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Verslag jaarvergadering Wijkcommissie De Bergse Plaat – 9 maart 2017 

1. Opening; 
De agenda blijft ongewijzigd.  
Er zijn afzeggingen van Inez van de Linde, Theo v.d. Heuvel en Willem de Nie. 

 
2. Bomen- en groenplan gepresenteerd door de gemeente Bergen op Zoom: 

Ron Becking en Henk-Jan Schietecatte, beiden van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te 
geven op het bomen- en groenplan. Dit naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na de kap van 
een aantal bomen aan de Poppedijke,  Lamsoor en Grauwe Gans. Op de genoemde locaties stonden 
bomen die óf overlast veroorzaakten of aan het eind van hun levensduur waren. Op de Plaat zijn eertijds 
bomen geplant die geschikt waren voor de arme grond en tevens snel groeiden, om snel een groen 
geraamte te krijgen. Deze bomen zijn aan het eind van hun levensduur en zijn nu vervangen voor een 
duurzamer soort die langzamer groeit.  De overgebleven stobben worden behandeld met strooizout om 
het wortelgestel te doden, daarna zullen ze worden weggefreesd.  
Ron geeft een korte toelichting op het bomenbeleidsplan, dit geldt voor de hele gemeente. De 
aanwezige bomen zijn geïnventariseerd en beoordeeld in categorieën. Op basis hiervan worden de 
bomen met enige regelmaat gecontroleerd. De oudste bomen worden jaarlijks bekeken, andere eens in 
de vijf jaar. Verder geeft Ron aan dat de gemeente van plan is om hun eigen website beter te gaan 
gebruiken om de inwoners te informeren over aanstaande kap en snoei. Ook de website van de 
Wijkcommissie is hiervoor beschikbaar. Verder wordt afgesproken dat de gemeente ruim op tijd 
aankondigingen zal plaatsen in de straten waar ze gaan kappen. Zo blijven ook de niet direct 
omwonenden op de hoogte. Overigens is er door de gemeente en de Wijkcommissie volop 
gecommuniceerd over de afgelopen kap op de websites en in de media en dat blijven we in de toekomst 
ook doen. 
Er wordt een vraag gesteld over het wortelgestel van de bomen rondom de Binnenschelde, die drukken 
het wegdek omhoog. De gemeente is van plan de wortels te kappen en een scherm er omheen te 
plaatsen. Verder adviseren de heren om dit soort problemen te melden bij de ‘Buiten Beter’ app. 

 
3. Mededelingen: 

• Bij de koffie wordt een donut geserveerd, een afscheidstraktatie van de grondleggers van de 
Wijkcommissie Hélène Holslag en Wim Edens. Zij verhuizen binnenkort naar Halsteren. 

• Het bestuur is bezig om het takenpakket van de Wijkcommissie op papier te zetten. Zodra dit 
gereed is wordt het huishoudelijk reglement hierop aangepast. Bij de volgende vergadering 
komen we hierop terug. 

• Theo en Willem stoppen met het secretariaat en omdat zij vanavond niet aanwezig kunnen zijn 
nemen wij op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid van hen. De beide heren blijven 
voorlopig wel beschikbaar voor de Plaat Koerier. 

• Tijdens de bestuursvergadering is gesproken over de financiën van de Plaat Koerier. Deze 
liepen via de St. Steunfonds en het bestuur heeft signalen gekregen dat men bezwaar heeft om 
dit voortaan via de penningmeester van de Wijkcommissie te laten lopen. Dit bleek toch 
enigszins anders te liggen en binnenkort gaan de beide besturen hierover in overleg. 

• Met ingang van september 2017 is onze voorzitter niet langer beschikbaar voor vergaderingen 
op de donderdag. Voorgesteld wordt om de vergaderingen te verschuiven naar de dinsdag. Dit 
komt ook beter uit met de planning van het Wijkgebouw en ook onze webmaster Inez zou dan 
bij de vergaderingen kunnen zijn. We komen hierop terug. 

 
4. Jaarverslag secretariaat: 
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Het verslag is opgesteld door de heren van het secretariaat en wordt namens hen voorgelezen door 
Sonja Hommerson.  De vergadering vindt het verslag wat mager. 

 
5. Jaarverslag penningmeester: 

De penningmeester leest het verslag voor. Wie belangstelling heeft kan dit verslag op verzoek via de 
mail ontvangen.  
 

6. Verslag kascontrolecommissie: 
De kascontrole is gedaan door Annelies Truyens en Johan Huibrechtse. Zij hebben alles in orde 
bevonden en stellen voor de penningmeester décharge te verlenen voor 2016. 

 
7. Bestuursverkiezing / bestuurswisseling: 

Theo v.d. Heuvel en Willem de Nie zijn volgens rooster aftredend en zij stellen zich niet herkiesbaar. 
Johan Huibrechtse heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie en wil graag penningmeester 
worden. Sonja Hommerson draagt het penningmeesterschap aan hem over en is bereid het secretariaat 
op zich te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 
8. Begroting 2017: 

Johan Huibrechtse presenteert de begroting voor 2017. Met deze begroting is ook de subsidie voor 
2017 aangevraagd. Deze subsidie is inmiddels toegekend door de gemeente en staat al op onze 
bankrekening. Johan is voornemens om iedere vergadering een kort verslag te geven van de financiën. 
Het secretariaat neemt dit standaard op in de agenda.  

 
9. Bijpraten over de werkgroepen: 

• Groen – zie punt 2 van dit verslag. 

• Het Kompas – door een aantal bewoners van de Plaat zijn 1200 handtekeningen verzameld om 
een drogist te krijgen in één van de winkels van het Kompas. De voorzitter van de 
winkeliersvereniging heeft aangegeven dit soort inmengingen niet op prijs te stellen, omdat 
deze de plannen van de winkeliersvereniging doorkruisen. Het bestuur heeft besloten onze 
medewerking t.a.v. Het Kompas op een laag pitje te zetten en alleen op verzoek mee te 
werken. De bakker, de supermarkt en bloemist hebben onze medewerking gevraagd voor de 
activiteiten op Koningsdag en we zullen kijken of we hier vrijwilligers voor kunnen vinden. 
Lotje – een winkel voor kinderkleding opent haar deuren in april. 
De Jumbo heeft inmiddels een boodschappenservice. Via de website kunnen de 
boodschappen worden besteld en deze kunnen dan tegen een kleine vergoeding worden 
afgehaald of bezorgd. 
De uitbreidingsplannen van La Playa zijn in afwachting van de verbreding van het strand 
voorlopig uitgesteld. 
Niels Bax vindt dat het zicht op de Binnenschelde door dit soort hoogbouw wel sterk wordt 
verminderd en vraag of hieraan nog iets te doen valt. De vergunning voor de deze bouw is 
hoogstwaarschijnlijk al verleend en de bezwaartermijn is dan verstreken. Voor de zekerheid 
wordt dit nagegaan (actie Joke) en we komen hierop terug. 

 

• De Plaatkoerier – zie punt 3 van dit verslag. 

• Skatepark – geen nieuws. 

• Snelheid en veiligheid – De werkgroep Snelheid heeft een gesprek met wethouder 
Kammeijer, mw. Molnar en een verkeersdeskundige gehad. Samen met de politie is er een 
snelheidscontrole gehouden op de laan van Hildernisse en de laan van Reimerswaal. De 
‘smiley’ op de laan van Reimerswaal is weggehaald, deze rouleert in de stad. Men zou graag 
zien dat de paaltjes op de fietspaden weer teruggeplaatst worden. Laurent en Els hebben de 
werkgroep inmiddels verlaten. 
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Verder hopen we dat in de plannen voor de Boulevard de verkeersveiligheid een prominente 
plaats zal krijgen. 
 

• Website en nieuwsbrief – Inez blijft de website en de nieuwsbrief verzorgen. 

• Zwerfvuil – Op zaterdag 25 maart 2017 is het weer Nationale Opruimdag. Graag zou de 
werkgroep op die dag met wat meer mensen dan gebruikelijk ervoor zorgen dat met name de 
toegangswegen van de Plaat weer vrij van zwerfvuil raken.  
Inmiddels is er contact met een moeder van de basisschool Lodijke, zij gaat proberen om ook 
deze school te betrekken bij het schoonhouden van de omgeving. De zwerfvuilacties op de 
eerste maandag van de maand zijn volgens plan uitgevoerd. 

• Wijkgebouwen – Stichting Wij(k) heeft van wethouder van der Wegen een brief ontvangen 
over de wijkgebouwen in de stad. Omdat het overleg over dit onderwerp steeds met wethouder 
Kammeijer is gevoerd begrijpen we deze actie niet. Er is ook uitgebreid contact met Evert Weijs 
van GBWP over dit onderwerp. 

• Steunpunt Ouderen – In Sint Annaland is recent een stichting opgericht met als doel de 
burgerparticipatie te bevorderen en dan met name t.a.v. ouderen. Zij hebben de beschikking 
over een kantoorruimte en een zaaltje in één van de serviceflats. Daar kunnen ontmoetingen 
en activiteiten worden georganiseerd en ook beschikken zij over een databank waar vrijwilligers 
kunnen worden gekoppeld aan hulpvragers. Je moet dan denken aan vervoer naar het 
ziekenhuis, boodschappen doen etc. Wij denken dat dit concept ook heel geschikt is voor het 
wijkgebouw, er wonen inmiddels ook veel senioren in onze wijk.  

 
10. Wijkagent / Buurtpreventie: 

De voorlichtingsmiddag van de politie over o.a. babbeltrucs is goed bezocht, er zijn ong. veertig mensen 
geweest.  
Kortgelegen kon deze kennis in de praktijk worden gebracht. Bij een aantal appartemensgebouwen 
meldde zich een medewerker van Nuon met het verzoek om te worden binnengelaten. Toen dit niet 
lukte reageerde de persoon in kwestie geïrriteerd. De man is later staande gehouden en toen er om zijn 
identiteitsbewijs werd gevraagd kon hij alleen een visitekaartje van Nuon presenteren. Dat kan iedereen 
namaken op de computer. De boodschap blijft – niet binnenlaten tenzij er een afspraak is gemaakt. Als 
je de zaak niet vertrouwt, melden bij de politie op 0900-8844 en als iemand echt vervelend wordt 112 
bellen. 
Er wordt landelijk gewaarschuwd voor takjes die bij een voordeur worden neergelegd. Als dat blijft 
liggen, is de bewoner niet thuis en kan er veilig worden ingebroken. Zie je een takje liggen, bij jezelf of 
iemand anders, haal het dan weg. 
Er is ook een actie ‘Voetspoor’ geweest, waarbij auto’s  en poorten zijn gecontroleerd. Er werden een 
aantal niet afgesloten auto’s aangetroffen. 

 
11. Rondvraag: 

• Hélène en Wim worden bedankt voor hun grote inzet voor de wijk en voor de traktatie. Wij 
wensen hen veel geluk in hun nieuwe huis en veel sterkte met de verhuizing. Hélène en Wim 
bedanken op hun beurt voor de grote inzet van de Wijkcommissie en nemen afscheid met 
speciale gevoelens. Het fotoarchief heeft een plaatsje gevonden bij Erik Vink, makelaar en 
woonachtig op de Plaat. 

• Men vraagt of de nieuwe villa’s aan de hof van Reimerswaal (naast het Beatrixbos) bij de Plaat 
horen. Als dit het geval blijkt te zijn moeten de nieuwe bewoners welkom worden geheten. We 
zoeken dit uit, de Plaat Koerier wordt daar wel bezorgd. 

 
12. Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


