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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van onze vereniging ‘Wijkcommissie De Bergse Plaat’. Bijzonder is dat in dit 

document verslag wordt gedaan van twee jaren ineens. Zoals u niet zal zijn ontgaan, is begin 2020 een 

wereldwijde Corona-crisis uitgebroken. Helaas was het daardoor niet toegestaan met groepen mensen samen te 

komen. In afwijking van andere jaren heeft onze vereniging daarom in 2020 geen Algemene Wijkvergadering 

gehouden, waar normaal gesproken het jaarverslag gepresenteerd en besproken wordt. De (financiële) gegevens 

van het jaar 2019 nemen we daarom, tezamen met die van 2020, in dit verslag voor u mee.  

Ook dit jaar duurt de Corona-pandemie voorlopig nog voort. Het bestuur heeft daarom gekozen op 1 juni 2021 

de Algemene Wijkvergadering online te laten plaatsvinden. Het jaarverslag dat nu voor u ligt is ten behoeve van 

deze vergadering opgesteld. We hopen u online te mogen ontmoeten.  

Hoewel het een bijzondere tijd is waarin we leven, heeft de vereniging zich ook het afgelopen jaar ingezet om 

onze wijk een mooie en fijne plek te laten zijn om te wonen en te verblijven. Dat houdt dus in dat een groot 

aantal vrijwilligers zich inspant voor onze wijk. Alle hulp – groot of klein, structureel of eenmalig – is welkom en 

wordt gewaardeerd. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet!  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Wijkcommissie, 

 

L.M. Holtzer-Van Loon 

Voorzitter 
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DE WIJKCOMMISSIE 

BESTUUR 

Onze vereniging kent momenteel een bestuur van zeven leden. Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit 

de volgende leden: 

Voorzitter Mw. L. Holtzer-Van Loon 

Secretaris dhr. R.P.J. Bakx 

Penningmeester dhr. J. Huibrechtse 

Bestuurslid mw. L. van Gurchom-Colijn  

Bestuurslid mw. J. Moonen  

Bestuurslid mw. W. van der Vliet 

Bestuurslid dhr. J. Truijens 

 

In de jaren 2019 en 2020 hebben er enkele wijzigen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur: 

● Mw. M. Hermus heeft van maart 2019 tot en met januari 2020 de rol van secretaris vervuld. 

● Mw. J. Grootemaat is van 2008 tot april 2020 actief geweest in het bestuur. Zij heeft diverse rollen 

vervuld in die tijd. Ze begon als penningmeester en vervulde daarna jarenlang de rol van voorzitter. Eind 

2018 gaf zij deze hamer weer door en vervulde tot en met april 2020 de rol van bestuurslid. Momenteel 

is zij de contactpersoon voor de werkgroep Senioren Ontmoetingspunt. 

● Dhr. J. van den Berg heeft jarenlang de rol van bestuurslid vervuld en heeft veel werk verricht voor het 

wijkblad tot februari 2020.  

De vereniging is alle afgetreden bestuursleden bijzonder dankbaar voor de wijze waarop zij zich hebben ingezet 

voor onze wijk. 

WERKGROEPEN 

Wijkcommissie De Bergse Plaat is een vereniging die zichzelf ten doel gesteld heeft:  

● het bevorderen en behartigen van de woon- en leefsituatie in de wijk in de breedste zin van het woord; 

● het informeren van de wijkbewoners over haar activiteiten en overige specifieke wijk aangelegenheden; 

● medewerking te verlenen en uitvoering te geven aan sociaal-culturele activiteiten binnen de wijk, voor 

zover hierin niet door andere stedelijke stichtingen en/of verenigingen wordt voorzien. 

Om dit doel te bereiken zijn binnen onze vereniging een aantal werkgroepen zeer actief. De acties van de 

werkgroepen dragen direct bij aan de leefbaarheid in onze wijk. De vereniging is iedereen ontzettend dankbaar 

voor hun inzet. 
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WERKGROEP VERKEER 

In 2019 is er een werkgroep actief geweest die zich bezighield met de verkeersveiligheid in en rond de wijk. Deze 

werkgroep is vanwege onvoldoende deelnemers opgehouden te bestaan in juni 2019.  

WERKGROEP GROEN 

Deze werkgroep houdt zich bezig met het groen in de wijk. Ze zet zich in voor mooie plantsoenen en leuke 

initiatieven rondom natuur en groen in de wijk.  

WERKGROEP SENIORENONTMOETINGSPUNT (SOP) 

Deze werkgroep richt zich op het tegengaan van eenzaamheid onder senioren, maar vooral op het bevorderen 

van hun zelfredzaamheid. Ze organiseert allerhande bijeenkomsten en uitjes waar buurtbewoners aan deel 

kunnen nemen.  

WERKGROEP ZWERFVUIL 

Deze werkgroep bestrijdt het zwerfvuil dat in en rond onze wijk wordt achtergelaten. Ze organiseert momenten 

waarop de werkgroep met buurtbewoners aan de slag gaat om zwerfafval te verzamelen en op de juiste wijze 

af te voeren. Ook vraagt ze aandacht voor het thema via verschillende kanalen.  

BUURTPREVENTIE 

De groep buurtpreventie is niet zozeer een werkgroep van onze vereniging, maar onderhoudt wel nauwe 

contacten met de vereniging. De groep buurtpreventie richt zich op het veilig maken en houden van onze wijk, 

door zich te richten op het voorkomen van inbraken en andere vormen van criminaliteit.  
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ACTIVITEITEN 

(ALGEMENE) WIJKVERGADERINGEN 

Eens per jaar wordt er – in overeenstemming met onze statuten – een Algemene Wijkvergadering gehouden. De 

laatst gehouden Algemene Wijkvergadering vond plaats op 19 maart 2019 in het Wijkgebouw aan de Ooitas. 

Tijdens de vergadering zijn de heer Huibrechtse, mevrouw Moonen en de heer Truijens afgetreden en 

herbenoemd. Mevrouw M. Hermus is benoemd als secretaris. Verder is het jaarverslag 2018 vastgesteld, is er 

verslag gedaan van de kascontrole door de heer Van Roeden en de heer Bax, waarna de leden hebben ingestemd 

met de uitkomsten en besloten hebben tot décharge van het bestuur. Tevens is de begroting voor het jaar 2019 

vastgesteld. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen besproken die leefden in de wijk en hebben de werkgroepen 

verteld waar zij zich mee bezighielden. De notulen van de vergadering zijn via de website gedeeld. 

Op 21 mei 2019 heeft een Wijkvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over het 

anders vormgeven van het vergaderschema. Besloten is wat minder vaak een wijkvergadering te gaan houden, 

maar voortaan de vergaderingen een thema mee te geven. Tijdens de wijkvergaderingen kunnen buurtbewoners 

geïnformeerd worden over een thema en daarover actief meedenken. Externe partijen kunnen worden 

uitgenodigd om informatie te delen en om te luisteren naar de bewoners. Het bestuur heeft de opdracht 

gekregen een en ander vorm te geven. 

Op 19 november 2019 is de allereerste wijkvergadering gehouden die vormgegeven was volgens de afgesproken 

nieuwe stijl. Het onderwerp van deze bijeenkomst was de energietransitie. Door middel van krantenberichten, 

posters en flyers met de pakkende tekst ‘Bergse Plaat van het gas af?’ heeft het bestuur geprobeerd de bewoners 

op te roepen deel te nemen aan de vergadering. Dat is gelukt, de vergadering kende een mooie opkomst. Vanuit 

de gemeente heeft toenmalig wethouder Harijgens het onderwerp toegelicht. Daarnaast heeft de directeur van 

Stichting Natuurpodium, de heer Deliën, een presentatie gegeven over de energietransitie in relatie tot de jeugd.  

Daarna zijn de aanwezigen in groepjes uiteen gegaan om met elkaar tot ideeën te komen om de energietransitie 

in de wijk vorm te geven. De aanwezigen werden ondertussen voorzien van culinaire traktaties, die met veel 

enthousiasme klaargemaakt waren door mensen van het SOP.   

WIJKBLAD 

Onze vereniging geeft driemaal per jaar een wijkblad uit, dat huis-aan-huis wordt verspreid door betrokken 

vrijwilligers. Een enthousiaste redactie zorgt er telkens weer voor dat er een goed gevuld, actueel blad op de mat 

valt bij onze bewoners. Naast berichtjes en nieuws over onze wijk en onze werkgroepen, bevat het blad 

advertenties. De inkomsten van deze advertenties worden gebruikt om de kosten van het wijkblad te dekken en 

overige inkomsten komen de vereniging ten goede.   

In mei 2019 heeft het wijkblad een metamorfose ondergaan. Het blad heeft een nieuw formaat gekregen en een 

andere look. We hebben hierop vele positieve reacties mogen ontvangen van de lezers. Voor de bezorgers van 

het blad is het soms wel moeilijker het blad te bezorgen door het nieuwe formaat. We zijn ons hiervan bewust 

en houden in de gaten of dit niet te veel is voor onze bezorgers.   
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Het proces van adverteren is in 2019 en 2020 geprofessionaliseerd. De afspraken met adverteerders worden 

sindsdien beter vastgelegd en ook wordt beter richting adverteerders duidelijk gemaakt wat er van hen verwacht 

wordt. De tarieven zijn in 2019 omhoog gegaan en de facturen over het gehele jaar worden nu voor plaatsing 

voldaan.  

Hiernaast hebben we als bestuur besloten het wijkblad niet meer te bezorgen bij brievenbussen met een nee-

nee sticker. Dit werd voorheen wel gedaan en heeft geen klachten opgeleverd. Toch kozen wij voor verandering 

omdat mensen met zo’n sticker aangeven geen interesse te hebben in huis-aan-huis bladen. We willen mensen 

geen ongewenste post bezorgen die dan wellicht gelijk in de oud papier bak belandt. Mensen die toch graag het 

wijkblad willen lezen en hun nee-nee sticker willen houden kunnen altijd een exemplaar aanvragen via de 

redactie, het blad online lezen via de website of het wijkblad halen bij centrale punten als het wijkgebouw, de 

Jumbo of de McDonald’s.  

In 2019 en 2020 is gezocht naar mensen die de redactie zouden kunnen versterken. Hoewel er gelukkig zeer 

kundige handjes gevonden zijn, zoals die van mw. Van Gurchom-Colijn, blijven nieuwe redactieleden zeer 

welkom en zelfs noodzakelijk voor het voortbestaan van het blad. Zoals het er nu naar uitziet, zou om die reden 

2021 weleens het laatste jaar kunnen zijn waarin het wijkblad wordt uitgegeven. Als bestuur vinden we dat erg 

jammer. We roepen bewoners die iets willen betekenen op dit punt dan ook op zich te melden. 

SOP 

Het Senioren Ontmoetings Punt heeft zich als doel gesteld de eenzaamheid onder senioren die in onze wijk 

wonen tegen te gaan en hun zelfredzaamheid op peil te houden. Het SOP organiseert in dit kader allerlei 

activiteiten, zowel eenmalige als doorlopende. Een voorbeeld van een doorlopende activiteit zijn de maaltijden, 

die één keer per maand worden gehouden. Deze lekkere en verantwoorde maaltijd wordt bereid door de leden 

van de kookworkshop onder de kundige begeleiding van de heer Cats. Tijdens het gezellig samenzijn kunnen de 

deelnemers ook vragen stellen aan bijvoorbeeld de wijkzuster, de wijkagent, Stadlander, de wijkverbinder en 

andere externen, die daartoe worden uitgenodigd.  Zo kwam bijvoorbeeld huisarts Dingelstad langs, die vertelde 

over het gezond ouder worden. Ook is een vertegenwoordigster van het Huis van morgen op bezoek geweest, 

die vertelde hoe men de woning, indien nodig, kan aanpassen Een bezoek aan het Huis van morgen staat op de 

verlanglijst van het SOP. 

Voorbeelden van eenmalige activiteiten in 2019 waren: de Boerenmaaltijd rond de Vastenavond, het bezoek aan 

het Markiezenhof, een aspergemaaltijd, een bezoek aan Franken Fruit, een modeshow, een workshop 

bloemschikken, de Sinterklaasviering en de Kerstmusical.  

 

In het jaar 2020 was het door het Corona-virus minder mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. In maart 2020 

sloot het Wijkgebouw helaas wegens het virus de deuren, wat betekende dat er een eind kwam aan de 

dinsdagochtend koffiemomenten, de kookworkshop en de maandelijkse maaltijd. Dat was ontzettend jammer, 

zeker als het om de eenzaamheid onder senioren gaat. Juist deze groep mensen wordt hard getroffen door de 

maatregelen. Het SOP is echter op zoek gegaan naar creatieve alternatieven. Daarbij staat de veiligheid van 

iedereen voorop.  Het bleek mogelijk op het terras van het Strandhuys bijeen te komen, zowel voor de koffie als 

voor de maaltijd. Het personeel van het Strandhuys zorgde voor de verantwoorde opstelling van de stoelen en 

tafels. Tevens werd iedereen goed geïnstrueerd, de tafels werden op diverse plaatsen door schermen van elkaar 
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gescheiden en er werden heerlijke maaltijden geserveerd. De tweede lockdown maakte helaas ook daar een 

einde aan.  

De ‘belcirkel’ werd geïntensiveerd, wat inhoudt dat leden van het SOP de deelnemers regelmatig bellen om te 

vragen hoe het met ze gaat. Ook zijn er met Valentijnsdag leuke mokken uitgedeeld, zodat alle deelnemers bij 

het koffiedrinken op dinsdagochtend (thuis) toch eens aan elkaar denken. Zo nu en dan heeft de werkgroep 

ervoor gekozen te eten bij iemand thuis, maar dan slechts met één persoon tegelijk op gepaste afstand en met 

de nodige hygiënische maatregelen. Het eten werd dan besteld en afgehaald bij het Strandhuys. In de nabije 

toekomst strijken de SOP-deelnemers zowel voor de koffie als voor de maaltijd daar graag weer neer. 

Het SOP heeft zich, onder leiding van mevrouw J. Grootemaat – contactpersoon voor deze werkgroep – in het 

verleden regelmatig succesvol ingezet om op verschillende manieren financiële middelen te verwerven. 

Bijvoorbeeld door mee te doen aan wedstrijden voor maatschappelijke initiatieven waarbij prijzengeld verdeeld 

wordt. Hopelijk zal dit ook in de toekomst ook weer mogelijk blijken. 

ZWERFVUIL 

Deze werkgroep gaat voortdurend actief aan de slag om zwerfvuil dat in en rond onze wijk wordt achtergelaten 

op te ruimen. Ze organiseert momenten waarop ze samen met buurtbewoners aan de slag gaat om zwerfafval 

te verzamelen en op de juiste wijze af te voeren. Ook vraagt ze aandacht voor het probleem via verschillende 

kanalen. In 2019 vormden de capsules waarin lachgas wordt opgeslagen een groot probleem. Vooral rond de 

scholen in onze wijk werden veel achtergelaten capsules gevonden.  

Omdat iedereen inmiddels dagelijks een mondkapje draagt, in winkels of op het schoolplein, vindt de werkgroep 

deze helaas regelmatig terug in de wijk. Zowel de wegwerp variant als de wasbare variant wordt elke actie 

meermaals gevonden.  

De werkgroep heeft onder leiding van een nieuw lid de zaterdaggroep opnieuw opgestart. Elke maand is de groep 

twee keer actief, een keer op de maandag en een keer op de zaterdag.  

Na een geslaagde actie, in samenwerking met McDonald’s rond de Boulevard, bleek twee dagen later het werk 

ongedaan te zijn gemaakt. Een van de leden constateerde dat dit kwam door vogels die vuilnis uit de bakken 

halen, op zoek naar eten. Het vuilnis ligt hierna eerst rond de vuilnisbak maar waait ook vaak weer weg. Naar 

aanleiding van deze constatering en een goed gedeeld bericht op social media is de gemeente rond de tafel gaan 

zitten met de werkgroep en McDonald’s. Er zijn afspraken gemaakt en op 2 juni 2021 vindt een digitaal 

vervolggesprek plaats met alle ondernemers aan de Boulevard.  

De werkgroep constateert dat telkens als een container van het plastic niet goed functioneert door storing of 

omdat deze vol is, het niet lang duurt voordat de eerste oranje zak ernaast wordt geplaatst. Zoals op de container 

te lezen is, is dit strafbaar. Na de eerste zak volgen al snel vele anderen. Door de dunne plastic zakken en omdat 

het afval zo licht is komt het ingezamelde plastic snel in de natuur terecht. De werkgroep vraagt mensen zich hier 

bewust van te zijn en het afval in zo’n geval bij een ander punt in te leveren.  

GROEN 
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Deze werkgroep houdt zich bezig met het groen in de wijk. Ze zet zich in voor mooie plantsoenen en leuke 

initiatieven rondom natuur en groen in de wijk.  

Het plantsoenpark ZilverStrand, gevormd door Zilverplevier en Strandplevier, wordt nog altijd goed bijgehouden 

(met name schoffelen) door veelal de direct aanwonenden. Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn met 

inachtneming van de Coronaregels. De gemeente onderhoudt de paden, neemt het snoeiwerk voor haar 

rekening en maait het gras. 

De plukroute is verder uitgebreid met onder andere nieuwe perenboompjes en notenbomen, in samenwerking 

met de gemeente. Ook is er salie van landgoed Mattenburg aangeplant (blauwbloeiend in het voorjaar) langs de 

randen van enkele plantsoenen in het park, samen met de omwonenden. Hier en daar bloeien voorjaarsbloemen, 

krokussen, narcissen  en tulpen. Dit zou de werkgroep willen uitbreiden voor meer kleur in het plantsoenpark.  

Daarnaast is er in overleg met de gemeente besloten dat het maaibeleid aangepast wordt. Hierdoor zijn op 

grasvelden en bij boomspiegels voortaan meer wilde bloemen aanwezig. Dit is gunstig voor de ecologie (denk 

aan bijen, vlinders en vogels) omdat er zo meer biodiversiteit ontstaat. De werkgroep wil bewoners en met name 

ook kinderen hierbij betrekken door hen actief te laten deelnemen aan het inzaaien van de bloemenvelden en 

de boomspiegels, in samenwerking met het Natuurpodium, waarover al gesprekken gaande zijn. 

SAMENWERKING 

Onze vereniging werkt samen met verschillende externe partijen om onze doelstellingen te behalen. Hieronder 

worden een aantal partijen genoemd waarmee in 2019 en 2020 is samengewerkt. Dit lijstje is uitdrukkelijk niet 

uitputtend bedoeld. 

● Stichting Natuurpodium Brabantse wal – de wijkcommissie heeft bijvoorbeeld geholpen met het verspreiden 

van posters en het vragen van aandacht voor de kerstbomeninzameling 2019. De Stichting Natuurpodium 

heeft een presentatie gehouden op de wijkvergadering van november 2019. Ook is er een educatief 

programma uitgevoerd op het voortgezet onderwijs over duurzaamheid met als input vragen die bewoners 

van de Bergse Plaat hebben ingestuurd.  

● Wijkgebouw – het Wijkgebouw is de plaats waar het bestuur gebruik van maakt voor haar vergaderingen en 

waar normaliter ook de Wijkvergaderingen gehouden worden. Het Wijkgebouw wordt geëxploiteerd door 

Stichting Wij(k). Vanwege de Corona-crisis is het Wijkgebouw echter gedurende 2020 dicht geweest, een 

situatie die nog voortduurt. Eind september 2020 heeft de wijkcommissie een brief gestuurd naar de 

gemeente waarin ze haar zorgen uit over het voortbestaan van het wijkgebouw. 

Gemeente Bergen op Zoom – er is contact vanuit de wijkcommissie met de gemeente op verschillende 

vlakken. Het kan gaan over (incidentele) situaties in de wijk, maar ook over bijvoorbeeld de energietransitie. 

Wethouder Harijgens heeft bijvoorbeeld in oktober 2019 de Bergse Plaat bezocht. Tijdens een rondje fietsen 

heeft de wijkcommissie hem de wijk laten zien en onderwijl verschillende zaken aangekaart. De 

wijkcommissie heeft gedurende 2019 en 2020 meermaals contact gehad met de gemeente omdat vanuit 

het SOP graag een beroep gedaan werd op het Right to Challenge. Tot op heden helaas nog zonder succes. 

De werkgroep Duurzaamheid werkt nauw samen met de gemeente, zoals recent met de Actie Energiezuinig 

Wonen en het bijwonen van de KlimaatDialogen. De uitkomsten hiervan kunnen vertaald worden naar de 

Bergse Plaat. 
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● Waterschap Brabantse Delta – enkele bestuursleden zijn in gesprek gegaan met de gemeente en het 

waterschap Brabantse Delta om samen te kijken naar de mogelijkheid om de (zwem)waterkwaliteit in en 

rond de Binnenschelde te verbeteren. Deze gesprekken zijn op het moment van schrijven nog steeds gaande.  

● Wijkagent(en) – de wijkcommissie onderhoudt contact met de wijkagent(en). Zo kwam begin 2019 een 

nieuwe wijkagent naar de Bergse Plaat (Michael Verdult). Hij heeft zich in de wijkvergadering van mei 2019 

voorgesteld en ook in het wijkblad wordt er aandacht gevraagd voor de wijkagent(en). Inmiddels is er een 

nieuwe wijkagent met wie het eerste contact ook al erg prettig verloopt. Zijn naam is Jordy Ellerkamp. 

● Werkgroep Ontmoetingsplaats – op verzoek van verschillende bewoners is een werkgroep gestart om de 

behoefte te peilen voor een ontmoetingsplaats voor iedereen in onze wijk. Inmiddels zijn er 3000 enquêtes 

verspreid en is er een redelijk hoge respons op gekomen. De werkgroep is bezig deze enquêtes te verwerken. 

De behoefte aan zo’n Ontmoetingsplaats in de openlucht is er zeker, in welke vorm wordt verder 

onderzocht. Dit proces is nog in volle ontwikkeling. 

● Wijkgesprekken Fort Zeekant/Markiezaten – in 2019 zijn er wijkgesprekken gehouden voor de wijken Fort 

Zeekant en de Markiezaten. Leden van het bestuur hebben deze gesprekken bijgewoond en hebben 

aangegeven bereid te zijn kennis en krachten te delen indien gewenst. 

ACTIES VANUIT HET ALGEMENE BESTUUR 

De vereniging houdt zich op allerlei manieren bezig met de leefbaarheid in de wijk. Vaak op eigen initiatief en 

ook vaak naar aanleiding van een signaal van verschillende inwoners. Op deze plaats vindt u een greep uit zaken 

in de wijk waar de wijkcommissie zich in 2019 en 2020 mee bezig heeft gehouden.  

● De commissie heeft de gemeente gevraagd een parkeerlus aan te leggen bij de pinautomaat aan de 

achterzijde van het Kompas, zodat mensen op een veilige manier met de auto tot vlak bij de pinautomaat 

kunnen komen in plaats van de onveilige manier waarop nu naar de pinautomaat gereden wordt. Dat zou 

ook een goede oplossing kunnen zijn voor de bezorgdiensten, die nu de stoep en het fietspad gebruiken om 

toch maar zo dicht mogelijk bij de appartementen te kunnen komen. De gemeente was hiertoe echter niet 

over te halen. 

● De verkeerssituatie ter hoogte van de kruising Laan van Reimerswaal met de Aalscholver is besproken met 

de gemeente. De gemeente heeft de mogelijkheden en onmogelijkheden met ons doorgesproken en heeft 

enkele acties ondernomen, zoals het plaatsen van borden en het voorzien van het fietspad van een rode 

kleur.  

● De wijkcommissie heeft gefungeerd als schakel tussen de gemeente en de bewoners met betrekking tot de 

vraag waar een milieuparkje zou moeten komen in onze wijk. Eind 2018 hebben de leden op een 

Wijkvergadering gekozen voor de locatie ‘onderaan de berg’. De commissie heeft de zorgen van bewoners 

met betrekking tot de veiligheid gedeeld met de gemeente, waarna deze signalen door de gemeente zijn 

opgepakt. Begin 2019 is het milieuparkje daadwerkelijk aangelegd. 

● Na de Wijkvergadering van november 2019 is het onderwerp ‘duurzaamheid’ een structureel aandachtspunt 

geworden op de agenda van het bestuur. Mevrouw W. van der Vliet fungeert als contactpersoon voor dit 

onderwerp. Zij onderhoudt contact met verschillende partijen en zorgt ervoor dat er via de beschikbare 

kanalen steeds aandacht gevraagd wordt voor het onderwerp in de wijk. 

● In 2020 heeft de vereniging een Facebook-account aangemaakt om op die manier een nieuw kanaal te 

creëren waarlangs we de bewoners van de Bergse Plaat kunnen bereiken en zij ons.  

● Toen de Corona-crisis ook in Nederland toesloeg zag de wijkcommissie meerdere mooie initiatieven 

ontstaan om mensen te helpen. Hartverwarmend om te zien. Helaas bereikten de initiatieven niet altijd de 
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mensen waarvoor het bedoeld was. Hier zag de wijkcommissie een rol voor zichzelf weggelegd. Op een A4-

papier heeft ze alle bij haar bekende initiatieven uiteengezet, met de doelen waarvoor ze dienen en de 

bijbehorende contactgegevens. Kopieën hiervan heeft ze verspreid bij alle flats, appartementencomplexen 

en seniorenwoningen in onze wijk. 

● In december 2020 is een kerstspeurtocht uitgezet door de wijk. De vragen en antwoorden zijn door de 

gemeente aangeleverd, waarna een van onze bestuursleden een route heeft uitgezet. Langs deze route 

hebben enkele wijkbewoners een poster op een zichtbare plek opgehangen achter hun raam. In deze tijd 

waarin weinig kon was het mooi om te zien hoe toch een leuke activiteit kon worden geboden  in de wijk.  

● In 2020 is onderzocht hoe wijkbewoners dachten over de bouw langs de Zuidrand van de Markiezaatsweg. 

Het overgrote merendeel zag liever dat het natuurgebied in stand gehouden werd. Hierop heeft de 

wijkcommissie een zienswijze ingediend bij de gemeente betreffende de bouwplannen. Ook andere 

wijkbewoners hebben  zich ingezet voor het behoud van de natuur in dit gebied. Inmiddels is de 

omgevingsdienst Midden- en West-Brabant betrokken bij de plannen en zal zij controleren of de negatieve 

effecten voor de natuur goed zijn afgewogen en getoetst.  

● In 2020 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de wijkcommissie, het waterschap 

Brabantse Delta, de gemeente Bergen op Zoom en enkele bewoners van de Bergse Plaat over de 

problematiek van varen op de Binnenschelde en de Schippersvliet. Verschillende bewoners hadden geklaagd 

over de vaarsnelheid van bootjes. Om in beeld te kunnen krijgen welke hinder er ondervonden wordt door 

bewoners aan de Schippersvliet, hoe groot die overlast is en door hoeveel bewoners die ervaren wordt, 

heeft de wijkcommissie huis-aan-huis een enquête verspreid. Daaruit bleek dat de meerderheid geen 

noodzaak ziet voor tussenkomst van de wijkcommissie. Wel heeft het bestuur via Facebook en mails 

aandacht gevraagd voor de gevolgen van gemotoriseerd varen en heeft het de oproep gedaan rekening te 

houden met elkaar. 

De gesprekken met het waterschap en de gemeente zijn nog gaande. De gemeente zet zich in voor 

aanpassing van de APV om de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een veiligere situatie. Het 

verbieden van gemotoriseerde vaart vond zij een stap te ver gaan. De gemeente zet zich daarom in voor een 

maximale vaarsnelheid van 6 km/u. 

● In april 2021 is de website weer opgeschoond. De teksten en menu-items zijn herzien en aangepast voor 

een betere navigatie door de site. Daarbij zijn enkele teksten geactualiseerd en aangevuld.   
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FINANCIËLE OVERZICHT 

Op deze plaats is het financiële jaaroverzicht met bijbehorende gegevens van de penningmeester gevoegd.  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 

Van de gemeente Bergen op Zoom is voor dit jaar een subsidie ontvangen van € 2.565,--. Er zijn dat jaar voor een 

bedrag van € 1.279,70 aan kosten gemaakt. Dit resulteert in een positief resultaat van € 1.285,30. Naast de vaste 

kosten (bankkosten, telefoonkosten werkgroep SOP, kosten website) zijn de overige kosten met name 

uitgegeven aan het organiseren van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen, zoals vooral in 2019 

een mooie en drukbezochte bijeenkomst inzake de energietransitie. 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 

Van de gemeente Bergen op Zoom is voor dit jaar een subsidie ontvangen van € 2.565,--. Er zijn dat jaar voor een 

bedrag van € 1.052,89 aan kosten gemaakt. Dit resulteert in een positief resultaat van € 1.512,11. Dit jaar 

kenmerkt zich helaas door de Coronacrisis waardoor vanaf maart geen activiteiten meer konden plaatsvinden. 

Naast de vaste kosten (bankkosten, telefoonkosten SOP, kosten website) worden de overige kosten met name 

uitgegeven aan het organiseren van een bestuursvergadering, kosten van cartridges en het tweede gedeelte van 

het jaar aan het lief en leed. Daarnaast is besloten om de kosten van de werkgroep SOP niet meer via de Stichting 

Wij(k) te laten lopen maar onder te brengen bij de wijkcommissie. Het saldo van de werkgroep SOP wordt in 

twee gedeelten overgeheveld naar de wijkcommissie. 
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VERANTWOORDING WIJKBUDGET 2019 

 

Datum 
 

Omschrijving In uit 

1-1-2019 
 

Rabobank 01-01-2019 3.587,71 
 

3-1-2019 1 Bankkosten december 2018 
 

9,95 

8-1-2019 2 Cartridges SOP 
 

32,99 

2-2-2019 3 Bankkosten januari 2019 
 

9,95 

24-2-2019 4 Stichting Wij(k) januari 2019 
 

57,50 

24-2-2019 5 cadeaubon 
 

7,50 

2-3-2019 6 Bankkosten februari 2019 
 

9,95 

12-3-2019 7 Stichting Wij(k) februari 2019 
 

17,70 

2-4-2019 8 Bankkosten maart 2019 
 

9,95 

27-4-2019 9 Stichting Wij(k) maart 2019 
 

55,35 

3-5-2019 10 Bankkosten april 2019 
 

8,30 

24-5-2019 11 Stichting Wij(k) april 2019 
 

11,10 

4-6-2019 12 Bankkosten mei 2019 
 

11,55 

12-6-2019 13 Stichting Wij(k) mei 2019 
 

39,15 

25-6-2019 14 Mijn domein 
 

69,00 

2-7-2019 15 Bankkosten juni 2019 
 

9,95 

8-7-2019 16 Telefoonkosten SOP 
 

30,00 

11-7-2019 17 Stichting Wij(k) juni 2019 
 

10,10 

2-8-2019 18 bankkosten juli 2019 
 

9,95 

17-8-2019 19 bloemen bestuurslid + cadeaubon verdiensten 
vormgever 

 
66,99 

3-9-2019 20 bankkosten augustus 2019 
 

9,98 

13-9-2019 21 Action en copy copy 
 

51,51 

13-9-2019 22 telefoonkosten SOP juli en aug 
 

20,00 

13-9-2019 23 Stichting Wij(k) SOP augustus 2019 
 

11,60 

13-9-2019 24 Stichting Wij(k) augustus 2019 
 

15,30 

26-9-2019 25 kosten kookworkshops SOP 
 

28,63 

26-9-2019 26 kosten kookworkshops SOP 
 

48,53 

3-10-2019 27 bankkosten september 2019 
 

9,95 

9-10-2019 28 Stichting Wij(k) juli 2019 
 

59,60 

9-10-2019 29 bloemen jarigen SOP 
 

19,98 

9-10-2019 30 Flyers  
 

4,00 

9-10-2019 31 bloemen vrijwilliger 
 

10,00 

30-10-2019 32 Flyers wijkvergadering energie 
 

88,45 

30-10-2019 33 Telefoonkosten SOP 
 

10,00 

2-11-2019 34 bankkosten oktober 2019 
 

9,95 

20-11-2019 35 kosten materiaal wijkvergadering energietransitie 5,54 

20-11-2019 36 Stichting Wij(k) juli 2019 
 

86,60 

3-12-2019 37 bankkosten november 2019 
 

9,95 

11-12-2109 38 Telefoonkosten SOP 
 

10,00 

24-12-2019 39 gemeente BOZ subsidie 2020 2.565,00 
 

30-12-2019 40 kosten november 2019 
 

293,20      

  
Eindsaldo 2019 6.152,71 1.279,70      

  
Banksaldo 1-1-2020 

 
4.873,01      

  
Subsidie 2019 

 
€ 2.565,00   

kosten 2019 
 

 € 1.279,70    
Resultaat 2019 

 
€ 1.285,30 
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VERANTWOORDING WIJKBUDGET 2020 

   Wijkcommissie  Sopje   
Datum  Omschrijving In uit  In uit  
1-1-2019  Rabobank 01-01-2020 4.873,01      
3-1-2020 1 Bankkosten december 2019  9,95     
12-1-2020 2 Telefoonkosten SOP december 2018  10,00     
26-1-2020 3 Stichting Wij(k) koken wijkcie energietransitie  87,96     
26-1-2020 4 Mediaans  133,10     
2-2-2020 5 Bankkosten januari 2020  9,95     
27-2-2020 6 Stichting Wij(k) januari 2020  78,50     
3-3-2020 7 Bankkosten februari 2020  9,95     
13-3-2020 8 Lief en leed bestuurslid - ziek  21,70     
2-4-2020 9 Bankkosten maart 2019  9,93     
2-4-2020 10 Telefoonkosten SOP jan-mrt 2020  30,00     
2-4-2020 11 Wijziging Belsimpel  0,01     
4-4-2020 12 Cartridges  62,43     
4-4-2020 13 Stichting Wij(k) maart 2020  54,07     
27-4-2020 14 Lief en leed bestuurslid - overlijden  18,73     
27-4-2020 15 St. Wijk kosten orgelman  50,00     
5-5-2020 16 Bankkosten april 2020  9,97     
9-5-2020 17 Telefoonkosten SOP april-dec 2020  90,00     
9-5-2020 18 Kosten cartridge  51,00     
16-5-2020 19 Gift KWF overlijden vrouw bestuurslid  25,00     
2-6-2020 20 Bankkosten mei 2020  9,92     
4-6-2020 21 Ayden mijn domein  69,00     
12-6-2020 22 Lief en leed bestuurslid - verjaardag  25,00     
20-6-2020 23 Lief en leed bestuurslid - geboorte  35,00     
2-7-2020 24 Bankkosten juni 2020  9,98     
4-8-2020 25 Bankkosten juli 2020  9,95     
2-9-2020 26 Bankkosten augustus 2020  9,94     
2-10-2020 27 Bankkosten september 2020  9,94     
4-10-2020 28 Kosten enquête survey monkey  39,00     
3-11-2020 29 Bankkosten oktober 2020  9,95     
13-11-2020 30 Bijdrage november SOP 10,00   10,00   
14-11-2020 31 Bijdrage november SOP 10,00   10,00   
17-11-2020 32 Bijdrage november SOP 20,00   20,00   
17-11-2020 33 Bijdrage november SOP 10,00   10,00   
19-11-2020 34 Bijdrage 2x november 20,00   20,00   
19-11-2020 35 St Wijk doorbetaling bankrekening SOP 2.208,00   2.208,00   
22-11-2020 36 Lief en leed oud bestuursleden - bedank  50,00     
23-11-2020 37 Kerstinkopen SOP  105,55   105,55  
24-11-2020 38 Strandhuis 12 personen  150,00   150,00  
25-11-2020 39 SOP etentje november 20,00   20,00   
27-11-2020 40 Kosten soep november  6,41   6,41  
27-11-2020 41 Wijziging Belsimpel  0,01     
29-11-2020 42 SOP november 10,00   10,00   
2-12-2020 43 Bankkosten november 2020  12,95     
7-12-2020 44 Wijziging Belsimpel 0,01      
7-12-2020 45 Bijdrage SOP 2x december 20,00   20,00   

         

        Saldo SOP 

  Eindsaldo 2020 7.201,02 1.314,85  2.328,00 261,96 2.066,04 

         

  Banksaldo 1-1-2021  5.886,17     
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  Saldo Wijkcommissie  3.820,13     

  Saldo SOP  2.066,04     

    5.886,17     

         

  Subsidie 2020  € 2.565,00     

  kosten 2020   € 1.052,89      

  Resultaat 2020   € 1.512,11      
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TOEKOMST 

De Bergse Plaat is een mooie wijk waar we trots op zijn. Het is belangrijk dat we met elkaar zorg dragen voor de 

veiligheid en leefbaarheid in onze wijk. Daartoe hebben we als vereniging echter wel ‘handjes’ nodig. De laatste 

jaren blijkt het erg lastig actieve leden te vinden die vanuit het bestuur een bijdrage willen leveren aan de 

doelstellingen van onze vereniging. Dat maakt dat de leden die er wel zijn, al snel te veel werk op hun schouders 

nemen. ‘Vele handen maken licht werk’ is een spreekwoord dat al even meegaat, maar in de situatie van de 

wijkcommissie zeker heel actueel is. Het voortbestaan van de vereniging is in gevaar. Op de vergadering van 1 

juni 2021 zullen vier bestuursleden aftreden (mw. L. Holtzer-Van Loon, dhr. R.P.J. Bakx, dhr. J. Huibrechtse en 

mw. L. van Gurchom-Colijn). Nieuwe leden worden dan ook gezocht!  

 

We hopen dat onder andere dit jaarverslag heeft bijgedragen aan het verkrijgen van een beeld wat de vereniging 

doet. Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebook-pagina of de website. Voor vragen of opmerkingen zijn wij 

ook te bereiken via het e-mailadres secretariaatbergseplaat@gmail.com. Wellicht heeft u interesse om iets voor 

de vereniging te betekenen. In welke vorm of in welke mate, dat kunnen we allemaal bespreken. Als bestuur 

vertellen we u graag meer over de wijkcommissie en gaan we graag met u in gesprek! 

mailto:secretariaatbergseplaat@gmail.com

