddels op de 
website. 
 
 
 



Werkgroep Zwerfvuil  
Els Roepers, Noortje Wilkens en  Joke zijn de spil van de werkgroep Zwerfvuil. Ook de Kraak doet 
actief mee. Daar kunnen we het gescheiden zwerfafval flesjes, blikjes en drinkkartonnetjes kwijt. De 
leerlingen zelf zijn ook actief. Meerdere mensen ruimen inmiddels rotzooi op straat op. De eerste 
maandag van de maand om 09.30 is er een gezamenlijke actie. De verzamelplek is deze keer de 
Kreek. De datum is maandag 7 november. Zie website. 
 
Werkgroep Het Kompas  
Kees Segaar blijft op de achtergrond actief. Sonja , Jacques v.d. Berg en Joke hebben één keer per 
maand overleg met vertegenwoordigers van het Kompas zijnde Gerard Worm en Mireille Hoetelmans. 
Kees treedt terug bij overleg. Door de Wijkcommissie vergadering is een bewoner van de maand 
aangewezen. Hij krijgt op 14 oktober de Kompassieprijs uitgereikt in het bijzijn van winkeliers, Gerard 
en Mireille, Joke, Sonja en Jacques. 
 
Werkgroep Ontmoetingscentra 
Er zijn al een aantal vergaderingen geweest die geleid hebben tot bezoek aan de 
gemeenteraadsvergaderingen, ingezonden brieven etc. Josita geeft een korte uitleg. In de 
vergadering wordt uitgelegd dat er sprake is van  oneerlijke concurrentie. Er wordt ineens met 
subsidies gestrooid terwijl er geen geld is!? 
De Plaat Koerier is deze week (week 36) bij iedereen op de Plaat bezorgd. Helaas kloppen enkele 
berichten niet. Onderstaand de juiste informatie. 

 Rick Lokker staat nog vermeld als bestuurslid in de Plaat Koerier. De Wijkcommissie heeft helaas 
afscheid van hem moeten nemen. Zij wensen hem veel succes toe voor de toekomst. 

 Pagina 6 ‘Loopbruggen achter Schorrenkruid’: de gemeente is bezig met de voorbereiding 
hiervan. De uitvraag naar de aannemers is inmiddels verzonden waarbij is aangegeven dat de 
prijsaanbiedingen 14 september moeten worden ingediend. Daarna kan de gemeente, als de prijs 
akkoord is, opdracht geven en kan de aannemer de benodigde materialen bestellen. De uitvoering 
zal naar alle waarschijnlijkheid, mede afhankelijk van de levering van de materialen, in oktober 
plaatsvinden. 

 Pagina 34 ‘Rondje Binnenschelde’: er zijn tijdelijke leidingen neergelegd en daarboven op is een 
provisorisch pad aangelegd. Volgend jaar worden deze leidingen vervangen door de permanente 
leidingen en dan volgt het leggen van een goed pad. Dit is al diverse malen door de 
Wijkcommissie verteld en in vergaderingen besproken. 

 
Papieren gemeentegids 
Joke heeft contact gehad met Marieke Molnar. Zij is het aanspreekpunt in deze zaak. Veel mensen, 
vooral oudere bewoners, zien het als een gemis. Er is voor nieuwe Plaatbewoners natuurlijk wel van 
alles op internet op te zoeken maar een welkomstgids  is toch misschien prettiger. Vooral Niels Bax wil 
zich hier voor inspannen. 
 
Rondvraag 
Er wordt gezocht naar iemand om het archief van Helene over de Plaat over te nemen; zij verhuist 
binnenkort. De wijkcommissie vindt het gemeentearchief de aangewezen plaats. 
Voor de zomeractiviteiten was weinig belangstelling op de Plaat en zal daarom niet vervolgd worden. 
Afspraak met Wijzijn traverse is: de Wijkcommissie neemt contact op met de gemeente en met Wijzijn 
als er een activiteit nodig is. Misschien ook het Kompas inschakelen. 
Bezoek van wethouder Yvonne Kammeijer op 30 september van 13.00 tot 15.00. Eerst een gesprekje 
over hoe de gemeente de toekomst van de wijkhuizen ziet en daarna een fietstochtje naar de nieuwe 
parkeerplaatsen, Strand- en Zilverplevier, de Kreek, waar leerlingen het zwerfvuil aan het opruimen 
zijn en tenslotte naar Poppendijke  om de bewoners ook hun zegje te laten doen en daarna terug naar 
het wijkgebouw. 
 
 
 


