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Verslag van de Extra Algemene Vergadering d.d. 09-10-2018 

1.Welkom door de waarnemend voorzitter.                                                                                                                         

Joke opent de vergadering als waarnemend voorzitter.                                                                                                     

Er wordt uitgelegd wat het inhoudt als je de presentielijst tekent.                                                                                 

Er zijn een aantal mensen die zich hebben afgemeld voor deze vergadering nl: Wilma v.d. Vliet, Jaap 

Dekker, Corry Broekhuizen, Petronne v.d. Biggelaar, Inez v.d. Linde, Nick v.d.Rijt en ook nog enkele 

andere contactpersonen. 

2. Bekrachtiging van de benoeming van Leonie Holtzer-van Loon tot nieuwe voorzitter van de 

Wijkcommissie.                                                                                                                                                                         

Joke vraagt of wij een papierenstemming willen om Leonie tot voorzitter te kiezen.                                                  

We vinden het voldoende om dat met hand opsteken te doen. Zij wordt unaniem gekozen.              

Joke krijgt als reactie een boeket van het bestuur. Leonie krijgt de voorzittershamer en een T-shirt 

van de Wijkcommissie. Leonie zit de rest van de vergadering voor. 

3. Binnengekomen post.                                                                                                                                       

In de vorige Plaat Koerier stond nog de vraag wie onze nieuwe voorzitter wordt. Gelukkig zijn daar 

reacties op gekomen. We zijn immers nog op zoek naar een nieuwe secretaris.                                                                  

Er zijn ook reacties binnengekomen over het plaatsen van de plastic containers. Daar komen we later 

op terug.                                                                                                                                                                                        

Er kwam een bericht binnen over de evenementen op de Boulevard, die naar mening van de schrijver  

overlast geven. 

4. Goedkeuring van de Notulen en eventueel toevoegen van agendapunt.                                                                                      

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld.                                               

Agendapunt 6 en 9 kunnen samengevoegd worden behandeld; Werkgroep Verkeersveiligheid en De 

Boulevard in beweging.                                                                                                                                         

De actiepunten worden eerst even doorgelopen met de vraag of er nog meer verzoeken om wijziging 

van de volgorde zijn. 

5. Plaatsing ondergrondse Plastic containers.                                                                                                                                                                

Els: we hebben overleg gehad met Maarten Versluijs van de Gemeente. Sommige plaatsen zijn niet 

geschikt vanwege kabels die in de grond liggen. Achter op de Plaat is het ook lastig, vanwege de 

buslijn. Hij is bezig met een goede locatie te zoeken. De Lidl zou een goede plek kunnen zijn, maar de 

Lidl is erg terughoudend.  Er wordt ook nagedacht over een milieuparkje tegenover de bussluis, 

onder aan de berg. Maar ook daar liggen leidingen en bovendien zou daar een parkeerhaven 

gemaakt moeten worden.                                                                                                                                                       

Na de bijeenkomst met Maarten wil de Wijkcommissie een petitie aanbieden aan de Lidl. Ze 

verkopen verpakkingen van plastic en glas, maar geven niet de mogelijkheid om het afval in te 

leveren. Die petitie zou dan op de website komen te staan. Bovendien zoeken we daarvoor 

samenwerking met de bewoners van de Markiezaten en Borgvliet. Deze wijken liggen nog dichter bij 

de Lidl. De Bergse Plaat zou bij hun standpunt aan kunnen sluiten. Daarnaast blijven we zoeken naar 

een goed plekje op de Plaat zelf.  

Er wordt gevraagd naar de handtekeningenactie voor het plaatsen van een container aan de 

Tureluur. Els antwoordde dat zij langs de deuren is gegaan om te vragen hoe de bewoners erover 

dachten, maar dat het geen handtekeningenactie was en dat ze bijna iedereen, maar niet 

daadwerkelijk iedereen, gesproken heeft.  



Versie 27-10-2018 
 

6 en 9. Werkgroepen.                                                                                                                                                               

Werkgroep Groen.                                                                                                                                                                 

Er is een boomplantdag geweest, waarna er een warme, droge zomer volgde. De Werkgroep Groen 

staat er klaar voor om weer te beginnen. Er is een app in ontwikkeling om aan te geven waar de 

plukroute is.                                                                                                                                                                          

Er worden binnenkort drie notenbomen geplaatst aan de Zilverplevier/Strandplevier.                                                       

Er zijn inmiddels drie vogelhuisjes klaar om op te hangen als herinnering/kunstwerk. 

Terugkoppeling van de nieuwe werkgroep Verkeersveiligheid.  
Sjoerd Holtzer is de voorman van deze werkgroep. Het doel van deze werkgroep is de totale 
verkeersveiligheid op de Plaat. 
Er is eerst gekeken naar de kruising Laan van Reimerswaal/Aalscholver. Voor de werkgroep is het 
lastig, niemand van de werkgroep woont daar, dus heeft de ervaring met die kruising. Er is iemand 
die er wèl ervaring heeft en weet te vertellen dat er geen haaientanden staan bij de oversteekplaats 
voor fietsers daar en er stoppen veel automobilisten, maar niet allemaal. De Gemeente beweert dat 
er nooit iets gebeurt. Er zijn geen incidenten gemeld, volgens de Gemeente, hoewel er nog niet zo 
lang geleden een ambulance en de politie naar toe moesten. De Gemeente is niet van plan om er iets 
aan te doen. Sjoerd vraagt of er ideeën zijn over wat je er aan kunt doen. Er wordt voorgesteld om de 
kleur van het fietspad door te trekken op de oversteekplaats. Het fietspad is ‘rechtdoor gaand 
verkeer en heeft dus in feite voorrang. Maar niet iedereen lijkt dat te weten of te begrijpen. Sjoerd 
vraagt of er mensen mee willen denken en krijgt aanmeldingen daarvoor. 
Ontsluiting van de Plaat via de Markiezaatsweg en snelweg. De groene golf op de Randweg is weer 
geactiveerd, maar werkt nog niet helemaal goed. Ze willen het “’Ontsluitingsplan’ van de Bergse 
Plaat hebben, wat al oud is en niet meer actueel. 
Het Calamiteitenplan wordt gecontroleerd om te kijken of dat nog steeds up-to-date is. Daarin wordt 
ook gekeken naar watersnood en de kerncentrale Doel bijvoorbeeld Dat calamiteitenplan moet bij de 
Gemeente opgevraagd worden. Jaap stelt voor dat de Gemeente dan ook dat plan eens oefent. 
Het fietspad langs de Boulevard. Twee ingezonden brieven gingen ook over dit onderwerp. De 
situatie is onwenselijk op het moment, er wordt te hard gereden, er rijden snorfietsers en scooters 
op het fietspad. Het tweede fietspad langs de flats heeft onderhoud nodig omdat het heel hobbelig 
is.  Daarom rijden er ook meer mensen langs de andere kant. Johan van de Buurtpreventie vertelt 
over een rapport over dat fietspad. Veiligheid was niet de hoofdmoot voor dat fietspad. De 
ondernemers willen het fietspad niet direct kwijt, het betekent klandizie. De voetgangers, die van het 
fietspad gebruikmaken, zijn in feite fout. Er ligt immers een voetpad naast. Er zijn geen echte 
ongelukken gebeurd op dat fietspad. Jacques doet het voorstel om het gemotoriseerde verkeer, met 
ook de e-bikes, van dat fietspad te weren. Er rijden ook voertuigen met gele nummerplaten, die daar 
niet mogen komen. 
Als het fietspad zou verdwijnen, het een wandelpad zou worden, dan is het rondje rond de 
Binnenschelde ook moeilijker te maken. 
Het is handig om dit item via de politiek te communiceren. Josita oppert de mogelijkheid om een 
raadslid uit te nodigen voor een vergadering. 
De werkgroep wil een eigen e-mailadres openen. Johan van de Buurtpreventie geeft tips over het 

hebben van een eigen adres.                                                                                                                                      

Onlangs is er een vergadering geweest met de nadruk Laan van Hildernisse. Er werd toen gedacht 

over het opzetten van een Whattsapp-groep. Er bestaat al een Whattsapp-Alert-groep voor de Plaat. 

Johan adviseert om het te beperken tot een straat per groep.                                                                                 

De oversteekplaats voor fietsers op de Markiezaatsweg vanaf de Plaat naar de Markiezaten is een 

gevaarlijk punt. Het voorstel is om het stopbord voor de fietsers ook op ‘fietsers-hoogte’ te zetten. Er 

wordt ook veel gelopen op het fietspad.                                                                                                                         

Kees vraagt of de haaientanden niet anders gezet kunnen worden. Het fietspad voorrang geven ten 

opzichte van de auto’s. 
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7. De Plaat Koerier. 
De redacteuren van ons wijkblad, gaan stoppen met het maken van de Plaat Koerier. Ze hebben 

advertenties gezet voor een hoofdredacteur en een technisch iemand voor het blad. Jacques heeft 

zich gemeld als hoofdredacteur, Klarie gaat kijken of ze de techniek kan doen. We hopen vanaf 1 

januari een mooi blad te maken. De redactie gaat bekijken of het blad mogelijk vier keer per jaar 

uitgebracht kan worden. 

Vóór 2 november kopij inleveren a.u.b. 

 

8. Werkgroep Senioren Ontmoetingspunt. 
Op 25 september zijn we weer gestart met de maaltijd voor senioren. We hebben een nieuwe kok en 
hij heeft, met de mogelijkheden die er op dat moment nog waren, een heerlijk 3-gangen diner 
gemaakt. (Binnenkort komt de nieuwe keuken.) Er was iemand die een workshop schilderen gaf en 
iemand die mooie herfststukken maakte van pompoenen. 
De volgende maaltijd is op 30 oktober. 
De kok wil ook kookworkshops geven voor kleine groepen. Er wordt twee keer per maand gekookt in 
die groep en het is de bedoeling dat uit die groep mensen komen die gaan helpen met het koken van 
de maaltijd van het Senioren Ontmoetingspunt. 
Uit de schilderworkshop is een groepje ontstaan dat vaker wil gaan schilderen. 
 
10. De Buurtpreventie. 
Het is een rustige zomer geweest. De Buurtpreventie is wel blijven fietsen. Het blijft zaak om dingen 
te melden, hetzij bij de Politie, of de Gemeente. Als er niet gemeld wordt, verandert er niets. De 
Gemeente krijgt zo’n 75.000 meldingen per jaar.                                                                                                            
Het zou prettig zijn als de informatie over met wat voor melding je waar terecht kunt ook een vaste 
plek krijgt in de Plaat Koerier. 
Er zijn wat nieuwe fietsgroepen gekomen.  
Er is in de zomerperiode geen speciale actie geweest. Tegen het einde van het jaar zal er nieuwe 
informatie komen met betrekking tot vuurwerk.  
Er komt een inventarisatie van donkere plekken, waar je je niet veilig voelt. Dit ook graag melden bij 
de Buurtpreventie. 
 
11. Wijkagenten. 
Er is een brandje geweest aan de Waterknoop. De politie is daar mee bezig, maar daar kan Jesse niet 
teveel over zeggen. Het is verder redelijk rustig geweest op de Plaat. Jesse vraagt aandacht voor 
babbeltrucs, die weliswaar niet op de Plaat waren. Annet vertelt dat haar buurvrouw toch iemand 
aan de deur heeft gehad. Dat is niet gemeld bij de politie en dan hebben zij daar ook geen zicht op. 
Het advies is om dat wèl door te geven.                                                                                                                               
Het is goed om dit ook in de Plaat Koerier nog eens onder de aandacht te brengen.                                                      
Els zag hoe een vrouw foto’s maken van de huizen. Zoiets ook melden.                                                         
Verdachte situaties altijd melden! Beter een keer te veel dan te weinig.                                                                   
Elke eerste woensdag van de maand zitten de wijkagenten tussen twee en vier uur ’s middags bij 
McDonalds. 
Jaap vertelt dat er nog veel lachgaspatronen zijn  gevonden, alhoewel de hype af lijkt te nemen. 
Op de Gertrudisboulevard rijdt er iemand regelmatig met hoge snelheid.  
 
12. Werkgroep Zwerfvuil. 
De werkgroep meldt alles wat ze vinden, met foto’s erbij.  
Op het plein bij de bakker zijn inmiddels twee palen verdwenen en de bestelbusjes rijden zó het plein 
op, draaien langs de Trekpleister en gaan zo naar de pinautomaat en rijden terug. Ook dat is gemeld. 
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Het plastic, de blikjes en de drinkkartonnen worden naar De Kreek gebracht, waar ze één keer per 
week opgehaald worden door Saver. Ook de schooljeugd wordt gemotiveerd om dat te doen. De 
school krijgt geld voor elke volle container! 
 
13. Wat verder ter tafel komt. 
Joke: mag ik een lijst van de leden van de Buurtpreventie. 
Jacques: het gemotoriseerde verkeer op de fietspaden, wat al eerder ter sprake kwam. 
Adrie: op de Pijlstaart verandert de situatie niet. Er wordt op de hoeken van de straat geparkeerd. 
Jesse antwoordt dat de reacties van de buurtbewoners wisselend zijn, de één is tevreden, de ander 
heel ontevreden.  
Sven: hij gaat zich bezighouden met een ander project en is voor de laatste keer hier. Er komt een 
collega voor hem in de plaats. Hij is opbouwwerker van WijZijn. 
Jesse: Nog maar eens ter aandacht. MELDEN! 
Buurtpreventie: Bij de Buurtpreventie komen vaak meldingen binnen die niet voor de Buurtpreventie 
zijn, maar bijvoorbeeld voor de Gemeente. 
Els: het fietspad de Smient/Lodijkepad heeft veel verzakkingen, waar kinderen door gevallen zijn. Het 
zal opgehoogd worden. 
Johan: er komen een aantal nieuwe pijpleidingen, onder andere stikstof en zuurstof. Er worden ook 
150K-kabels gelegd. Helaas niet in de leidingenstraat. Veel van die kabels en leidingen mogen niet te 
dicht bij elkaar liggen en ze komen grotendeels rond de Plaat te liggen. De leidingenstraat ligt tegen 
het natuurgebied aan. Er is blijkbaar een wijziging in het bestemmingsplan geweest, maar dat is bij 
de Wijkcommissie of Buurtpreventie niet bekend. 
Annelies: er wordt, nu het donker wordt, vaak zonder licht gefietst. Op tv zag Annelies dat in 
Boxmeer op het fietspad om de zoveel meter een tekst staat ‘doe je licht aan’. Het is met spuitkrijt 
erop gezet. Sjoerd gaat er naar kijken. 
Leonie sluit de vergadering om even na 10 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 
 
 
 
 
 


