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Taken Wijkcommissie De Bergse Plaat: 

o Het bestuur van de wijkcommissie ziet het als haar taak om in samenspraak met de bewoners van de 
Bergse Plaat ervoor te zorgen dat de wijk leefbaar, schoon en veilig blijft en waar het prettig wonen is om 
voor alle bewoners, jong en oud, dit in samenwerking met bevoegde instanties zoals Gemeente, 
Waterschap, Woningcorporatie(s) en Maatschappelijke organisaties 

o De Wijkcommissie zet zich in om de voorzieningen op peil te houden en waar mogelijk is te verbeteren. 
o De Wijkcommissie verleent waar nodig haar medewerking aan de bewoners om de belangen van hun Wijk, 

Buurt of Straat te behartigen. 
o De Wijkcommissie is er niet voor de behartiging van individuele belangen en ook mengen wij ons niet in 

persoonlijke conflicten. 
o De Wijkcommissie vergadert met enige regelmaat. Deze vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor 

iedere bewoner van de wijk. De data van deze vergadering worden gepubliceerd op de website. 
 
Om deze taken uit te voeren zijn er door de Wijkcommissie een aantal werkgroepen in het leven geroepen die 
opereren in opdracht van het bestuur en in samenwerking met externe partijen. Deze werkgroepen worden 
gevormd door vrijwilligers en minimaal één bestuurslid. Sommige werkgroepen zijn min of meer permanent, 
anderen worden in het leven geroepen om een probleem op te lossen en worden daarna ontbonden. Deze 
werkgroepen doen regelmatig verslag van hun activiteiten tijdens de wijkvergadering. 
Ook faciliteert en/of ondersteunt De Wijkcommissie een aantal werkgroepen die uit andere initiatieven zijn 
ontstaan. Ook van deze werkgroepen horen wij regelmatig tijdens de wijkvergadering waarmee zij bezig zijn en 
wat de resultaten zijn van hun activiteiten. 
 
De werkgroepen die rechtstreeks bij de Wijkcommissie horen: 
 

1. Het Kompas: 
Deze werkgroep probeert samen met de Winkeliersvereniging Het Kompas om verdere leegloop van het 
winkelcentrum tegen te gaan en nieuwe invulling te zoeken voor de leegstaande panden. De werkgroep 
ontwikkelt geen eigen initiatieven en acteert alleen op verzoek van de winkeliersvereniging. 

 
2. Grijs en Groen: 

Deze werkgroep signaleert achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en zij probeert de bevoegde 
instantie zoals de Gemeente en het Waterschap te bewegen de problemen op te lossen/te repareren.  
Ook zorgt deze werkgroep bij gelegenheid voor het aanplanten van jong groen op diverse plekken in de 
wijk. 

 
3. Zwerfvuil: 

Deze werkgroep gaat elke eerste maandag van de maand op stap om volgens rooster op diverse 
plaatsen het zwerfvuil te verzamelen. Dit zwerfvuil wordt gescheiden afgevoerd en het recyclebare 
materiaal gaat naar de containers op basisschool De Kreek. Die krijgen voor elke volle container een 
klein bedrag van de afvalverwerker, bestemd voor activiteiten op de school. Hierop aansluitend houden 
de leerlingen van de Kreek de omgeving van de schoolvrij van zwerfvuil. 
Ook bij landelijke opschoonacties is de werkgroep actief, aangevuld met vrijwilligers. 
Het materiaal voor de opschoon activiteiten, zakken, handschoenen, prikkers etc. wordt verstrekt door 
de St. Supporter van Schoon. De werkgroep bestaat uit leden en bestuursleden van de wijkcommissie 

 
4. Website en nieuwsbrief: 

De werkgroep beheert de website zowel technisch als inhoudelijk en zorgt ervoor dat deze veilig en up 
to date blijft. Verder wordt er regelmatig in samenwerking met het bestuur een nieuwsbrief op de website 
gepubliceerd. De werkgroep bestaat uit leden van de wijkcommissie. 

 
5. De Plaatkoerier: 

De werkgroep vormt de redactie van het wijkblad de Plaatkoerier. Dit wijkblad komt driemaal per jaar uit. 
De werkgroep stelt het wijkblad samen en geeft het vorm. Het wijkblad wordt gefinancierd door de 
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advertenties. De werkgroep is verantwoordelijk voor deze advertenties en zij zorgen ook voor de 
bijbehorende facturen. De St. Steunfonds ontvangt de baten en betaalt de kosten van het wijkblad. 
De werkgroep bestaat uit leden van de wijkcommissie die samen de redactie vormen. Kopie kan worden 
aangeleverd door meedenkende Plaatbewoners. 

 
 

6. Wijkgebouwen: 
Deze werkgroep houdt zich bezig met de manier waarop de wijkgebouwen in Bergen op Zoom worden 
beheerd door de gemeente en de ongelijkheid waarmee sommige wijkgebouwen worden bejegend. Met 
name de belangen van “ons” wijkgebouw van de Stichting Wij(k) gaat ons aan het hart en samen met 
het stichtingsbestuur zetten wij ons in voor de belangen van het wijkgebouw.  
De werkgroep bestaat uit de St.Wij(k) en leden en bestuursleden van de wijkcommissie 

 
7. Steunpunt ouderen: 

Deze werkgroep is in het leven geroepen omdat het aantal senioren in de wijk groeit. Om hun belangen 
te behartigen wordt er gewerkt om in het wijkgebouw een steunpunt te organiseren. De samenstelling 
van het aanbod hangt volledig alf van de behoefte en de vraag. Ook is een dergelijk steunpunt van 
belang om de basis van het wijkgebouw te verbreden en haar bestaansrecht voor de wijk te vergroten. 
De werkgroep bestaat uit de St.Wij(k) en leden en bestuursleden van de wijkcommissie. 

 
Zelfstandige werkgroepen, niet o.l.v. de wijkcommissie: 
 

a. Buurtpreventie: 
Deze werkgroep wordt gevormd door een aantal bewoners van de Bergse Plaat en staat onder regie 
van de afdeling Integrale Veiligheid van de gemeente Bergen op Zoom. De groep patrouilleert met twee 
tallen volgens rooster door de wijk om de veiligheid van de bewoners te vergroten. De leden van het 
preventieteam zijn herkenbaar aan gele jassen of hesjes. Ze werken nauw samen met de politie en met 
name met de wijkagent.  De gemeente verschaft de benodigde materialen.  
De werkgroep bestaat uit bewoners van de wijk en zij doen met enige regelmaat verslag van hun 
activiteiten tijdens de wijkvergaderingen. 

 
b. Snelheid en Veiligheid: 

Ook deze werkgroep is ontstaan uit een burgerinitiatief omdat er op een aantal plekken in de wijk, 
ondanks de snelheidsbeperking gevaarlijk hard werd gereden. Zij werken nauw samen met de wijkagent 
en voeren regelmatig actie met spandoeken en stickers om automobilisten te wijzen op hun gedrag. De 
politie houdt af en toe snelheidscontroles. 
De werkgroep bestaat uit bewoners van de wijk, leden van het preventieteam en de wijkagent. Zij doen 
regelmatig verslag van hun activiteiten en de resultaten hiervan tijdens de wijkvergaderingen. 

 
c. Skatepark: 

Omdat het skatepark in slechte staat verkeert is o.l.v. de wijkagent met de jongeren die hier regelmatig 
gebruik van maken een werkgroep opgericht. Zij maken zich sterk om de gemeente te bewegen om het 
skatepark te renoveren en beter te onderhouden in de toekomst. 
 
  

Dit document is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Wijkcommissie De Bergse Plaat van 13 juli 
2017. 
  
 
 
 


