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Verslag vergadering Wijkcommissie De Bergse Plaat – 11 mei 2017. 

1. Opening; 
De agenda blijft ongewijzigd.  
Er zijn afzeggingen van Inez van de Linde, Adrie v.d. Maat, Jaap Dekker, Niels Bax, Daphne Wansink 
(wijkagent), Josita Moonen en Sonja Hommerson. 

 
2. Mededelingen: 

• Hélène en Wim zijn eerder dan gepland vertrokken van de Plaat, zij wonen tijdelijk op hun boot tot 
hun huis in Halsteren gereed is. 

• Omdat de website van de Wijkcommissie is gehackt is het tijdelijk technisch niet mogelijk om 
nieuwe informatie te plaatsen. Het secretariaat heeft via de mail geprobeerd de uitnodiging aan 
zoveel mogelijk mensen toe te sturen. Helaas was de lijst niet compleet, dus een aantal mensen 
heeft geen informatie ontvangen. We gaan proberen alles zo snel mogelijk weer in orde te maken. 

• Na de zomervakantie gaat de Wijkcommissie op dinsdag vergaderen. Het aangepaste 
vergaderschema wordt op de website geplaatst. Voor de volledigheid zijn hier de nieuwe data: 
donderdag 13 juli, dinsdag 10 oktober, dinsdag 12 december en dinsdag 16 januari (dit is de 
nieuwjaarreceptie). 

• In antwoord op een vraag van Niels Bax heeft Joke geïnformeerd of er een bouwvergunning is 
afgegeven voor La Playa voor het vergroten van het pand. Dit is niet het geval. Mocht er ooit 
sprake zijn van een aanvraag, maakt de Wijkcommissie hier geen bezwaar tegen. Dat is 
voorbehouden aan de bewoners. 
 

3. Vaststellen verslag jaarvergadering dd. 9 maart 2017: 
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen op dit verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen brieven/mails: 

• Er is een brief binnengekomen van Rob Hoppenbrouwers en Igor Quik, de bedenkers van 
Deelooto. Ze hebben nu twee jaar ervaring met de deelauto. In de Vogelbuurt zijn er elf gebruikers 
en de auto wordt gemiddeld één tot twee keer per maand gebruikt. Dit is te weinig om 
kostendekkend te zijn. De auto is op dit moment in onderhoud en komt daarna voorlopig niet terug. 
De gebruikers zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

• Adri v.d. Maat heeft via de mail haar zorg met ons gedeeld over de plastic zakken voor de 
inzameling van plastic afval. De zakken worden op de verkeerde datum, te vroeg of op de 
verkeerde plek buiten gezet. Het ophalen van plastic afval is een proef van twee jaar van de 
gemeente, waarna deze wordt geëvalueerd. De Wijkcommissie adviseert om bij klachten over deze 
manier van inzamelen een mailtje naar de gemeente te sturen. 

• In het winkelcentrum ‘Het Kompas’ zijn diverse grote stappen gezet.  Bij de uitreiking van de 
tweede ‘Kompassieprijs’ aan de mannen van WVS konden we kennismaken met de heerlijke taart 
van ‘De Soete Dame’. Ook de lifestylewinkel ‘Lotje’ is inmiddels geopend. 

• Gerard Worm heeft gemeld wat er met het voormalig pand van Oerlemans gaat gebeuren. Voor dit 
pand is een contract voor vijf jaar getekend met ‘Fietsenwinkel.nl’. Het wordt een 
webshopondersteunende winkel met aan de achteringang een werkplaats. Fietsenwinkel vindt de 
Plaat een ideale plek, makkelijk bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid en ideaal voor testritten 
met een elektrische fiets. 

• Van Gerard vernamen we tevens dat wethouder V.d. Velden vijf bomen beschikbaar heeft gesteld 
voor de aankleding van het Kompasplein. Op dit moment is er nog 200 m2 winkelruimte vrij. 
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• Er wordt ook gesproken over het fietsen over het plein. Hierin zal weinig veranderen en de 
vergadering vindt dat het mogelijk moet zijn elkaar hier op respectvolle wijze over aan te spreken. 

• In het voorstuk van de bloemenwinkel is een ruimte ingericht door Stadlander, een soort huiskamer 
waar je op donderdagmiddag kunt binnenlopen om je visie op het winkelplein te delen met Sharla 
Hagenaars. Het punt is geopend van 14.00 tot 16.30 uur. Het Buurt- en Cultuurfonds van 
Stadlander is genegen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het plein, mits we met goede 
ideeën komen. Gerard wil weten wat de struikelblokken zijn. 
 

5. Financiën: 
Het banksaldo bedraagt € 1.800,--. De subsidie van de gemeente is ontvangen, maar we hebben 
inmiddels ook uitgaven gehad. Financieel gaan we het wel redden dit jaar. Johan meldt ook dat het 
repareren van de website geld gaat kosten. 
 

6. Wijkagent: 
De wijkagent is niet aanwezig vanwege haar dienstrooster. Ella Jonkers van het Buurtpreventieteam is 
zo vriendelijk de punten van de wijkagent voor te lezen. 

• In de nacht van 9 op 10 mei zijn er tien kelderboxen opengebroken bij de Landmark. Er is niets 
gestolen en aangenomen wordt dat de inbrekers op zoek waren naar een bepaalde box en deze 
niet konden vinden. De nummers van de boxen corresponderen niet met de huisnummers. 
Informatie hierover is welkom. 

• WijZijn, de politie en de gemeente hebben overleg gehad over de renovatie van het skatepark. De 
gemeente wil alle partijen uitnodigen voor een startbijeenkomst om informatie te verzamelen. In de 
tweede helft van 2017wordt een plan van aanpak gemaakt, waarna in 2018 wordt gestart met de 
renovatie. De gemeente ziet hierin een belangrijke rol voor de Wijkcommissie. 

• De wijkagent is aanwezig bij het 90’s No-Limits evenement dat dit weekend plaatsvindt op de 
Boulevard. 

• Over het parkeergedrag bij de pinautomaat en het fietsen op de stoep bij het Kompas is een klacht 
binnengekomen bij de gemeente. De wijkagent heeft haar visie hierop gegeven en de gemeente 
gaat het probleem intern bespreken.  

• Leo Bogers maakt zich zorgen over de auto’s die vanaf de Boulevard over het fietspad rijden. De 
gemeente heeft van de winter de paaltjes weggehaald om te kunnen strooien en deze zijn niet 
meer teruggeplaatst omdat er geregeld tegenaan werd gereden door fietsers en brommers. Alleen 
bij Aquacite is het paaltje teruggezet. Eigenlijk moet per locatie worden bekeken of een paaltje 
nodig is. Ella vraagt om foto’s te maken en deze door te sturen naar het Buurpreventieteam. 

• De wijkagent waarschuwt voor een toenemend aantal fietsendiefstallen. 

• Het mogelijke dealen op de Boulevard e.o.  is uitgezet bij een speciaal team. Zij gaan hierop actie 
ondernemen. 

• Nu het weer beter wordt zal het speelveld tussen de scholen weer meer gebruikt worden. De 
wijkagent hoort graag of er jeugdoverlast is. 

• De laatste tijd is er sprake van verdachte situaties achter op de Plaat in de omgeving van de 
Grauwe Gans. Mocht u iets verdachts opmerken, waarschuw meteen de politie en maak zo 
mogelijk foto’s, maar denk vooral aan de eigen veiligheid. 

• Er is een fietscontrole uitgevoerd op de scholen i.v.m. het aanstaande fietsexamen. 

• Binnenkort is er een schoenspooractie met het Buurtpreventieteam. 

• Met de werkgroep Snelheid wordt binnenkort op de laan van Everswaard een 30-km actie 
uitgevoerd. De stickers zijn al uitgedeeld en de spandoeken worden binnenkort opgehangen. 

 
Gerard maakt zich zorgen over de kinderen die de laan van Everswaard oversteken bij het Lodijkepad. 
Hij zou dit punt graag duidelijker gemarkeerd zien. 
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7. Buurtpreventie: 
Zie punt 6. 
 

8. Werkgroepen: 
Sonja heeft de taken van de Wijkcommissie op papier gezet. Tijdens de volgende vergadering licht zij 
deze zelf toe. 
 

• Voor de commissie Grijs en Groen is een nieuwe vrijwilliger gevonden in de persoon van Gerrit 
Hommerson. 

• De Plaat Koerier zou afgelopen donderdag worden uitgedeeld aan de bezorgers maar de drukker 
bleek nog niet gereed te zijn. Leo en Joke gaan nu a.s woensdag de bladen uittellen en René 
Habes neemt contact op met de bezorgers voor een nieuwe poging.  
Het wijkblad is op zoek naar wat jongere bezorgers. Linda Schuurbiers heeft zich inmiddels 
aangemeld. 

• De werkgroep Zwerfvuil heeft weer veel vuil weggehaald. De blauwe zakken worden voortaan 
door de gemeente meegenomen zodat de vrijwilligers die niet meer in hun eigen grijze bak hoeven 
gooien en op die manier moeten betalen voor het vuil van een ander. 

• De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd m.b.t. de toekomstvisie in het kader van de 
Wijkgebouwen. Josita heeft bij die bijeenkomst nogmaals duidelijk uitgelegd hoe de huidige 
situatie met gebouw de Wij(k) tot stand is gekomen. Het was een goed gesprek en er werd goed 
geluisterd. Wij hopen dat hierdoor iets verandert in het huidige beleid. De toekomstvisie van de 
Wijkcommissie is een goed functionerend wijkgebouw, een ontmoetingsplek voor de bewoners en 
een steunpunt voor de ouderen in de wijk. Over twee weken is er opnieuw een bijeenkomst. 
 

9. Digitale Veiligheid: 
Johan vertelt hierover het één en ander. Criminelen worden steeds handiger in het inbreken in 
computers en het afhandig maken van geld via e-mail. De verwachting is dat dit alleen maar gaat 
toenemen en de vraag is hoe wij ons hiertegen kunnen verweren. Hoe is te zien of een e-mail vals of 
goed is en hoe kan je dit testen. Hiervoor zijn in ieder geval een tweetal sites beschikbaar: 
https://www.consumentebond.nl/veilig-internetten/phishing-quiz 
https://www.allertonline.nl/cyberskillstest#/ 
 
Johan en Jacques gaan samen een bijeenkomst organiseren over digitale veiligheid voor 
geïnteresseerde Plaatbewoners. 
  

10. Rondvraag: 
Corrie: Bij de Grauwe Gans zijn er vierentwintig parkeerplaatsen bijgekomen, maar er wordt nog 

steeds op de stoep geparkeerd.  Het Buurtpreventieteam zal hiernaar kijken. 
Annet: Bij de W. Akkermans stuw vond ze veel rommel maar er staat daar geen container. Ze heeft 

daar een verpakking gevonden en deze meegebracht. Klarie zal deze doorgeven aan de 
wijkagent. 

 
 Zij heeft vernomen dat de fietsbrug naar de Kiek gaat verdwijnen. Joke zal hiernaar informeren. 
 
Jaap: Jaap is aangesproken door een aantal dames op het feit dat er geen bankjes staan tussen 

Aquacite en de Haringstraat. Joke zal dit opnieuw aankaarten bij de gemeente. 
 
 De Braderie was dit keer erg groot, tot bij la Playa. Hierdoor moesten fietsers over de weg 

rijden of twee keer oversteken. Dit is doorgespeeld aan het Buurtpreventieteam 
  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering 

https://www.consumentebond.nl/veilig-internetten/phishing-quiz
https://www.allertonline.nl/cyberskillstest#/

