
Wijkcommissievergadering 14 juli 2016 

Afmeldingen: Wim Edens, Helene Holslag, Jacques v.d. Berg, Rick Lokker, Eugene 

Prince, Theo v.d. Heuvel en Willem de Nie. 

Mededelingen: Helaas geen echte agenda op de site. Joke leest de punten voor. 

Verschuift gelijk, met toestemming van de aanwezigen, punt 8 naar 1. 

1. Werkgroep groen: Vanuit Dijkland en Nieuwland is een verzoek neergelegd om 

steun. Het gaat over de hoge Canadeese Populieren die in de Poppendijke staan 

en die voor grote overlast en ook voor gevaar zorgen. De bomen zijn 

verschrikkelijk hoog, hebben hele lange vervelende wortels en verspreiden 

vervelend vies pluis. Joke heeft contact gezocht met de gemeente. Na de 

zomervakantie volgt een gesprek met Peter Bogers, Henriëtte de Kort en Joke 

over de verdere aanpak. Op de vergadering van 22 september wordt dit dan door 

iemand van de gemeente verder uitgelegd. 

2. Bestuur: Johan Huijbrechtse is verzocht toe te treden tot het bestuur. Zijn 

officiële benoeming volgt natuurlijk op de jaarvergadering. Rick Lokker treedt toch 

niet toe maar heeft wel beloofd de grote vergaderingen bij te blijven wonen i.v.m. 

zijn activiteiten. 

3.Evaluatie feest: Een geweldige dag met veel hoogtepunten. Niet alles is helaas 

vlekkeloos verlopen. De Beachparty voor de jeugd is niet echt van de grond 

gekomen. Nogmaals lof en dan voor alle commissieleden en vrijwilligers. Het 

financiële plaatje valt een beetje tegen maar daarvoor zal het Steunfonds in aktie 

komen. De vlaggen liggen op de gemeentewerf. Wil iemand er een kopen?  

4.Buurtpreventie: Johan van Roeden vertelt over de nieuwe samenstelling van het 

team. Prima samenwerking met wijkagente Daphne Wansink. De aanmelding van 

vijf nieuwe leden, zodat het team nu weer uit 35 mensen bestaat. Johan vertelt 

over de Burgerparticipatieavond van juni . Buurt Bestuurt o.l.v. Hans Hoekman. Er 

waren flink wat belangstellenden. Maar ze zijn helaas niet allemaal bereid om 

daadwerkelijk te helpen. Wel hebben zich 3 mensen aangemeld voor de 

Werkgroep Zwerfvuil en is de Skatebaan uitgekozen als aandachtspunt nummer 

1. Johan noemt ook de werkgroep snelheid. Daphne, Els Roepers en Niels Bax 



staan daarbij ingedeeld. Aandacht voor het nog steeds te snel rijden vooral door 

Plaatbewoners zelf. Er wordt ook een vraag gesteld over hard varende bootjes op 

de Binnenschelde. Die vraag spelen we door naar Daphne. 

5. Buurtapp: Christian Beekers 06 81091048 heeft een buurtapp geïnstalleerd in 

samenspraak met Daphne. Er is veel belangstelling. Geopperd is om de Plaat in 

ieder geval in 2 stukken te delen, misschien nog wel meer. Diverse aanwezigen 

melden dat zij in hun straat, buurt iets dergelijks aan het opzetten zijn. Els neemt 

contact op met Erik en Daphne. 

6. Werkgroep Zwerfvuil. 6 mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Het gaat 

om het regelmatig bijhouden van onze wijk. Ondersteuning vanuit basisschool de 

Kreek waar extra containers staan voor flesjes, blikjes en drinkkarton. Een volle 

container levert € 2 op. 

7.Werkgroep parkeerproblemen: er wordt begonnen met de aanleg van de 24 

extra parkeerplaatsen. Als alles volgens wens verloopt zijn ze voor 8 augustus 

klaar. 

8. Werkgroep Kompas: Kees Segaar heeft gebruikgemaakt van het inspreekrecht  

en na een goede bestudering en veel contact met de winkeliers, een keurig  

pleidooi gehouden bij de beleidsvormende vergadering. Er werden vragen gesteld 

die Kees prima wist te beantwoorden. De Detailhandelsvisie wordt telkens voor 

een langere periode vastgesteld. Het is dus belangrijk dat de ondernemers zich 

duidelijk laten horen. Tijdens onze vergadering kwam de nieuwe voorzitter van de 

Winkeliersvereniging, Gerard Worm, binnen. Hij heeft de aanwezigen 

geïnformeerd over de voortgang. Het nieuw gevormde bestuur bestaat verder uit 

Jack , de bakker (penningmeester) en Edwin en Belinda vormen het secretariaat, 

zij beheren bloemenzaak Adriënne. Samen zetten zij de schouders eronder. Het 

Kompas wordt een Pilot en er wordt begonnen met een hele nieuwe aanpak van 

de omgeving. Meer groen, betere toegankelijkheid, geen fietsers en geen vuil! Een 

betere aansluiting bij de Boulevard! Natuurlijk krijgt het vullen van de leegstaande 

pands ook veel aandacht. Er wordt ook gezocht naar contact met de Ondernemers 

van de Bergse Plaat. Vanuit de vergadering worden diverse plannen geopperd. 

Wordt vervolgd! 



9 Werkgroep groen deel 2: er komen regelmatig klachten binnen van illegale kap 

en het daarna laten liggen van het groenafval. Joke wijst opnieuw op de 

BuitenBeter app. waarbij je zulke zaken via je mobiele telefoon meldt aan de 

gemeente. Het is natuurlijk niet verkeerd om zelf de plantsoenen bij jou in de 

buurt een beetje bij te houden. Neem contact op als je problemen ondervindt. Je 

kunt die bij het secretariaat melden of rechtstreeks bij de gemeente. Via ons loopt 

het misschien wat prettiger omdat wij weten wie we moeten benaderen. Ook zijn 

er meldingen binnengeklomen over kapotte bruggetjes achter o.a. de Klipper. 

Daar is in april al melding van gemaakt bij de gemeente. Ook vanuit de 

Buurtpreventie is een verslag ingediend maar er is nog geen aktie ondernomen. 

De vergadering besluit een brief aan de gemeente te sturen. Joke en Sonja zullen 

deze brief opstellen en versturen. Ook wordt er nog even stilgestaan bij de 

bankjes die we zo graag willen hebben, ook dit nemen we mee in diezelfde brief. 

10. Zomeractiviteiten. Op 26 juli en 2 augustus zullen er zomeractiviteiten 

plaatsvinden olv. Rick Lokker. De activiteiten vinden plaats in het Lodijke parkje, 

van 13.00 uur tot 17.00 uur. Vrijwilligers zijn van harte welkom. Vanuit Wijzijn 

wordt ondersteuning en materiaal aangeboden. Vanaf 11 uur wordt er 

opgebouwd. Daarna gelunchd en dan kunnen de kinderen komen.  

10a toegevoegd agenda punt: de gemeentegids. Niels Bax brengt dit agendapunt 

in. 2014 is de laatste gids uitgebracht. Nieuwe bewoners kunnen een 

kennismakingpakket bekomen (tegen betaling). Niels vindt dit een gemiste kans. 

Johan, nieuwe Plaatbewoner, valt hem bij. Een eenvoudigere uitgave, kleiner en 

compacter, moet te doen zijn. Het is het gezicht van de gemeente Bergen op 

Zoom. Veel mensen vinden een klein naslagwerk handig. Niet iedereen is vaardig 

om alles op internet op te zoeken. Geopperd wordt om de Plaatkoerier daarbij in 

te schakelen. Omdat er niemand van de redactie of het secretariaat aanwezig is 

kan de voorzitter daar geen antwoord op geven. Het is weer een extra werkgroep 

erbij, denkt zij. De vergadering besluit ook hier over een brief aan de gemeente te 

sturen. Joke en Sonja nemen dit voor hun rekening. 

11. Plaatkoerier: iedereen wordt verzocht zijn kopie voor 31 juli toe te zenden aan 

de redactie of het secretariaat. Het blad zal dan waarschijnlijk begin oktober 



uitkomen. 

12. vergaderdata. Joke wijst op de de website maar noemt ten overvloede nog 

even de komende vergaderdata:                                                  

donderdag 22 september waarbij iemand van de gemeente uitleg komt geven hoe 

verder met de Canadese Populieren                                         

donderdag 17 november                                                                             

donderdag 19 januari 2017 

Rondvraag:  

Annelies gaat navraag doen naar een fietsenzaak die eventueel een kleine 

dependance kan beginnen in het Kompas 

Jaap Tr. vraagt of we op de hoogte zijn van de Saver en gemeenteplannen. Joke 

vertelt daarop dat er waarschijnlijk een wisseling gaat plaatsvinden van het plastic 

en restafval. Plastic wordt dan opgehaald en rest moet worden weggebracht. Jaap 

is bang dat er dan meer zwerfvuil gaat komen. Via het Burgerpanel wordt ze daar 

goed van op de hoogte gehouden. Ook Klarie vertelt daarover. 

Noortje, lid van de werkgroep Zwerfvuil, vraagt of er hesjes aangeschaft kunnen 

wortden. Joke gaat daarmee aan de slag! 

Adrie vertelt blij te zijn, dat de buurtbemiddeling, die is opgestart, werkt. Vanuit 

de vergadering vallen diverse mensen haar bij. Prima. 

Hans reageert op het project blikjes, flesjes en karton. Of Lodijke ook meedraait in 

dit project. Joke geeft aan dat elke school en vevereniging een mail van de 

gemeente heeft ontvangen. Wij hebben ons namens de Wijkcommissie, de Kreek, 

de Maatjes Kinderopvang en Stichting Wijk aangemeld en doen nu 2 jaar mee aan 

deze Pilot. Het gaat er om dat iedereen weer leert zijn vuil in een container te 

stoppen of mee naar huis te nemen. De werkgroep Zwerfvuil gaat hierbij helpen. 

Lodijke heeft zich niet aangemeld zover wij weten. Ook vertelt Hans dat hij zich 

mateloos ergert aan het kapotte glaswerk dat regelmatig te vinden is in de buurt 

van de horeca op de Boulevard. Joke vertelt dat bij het Kompas de ondernemers 

van de Kombuis regelmatig vegen en dat er een goed contact is met de overige 



horecaondernemers. Joke en Els zullen het daar opnieuw bespreken. 

Niels vraagt of er geïnformeerd kan worden naar een nieuwe vlag bij het strandje 

die aangeeft of er gezwommen kan worden. Het oude exemplaar ziet er niet meer 

uit. Joke zegt erachteraan te gaan. 

Josita vertelt dat er overleg is met de Stichting Tante Louise over het samen doen 

van activiteiten van kinderen met ouderen. Dit kan evt. in het nieuwe schooljaar 

plaatsvinden! Wij houden u op de hoogte! 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dannk aan ieders inbreng. 

 

 

 

 

 

 

 


