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Notulen wijkcommissievergadering 7 januari 2016 

1. Opening en vaststellen agenda: 
Afmeldingen: Willem de Nie, Theo v.d. Heuvel, Annette Lammes, Wim Edens, Hélène Holslag en het 
buurtpreventieteam. 
Toevoegen aan de agenda: - 9a Winkelcentrum “Het Kompas” 
                                               9b De bankjes aan het water. 

 
2. Verslag vorige vergadering: 

Er waren geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Stand van zaken parkeerproblematiek: 
- Het nieuwe bestemmingsplan is goedgekeurd. Er kunnen 24 nieuwe parkeerplaatsen worden 
aangelegd (grijs in plaats van groen). Nog niet duidelijk is of de plannen ook financieel haalbaar zijn. De 
gemeentelijke begroting is op dit moment nog niet definitief goedgekeurd. 
Ook bij de IJsvogel kan het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid, mits hier geld voor is. 

 
4. Nieuwe horeca Boulevard: 

Aan de ijssalon wordt op dit moment gewerkt en de Zeehut komt er ook. De besprekingen met NIM zijn 
afgerond en de partijen zijn tot een akkoord gekomen. De overeenkomst tussen NIM en Frank v.d. Avert 
houdt onder meer in dat  het uiterlijk van het pand en het terras een mooie en luxe uitstraling krijgt. 

 
5. Wijkagent: 

 Drugsprobleem – in tegenstelling tot wat er bij de vorige vergadering is gezegd t.a.v. dit 
probleem blijkt dat de vorige wijkagent wel onderzoek heeft gedaan. Uit dit onderzoek is niet 
gebleken dat er op de Boulevard in drugs wordt gehandeld. Daphne gaat opnieuw onderzoek 
doen. Er lijkt ook overdag te worden gehandeld en de Noordlandseweg bij Zeewitoe is een 
populaire plek. Daphne neemt dit mee en komt met een stappenplan. 

 Smiley’s - om de snelheid te beperken zullen op de Laan van Hildernisse smiley’s worden 
geplaatst en als het aan de wijkagent ligt wordt ook de laan van Reimerswaal hierin 
meegenomen. Verwacht wordt dat deze smiley’s later dit jaar geplaatst kunnen worden. 

 Jubileum – Daphne vraagt of voor de jubileum manifestatie de brandweer, de reddingsbrigade 
en de politie is met een wijkteam zijn uitgenodigd? Dat is allemaal gebeurd. Zij gaat kijken of 
demonstratie met politiehonden tot de mogelijkheden behoort. 
 

6. Buurtpreventie 
Theo Rijneveen is gestopt als coördinator. Omdat het moeilijk was om een nieuwe coördinator te vinden 
is een kernteam samengesteld die de taken onderling verdeelt. Dit team bestaat uit: Els Smit, Gert-Jan 
Kolkman, Guus Jansen, René Habes, Ton de Mooij en Daphne Wansink. 

 Veiligheidslessen – Het Buurtpreventieteam organiseert samen met de wijkagent 
veiligheidslessen voor senioren. De eerstvolgende bijeenkomst is op 21-01-2016 in het 
wijkgebouw. 

 Verkeerslessen op de scholen – De wijkagent en het buurtpreventieteam gaan hierover contact 
opnemen met de scholen. 

 
7. Stichting Wij(k): 

Het gaat goed met de stichting. De kinderopvang groeit en het wijkgebouw moet af en toe nee verkopen 
omdat alle ruimtes zijn verhuurd. 
Komma adviseurs heeft zijn intrek genomen in het gebouw. 

 
8. 25-jarig jubileum stand van zaken: 

Op 20 januari 2016 is er een vergadering van de feestcommissie. 
Besloten is om alle festiviteiten op één dag te laten plaatsvinden, op 4 juni 2016 . De festiviteiten worden 
verdeeld over drie dagdelen met daartussen in ruimte voor de horeca. 
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Op 4 juni worden in Tholen de Havendagen georganiseerd. Omdat wij voornamelijk Bergse organisatie 
hebben benaderd, verwachten we weinig problemen. 
Joke coördineert de watersportactiviteiten, samen met de reddingsbrigade. 

 
9. Stenen Strofen: 

Het gedicht komt op de achterkant van de Reigershorst boven de garage. De onthulling vindt plaats op 4 
juni 2016 om 10:30 uur. Deze tijd was al tijden een eerdere vergadering afgesproken. Dit is tevens de 
start van de jubileumviering.  
Er wordt nog nagedacht om het gedicht op het muurtje langs de Boulevard aan te brengen. 

 
9a. Winkelcentrum Het Kompas: 

Er heeft zich een werkgroep gevormd die zich gaat bezig houden met de toekomst van winkelcentrum 
het Kompas. Kees Segaar geeft als vertegenwoordiger van deze werkgroep een korte toelichting op de 
plannen van deze werkgroep. Zij zijn bezig informatie te verkennen welke ondernemers er zijn en wat 
hun plannen zijn. Ook wil de werkgroep een enquête houden onder de bewoners van de Plaat. Deze 
informatie gaan zij bundelen om te komen met een advies/beleidsplan. 
Wethouder v.d. Velden is bezig met een detailhandelsvisie voor Bergen op Zoom. Het Kompas wordt 
hierin ook meegenomen. 
De vergadering in van mening dat wat deze werkgroep doet, belangrijk is om de voorzieningen op De 
Plaat op peil te houden. Voor het verspreiden van de enquête zal worden nagegaan of de bezorgers van 
de Plaatkoerier een keertje extra willen lopen. 

 
9b.  Er is een vraag binnengekomen bij de wijkcommissie over het ontbreken van banken aan de westkant 

van de Binnenschelde. Deze mevrouw zou een bankje willen plaatsen ter nagedachtenis aan haar 
moeder. Deze vraag zal worden meegenomen worden in het overleg met de gemeente. 

 
10. Zomeractiviteiten: 

Rick Lokker geeft een presentatie over de Zomeractiviteiten in de gemeenten Bergen op Zoom. Dit zijn 
activiteiten georganiseerd door jongeren en  bedoeld voor jongeren dit niet op vakantie kunnen. Per wijk 
wordt bekeken wat de behoeften zijn. In het verleden heeft de stichting Zomeractiviteiten activiteiten op 
de Plaat georganiseerd die niet erg druk werden bezocht. Dit jaar zal opnieuw worden bekeken wat de 
behoefte is op de Plaat. Het aantal locaties waar de activiteiten plaatsvinden hangt mede samen met het 
aantal vrijwilligers en dit hoeven niet alleen jongeren te zijn. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Rick 

 
11. Rondvraag en sluiting: 

De voorzitter: de jaarplanning voor de vergaderingen staat op de website. Op 3 maart 2016 vindt de 
jaarvergadering plaats. Als jong en nieuw te verkiezen bestuurslid heeft zich gemeld Rick Lokker.  
 
Jaap Truijens – meldt dat een dame wildplassers heeft aangesproken. Hij vindt dit niet verstandig en de 
wijkagent is dit met hem eens.  
 
Jacques van den Berg – vraagt of wij als wijkcommissie geen actie moeten nemen tegen de 
kerncentrale Doel. Bekend is dat het college zich grote zorgen maakt en dat er een Nederlands 
inspectieteam naar Doel gaat. Besloten wordt dat er vanuit de wijkcommissie een brief naar het college 
zal worden verzonden waarin wij onze zorg uitspreken. Els Roepers weet te melden dat de koepel van 
deze kerncentrale niet terrorisme bestendig is.    
T.a.v. van de bankjes aan de westoever van de Binnenschelde  vraagt hij of er via de website kan 
worden opgeroepen om mee te doen. 
 
Kees Segaar vraagt of onze website kan worden gebruikt voor het verspreiden van de enquête. Dit is 
mogelijk en Josita Moonen biedt haar Facebook account aan voor de verspreiding. 
 
Corrie Broekhuizen – heeft een vraag gekregen vanuit haar buurt of het mogelijk is om een schuilplaats 
voor de kinderen te creëren als het regent. Een afdakje zoals in Scherpenisse. Rick Lokker kijkt wat er 
mogelijk is. 
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Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. De vergadering wordt uitgenodigd voor 
een nieuwjaarsdrankje aan de bar. 
 
 
 


