
Wijkvergadering d.d. 06-03-2018 

De wijkagenten hebben zich afgemeld voor de vergadering, evenals Kees Segaar, 

Jaap Dekker, Inez v.d. Linde en Johan van Roeden. Er is tegelijkertijd ook een 

vergadering van de Buurtpreventie. 

1. Welkom 

Joke opent de vergadering,  voor de laatste keer. Ze gaat het nu echt doen, het is 

haar laatste vergadering als voorzitter. Joke gaat niet verloren voor het bestuur, maar 

wil niet meer de koptrekker zijn. Ze vindt dat het tijd is voor iemand anders. 

2. Mededelingen: Gesprek Sven Been en Bianca Lamers 

Joke heeft een gesprek gehad met Sven Been van WijZijn, opbouwwerker. Hij is ook 

bij de vergadering aanwezig. Het is de bedoeling dat zijn werk dichter naar de burger 

toe gebracht wordt en dat alle bewoners laagdrempelig met vragen bij hem 

terechtkan. Hij wil ook via de Plaat Koerier meer bekendheid aan zijn werk geven. 

Een van de taken is het ondersteunen van actieve bewoners van de wijk. Er is zelfs 

de mogelijkheid om een klein budget vrij te maken voor die activiteiten en de huur 

van een eventuele ruimte. 

Bianca kon vanavond niet. Zij wordt op een volgende vergadering uitgenodigd, waar 

zij dan kan vertellen over de activiteiten die zij organiseert, zoals de 

lampionnenoptocht. 

Brief Gemeente/Subsidie 

Bij de vorige vergadering heeft Joke verteld dat zij een mail gestuurd heeft aan 

meerdere mensen van de gemeente. Die mail is doorgestuurd naar de ambtenaar, 

die voor een bepaald onderwerp verantwoordelijk is. De namen van die ambtenaren 

zijn aan Joke doorgegeven. Joke is door 1 meneer gebeld, hoewel zij meerdere 

namen te horen had gekregen.  

Vandaag kreeg Joke een mail met meerdere antwoorden. Bij sommige vragen stond 

‘reactie volgt nog’.  

Voor wat betreft de waterstanden hebben ze contact opgenomen met het 

waterschap. Volgens het waterschap is het niet zo dat nu de waterstand te hoog is. 

Verder houden ze ons op de hoogte.  

Het wegspoelen van het zand op het strand is een natuurlijk proces door de regen 

veroorzaakt.  

Glasvezel wordt niet door de gemeente verzorgd. Het is een commerciële 

aangelegenheid. Er is nagevraagd bij KNP en Ziggo of glasvezel nou zoveel sneller 

was, maar het verschil is klein. Het kost zo’n 6 tot 700 euro per aansluiting en dat 

moeten de bewoners zelf betalen. Het voordeel van glasvezel is dat het sneller blijft 

als er meerdere op 1 aansluiting zitten.  

De verlichting van de fietspaden. De beheerder heeft contact opgenomen over de 

lichtsterkte en het is volgens de deskundigen, die het bekeken hebben, voldoende. 

Het lijkt of er diverse lampen verwisseld zijn, misschien door LED- lampen. 



De plannen die zijn ingediend door de Buurtpreventie over de situatie op de 

Boulevard zijn nog eens ter sprake gekomen, maar ook dat onderwerp is ‘reactie 

volgt nog’. Er wordt nu niets gedaan. Het voorstel is nu om de mail nog eens te 

sturen om het weer onder de aandacht te brengen en het ook nog eens bij de politiek 

onder de aandacht te brengen. 

3. Goedkeuren notulen van 16-01-2018 

De notulen worden goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris 

Joke heeft het verslag gemaakt, in overleg met Inez. Sonja heeft haar ontslag 

ingediend als secretaris door ziekte. Zij heeft nog wel het nieuwe Huishoudelijk 

Regelement en de taakomschrijving van de Wijkcommissie gemaakt dit jaar. De 

vergaderingen zijn van de donderdag naar de dinsdag gegaan. Het vergaderschema 

staat op de website. 

De activiteiten binnen de Wijkcommissie zijn binnen de werkgroepen georganiseerd. 

Ook is er een stukje gewijd aan het Seniorenontmoetingspunt. Er is inmiddels een 

jaarplanning gemaakt en subsidie aangevraagd en toegekend. 

Er is een feestavond georganiseerd, die niet heel druk bezocht is. Misschien moeten 

we ons bezinnen op hoe we dat volgende keer gaan doen. 

Het totale verslag staat binnenkort op de website. 

5. Jaarverslag penningmeester 

Niels en Kees hebben de kas gecontroleerd. 

De kascommissie was tevreden over het nauwkeurige werk van Johan en verleende 

décharge. Ook dit verslag staat op de website. 

6. Jaarverslag Plaat Koerier 

De huidige redactie bestaat uit Theo, Willem en Johan. 

De bezorging is verbeterd, maar blijft een puntje van aandacht. 

De Koerier is in 2017 drie keer verschenen, de advertenties voorzien in de kosten 

van het blad. 

Een gedeelte van de huidige redactie zal eind dit jaar stoppen, Theo en Willem dus. 

De opvolger zou in oktober mee kunnen lopen bij de laatste Plaat Koerier. 

Iemand die eraan wil beginnen moet zich realiseren dat het werk niet in een avondje 

gedaan is. Er is over het algemeen voldoende kopij om het blad te vullen.  

7. Samenstelling van het bestuur.  

Joke wil wel een actief lid blijven van de Wijkcommissie en het bestuur, maar niet 

meer als voorzitter. Helaas zijn er nog geen opvolgers gevonden. 



Bij het volgende Seniorenontmoetingspunt zullen we nog eens bekend maken dat we 

mensen zoeken voor het bestuur van de Wijkcommissie. Misschien zijn er mensen 

die zich aangesproken voelen. 

8. Werkgroep Zwerfvuil is opgegeven om deel te nemen aan de Bergen op 

Schoondagen op zaterdag 24 maart. 

De gemeente zorgt voor alle spullen om de wijk schoon te maken. Er hebben zich al 

een aantal vrijwilligers aangemeld om mee te helpen. We verzamelen  bij het 

Kompas bij de vuilcontainers om half 10 en hopen rond half 12 af te kunnen ronden. 

9. Werkgroep groen/Els Roepers nieuwe plannen voor de Plaat en Plukroute 

samen met Mireille Vrijenhoek. 

De gemeente is bezig met groot onderhoud, o.a. op de Bergse Plaat. Er wordt 

gerooid, gesnoeid en omgevormd, maar dit keer met inspraak. De struiken bij de 

Lepelaar in het park worden vervangen. Dit was ook nodig. De nieuwe aanplant zou 

eind maart/begin april klaar zijn. Op 17 maart is er een jubileumfeest op het 

plantsoen van de Strand- en Zilverplevier en het zou fijn zijn als het dan klaar is. De 

taxussen blijven staan. Els vertelt welke struiken er nieuw geplaatst worden. De 

bollen, die vorig jaar geplant zijn, gaan het nu heel goed doen. 

Aan de rand van het Reimerswaalpark wordt flink gerooid. Het zal lijken op kaalslag, 

maar er is verzekerd dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid. Er staan borden wat er 

zal gebeuren en het is in de krant gezet, dus de bewoners zijn op de hoogte. De 

nieuwe planten doen er 3 jaar over voor het echt mooi wordt. 

Er worden een aantal zieke bomen verwijderd. Ze worden niet vervangen door 

fruitbomen, want dat is te duur. Die vergen veel onderhoud. Maar er bestaat een 

mogelijkheid dat er subsidie voor komt. 

Over de plukroute horen ze niets meer van gemeente en er lijkt ook geen geld voor 

te zijn. Notenbomen en tamme kastanje zouden misschien een optie zijn. Er is nu 

toestemming voor 2 bomen. 

Op 17 maart is de start van de Pluk-Route, met o.a. de burgemeester erbij. Het 

programma start om 10 uur. Iedereen is van harte welkom. 

10. Werkgroep Seniorenontmoetingspunt 

Er zijn nu zo’n 10-12 vrijwilligers om dit evenement een plaatsje te geven. De eerste 

keer werd het heel druk, maar je moet het zien te stabiliseren, en er zal een vaste 

groep moeten ontstaan, die elke maand komt. Dat zijn nu 10. Er is een lijst van alle 

appartementen op de Plaat en een contactpersoon. We willen proberen om in elk 

appartementengebouw één of meerdere flyers te hangen, om dit meer bekendheid te 

geven. Bij de Jumbo verdwijnt om de één of andere vreemde reden dagelijks de flyer 

die opgehangen is. 

11. Buurtpreventie 

Wilma leest het verslag voor. De Buurtpreventie zoekt nog steeds mensen! Er zijn 

weer acties gepland samen met de wijkagenten. 



12. Politie 

Morgen zitten de agenten bij de McDonalds en voortaan elke eerste woensdag van 

de maand van 2 tot 4. Schuif aan en krijg een gratis kopje koffie! 

13. Evaluatie Politiek debat 

Het was een levendig debat. Er waren 65 aanwezigen. De Wijkcommissie had 

gevraagd om stellingen/onderwerpen voor het debat.  

De politici hadden de onderwerpen al doorgekregen, zodat zij zich goed konden 

voorbereiden. 

Iedere politicus was vóór sluiting van Doel. Het verslag komt in de Plaat Koerier en 

staat op de website. 

14. Openstaande subsidie betaling door gemeente 

Er is een bericht ontvangen dat de subsidie toegekend is. Het is nog niet 

overgemaakt. Het Steunpunt heeft nu ook een penningmeester in de persoon van 

Kees Segaar. 

15. Rondvraag 

Corrie heeft een klacht ingediend bij de gemeente over verzakkingen rond een 

waterput, ter hoogte van Zilverplevier 41. 

Wilma kondigt haar vakantie aan. 

Sven vraagt of we een Facebookpagina hebben. Misschien is het een idee om die te 

maken, omdat het ook laagdrempelig is. 

Johan vraagt om leden voor het bestuur van de Wijkcommissie. 

Jack vraagt of Els een plan heeft van de gemeente voor een beschrijving van alle 

bomen. Zij heeft dat. 

Adrie vertelt dat zij de vergaderingen niet meer zal bezoeken. Zij heeft moeite met 

het volgen van de gesprekken. 

 

Joke krijgt aan het eind van de vergadering een mooi boeket! 


