Verslag vergadering Wijkcommissie De Bergse Plaat – 10 oktober 2017
1.Opening
Joke verwelkomt de nieuwe wijkagent Jesse. Nick is er niet want die heeft dienst. Verder
wordt ook Carola namens de gemeente Bergen op Zoom welkom geheten en zij krijgt bij
agendapunt 3 ‘grijs vervangen door groen’, het woord.
Er zijn afzeggingen van Sonja Hommerson, Inez van de Linde, Annelies en Jaap
Truijens, Annette Lamme, Jaap Dekker, Johan van Roeden, Klarie Ruhl
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Sonja is nog steeds ziek. Hoopt haar taak als secretaris snel weer te kunnen hervatten
maar heeft nu last van een hele vervelende virus.
3. Grijs vervangen door groen
Carola krijgt het woord. Ze vertelt over de operatie Steenbreek. Dit komt erop neer dat er
stenen uitgaan en die worden vervangen door plantjes. Het is een landelijke organisatie
die zich bezighoudt met de klimaatproblemen en dit o.a. met vergroenen probeert aan te
pakken. De gemeente BoZ is op zoek naar groenambassadeurs en in de vergadering
doet ze dan ook een een oproep aan iedereen om zich hiervoor aan te melden. We gaan
de advertentie plaatsen op onze website en in de Plaatkoerier van december. Jacques
gaat Carola interviewen voor het decembernummer van de Plaat Koerier.
4. Vaststellen verslag algemene vergadering d.d. 13 juli 2017
Naar aanleiding van het verslag: Stefaan Verheugt wil graag inspringen als vrijwilliger en
komt binnenkort een vergadering bijwonen. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen op
dit verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen brieven/mails
• Via de website ontvingen we mail omtrent geluidsoverlast van de vliegtuigen van
Woensdrecht. Door de aanwezigen op de vergadering wordt dit niet als een probleem
ervaren. Niels ervaart wel geluidsoverlast in de zomer van de tenten aan de Boulevard
en meldt dat bij het daarvoor bestemde nummer.
• Via de website kwam er een melding dat er veel vuil in de Binnenschelde aanwezig
was. Hiervoor is de Buiten Beter app van de gemeente het ideale instrument om dit te
melden. In principe is het niet de taak van de Wijkcommissie om dit soort zaken in
behandeling te nemen, maar door te verwijzen naar de instrumenten, die hiervoor
beschikbaar zijn. Joke heeft toch een melding gedaan met foto via de Buiten beter app.
• Er wordt overlast ervaren van de vlaggenstokken bij het Kompas aan de kant van de
Boulevard. Er is een mast kapot gereden door een auto. Die is verwijderd door de
gemeente maar ligt er nog steeds. De bewoner gaat zelf in gesprek met de voorzitter
van de winkeliersvereniging. Even afwachten hoe dit gesprek verloopt. Joke geeft de
melding ook door.
• Wij hebben een mail ontvangen van een verontruste Plaatbewoner, Kees. Hij heeft een
brief geschreven aan de leden van de gemeenteraad over het wel en wee van de
wijkgebouwen. Binnenkort staat de raadsvergadering gepland over de toekomst van de
wijkgebouwen. Kees heeft in de brief keurig zijn ongenoegen kenbaar gemaakt.Hij heeft
zich verdiept in de hele materie via internet en vindt dat de gemeente toch wel vreemde
financiële stappen maakt in deze hele materie. Er is door Josita en Joke veel energie
gestoken in het meedenken met de gemeente maar in de praktijk lijkt er niet veel van
hun inbreng in de documenten naar voren te komen. Wil je de brief van Kees ontvangen,
dan graag na de vergadering melden bij Kees. Wij zijn wel gewoon verder gegaan met
het plannen van onze eigen activiteiten; nl het oprichtenvan een Steunpunt voor Ouderen

6. Financiën
Het banksaldo bedraagt na het feest nog circa € 1.100,--. Het feest was erg gezellig maar
trok helaas te weinig publiek. Voor de kascontrole over 2017 zoeken we twee vrijwilligers
en hiervoor melden Kees en Niels zich aan.
7. Wijkagent
• 25 september heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente over het skatepark.
De gemeente gaat een plan van aanpak schrijven dat eind 2017 klaar moet zijn en in
2018 zijn er middelen beschikbaar voor de uitvoering. Er komt zsm een startbijeenkomst
voor alle betrokken partijen. De fietsenstalling bij het Kompas wordt meegenomen in het
plan van aanpak om deze te verplaatsen naar het skatepark.
• 25 september heeft Daphne ook een overleg gehad met de gemeente en Rabobank
mbt het parkeergedrag rondom de pinautomaat bij het Kompas. Dit wordt niet alleen
veroorzaakt door parkeerders van de Rabobank maar door veel meer personen.
Conclusie is wel dat het verplaatsen van de pinautomaat geen optie is ivm de strenge
voorwaarden die verbonden zijn aan de plaats van een pinautomaat. 31 oktober weer
een nieuwe afspraak om naar oplossingen te zoeken.
• Werkgroep snelheid nog steeds actief. Laatste controle was op Laan van Everswaard.
• We nemen in de vergadering afscheid van Daphne. Joke biedt haar nog een cadeau
aan.
• Het goede nieuws is dat we voor haar 2 wijkagenten terugkrijgen. Jesse wordt
voorgesteld en geeft kort een introductie van zichzelf. Hij is 31 jaar en zijn expertise is
jeugd en hij heeft er zin in om samen met Nick in onze wijk actief te zijn.
Buurtpreventie
Wijzigingen in het team: Jaap en Annelies stoppen. Er hebben zich 4 nieuwe leden
aangemeld. Els Smit heeft zich teruggetrokken als coördinator ivm andere drukke
werkzaamheden.
Werkgroep snelheid
We wachten nog steeds op reactie van de gemeente mbt het Boulevardrapport. Er
worden hesjes namens de gemeente beschikbaar gesteld. Er zijn verschillende acties
gehouden op 16/8 Laan van Everswaard, 8 en 26/9 De Boulevard. De volgende acties
staan gepland samen met de wijkagenten: De donkere dagen actie (medio oktober) en
de Vuurwerk rondes (29, 30 en 31 december).
De volgende halfjaarlijkse vergadering van het buurtpreventieteam vindt plaats op 23
november a.s.
De dank wordt uitgesproken voor alle leden voor het fietsen van hun rondes.
Werkgroep zwerfvuil
Elke eerste maandag van de maand is de werkgroep in touw. Van de gemeenten zijn
ringen ontvangen voor het makkelijker vasthouden van de vuilniszakken. Niels stopt
ermee, maar gelukkig heeft er zich ook weer iemand aangemeld. Joke bedankt Niels
voor zijn inzet en overhandigt hem een kleine attentie.
Steunpunt voor Ouderen
Het plan van aanpak is gereed. De startdatum is 28 november met het nuttigen van de
eerste maaltijd. De mensen worden ontvangen om 11.30 uur, om 12 uur volgt de warme
maaltijd, 13.00 de koffie/thee en vervolgens is er 1 activiteit. Stadlander zal die dag voor
het eerst het spreekuur in het wijkgebouw houden. Het is vooral de bedoeling om het
nuttige met het aangename te combineren en vooral ook de ideeën bij de ouderen op te
gaan halen.

Politiek debat
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zal de Wijkcommissie op
woensdagavond 28 februari 2018 een politiek debat organiseren. Lokale politici zullen
hiervoor worden uitgenodigd en we proberen ook de kinderen hierbij te betrekken. Joke
en Johan gaan dit voorbereiden en vrijwilligers zijn welkom om dit mede te organiseren.
Bezorgen wijkblad
De levering van het laatste wijkblad is niet goed gegaan. Er wordt onderzocht of het
mogelijk is om dit anders te organiseren. Hiervoor zal ook contact gelegd worden met de
redactie. Wordt vervolgd.
Rondvraag en sluiting
Joke vraagt om mee te helpen nieuwe vrijwilligers te werven. Joke treedt af op 6 maart.
Adrie: Heeft de tijdelijke winkel van Stadlander in het Kompas nog iets opgeleverd? Joke
kan hier geen antwoord op geven. Ze heeft verschillende keren naar Sharla gemaild
maar nooit antwoord gekregen.
Fred: Komen de geitjes ooit nog terug? Geen idee. De Wijkcommissie gaat dit navragen
bij de gemeente.
Corrie: Nieuwe fietsenwinkel wil geen banden lappen. Er is nl. geen echte fietshersteller
aanwezig. Joke heeft wel een goede ervaring met het herstellen van een mankement aan
haar fiets.
Corrie geeft aan dat ze last heeft gehad van jongens die aan de deur komen om geld te
krijgen omdat ze een lekke band hebben en niet meer naar huis kunnen. Ze geeft het
advies om hier niet aan mee te werken. Deze jongens blijken dit trucje vaker uit te halen..
Els: Zij wil wel op de reservelijst voor het bezorgen van de Plaat Koerier.
Joke: 31 oktober om 19.30 uur is er een lezing van Martien van Leeuwen over dementie.
Iedereen van harte welkom
Joke: Susan Ooms heeft een mail gestuurd dat ze een praktijk begint voor logopedie en
stottertherapie in de Laan van Everswaard.
Niets meer aan de orde zijnde , sluit de voorzitter de vergadering.

