
WIJKCOMMISSIE DE BERGSE PLAAT 

SECRETARIAAT 
THEO VAN DEN HEUVEL & WILLEM DE NIE 

ANSJOVISLAAN 220-218   

4617 AT  BERGEN OP ZOOM   

TELEFOON THEO: 0164 241 885 

 

E-MAIL:SECRETARIAATBERGSEPLAAT@GMAIL.COM 

  

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord Brabant onder nummer 40283867 

Datum:30 december 2014                                                                                                  Pagina 1 van 1 

 

Notulen wijkcommissie vergadering 6 november 2014 

Afmeldingen: Lies Dings, Wil Mennes, Inez vd Linde, Annelies Truyens 
 

1. Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen 
 

2. Evaluatie inloopavond (Niels Bax); wegens te weinig belangstelling wordt dit niet 
gecontinueerd. 
 

3. Toekomst Plaatina; Omdat Daniëlle heeft besloten te stoppen, wordt er gezocht naar 
een nieuwe bemanning van de redactie. Tot die tijd wordt de redactie waargenomen 
door het secretariaat. Op korte termijn dient besloten te worden hoe vaak de Plaatina 
nog zal verschijnen. Er zal minimaal één Jaar-Plaatina verschijnen. Op de 
vergadering van 8 januari zal hier verdere definitieve mededelingen over worden 
gedaan. 
 

4. Website en nieuwsbrief; De nieuwe layout is besproken: grotere letters en foto 
worden bediscussieerd. De website zal gemaakt worden door Dennis Hoekstra van 
Mediaans (Crossmedia group) 
 

5. Bestuur; Peter van Dijk heeft afscheid van het bestuur genomen en Inez van de 
Linden is tussentijds toegetreden en zal het webbeheer en nieuwsbrief voor haar 
rekening nemen. Er wordt nog steeds gezocht naar een penningmeester! Omdat 
Peter van Dijk ons bestuur heeft verlaten zal Theo van den Heuvel toetreden als 
bestuurslid van het Steunfonds als vertegenwoordiging van de wijkcommissie., 
 

6. Terugkoppeling overleg gemeente over parkeerplaatsen; Concept opties worden 
uitgewerkt; we wachten de voorstellen af. 
 

7. Klachten Boulevard over de hangjongeren; Ad van de Vrede houdt een betoog en 
geconcludeerd wordt dat hij samen met de bewonerscommissie een vergadering zal 
beleggen. Ook zal er een overleg met de jongeren gestart worden indien mogelijk 
met bijdrage van de wijkagent. 
 

8. Buurtpreventie; met oud en nieuw zal de buurtpreventie weer extra surveilleren; De 
opslag en distributie van de Plaatina vraagt om aandacht; omdat dit niet lekker 
verloopt (vraag staat uit bij Josita). 
 

9. Ideeën 25 jarig jubileum: Dit zal hoofdonderwerp van de vergadering van 8 januari 
worden; zij die zich aangemeld hebben zullen expliciet uitgenodigd worden door het 
secretariaat dan wel door Joke. 
 

10. Stenen Strofen: Wordt weer actueel; als er op een redelijke termijn geen oplossing 
komt dan vorderen wij de bijdrage terug. 


