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Notulen wijkcommissie vergadering 8 januari 2015 

Afmeldingen: Rob vd Helm en Clarie Rühl. 
 

1. Opening. De agendapunten 8 en 9 worden op verzoek omgedraaid. 
 

2. Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen 
 

3. Terugkoppeling parkeerproblematiek 
Er is een gesprek geweest met de gemeente (Joke Grootemaat, Adrie vd Maat en 
Hans Snepvangers) De volgende afspraken zijn gemaakt: 
In maart komt er een wijkcommissievergadering waar de gemeente een aantal opties 
komt toelichten; daarna zal er onder de bewoners een enquête worden gehouden, 
zodat eenieder zonder druk zijn mening kan geven.  
De vergadering vraagt om de informatie vooraf ter beschikking te krijgen (Aktie: Joke) 
 

4. Stenen Strofen 
Er is weinig voortgang te melden (onderhandelingen met Reigershorst lopen).We 
willen voor het eind van het jaar resultaat zien! Anders geld terugvorderen. 
 

5. Plaatina;  
Er is een nieuwe redactie geformeerd, bestaande uit het secretariaat (ad interim), 
Dennis Hoekstra, Inez vd Linde en tijdens de vergadering heeft Jack vd Berg zich 
aangemeld. We streven nu naar 3 uitgaven in het lopende jaar. 
Nagekomen bericht: 24 uurs opslag Plaatina in het wijkgebouw tbv distributie is 
inmiddels toegezegd! Hierdoor is de terugkerende problematiek tijdens de distributie 
hopelijk opgelost 
Joke bedankt Cora vd Ree, die zich jaren heeft ingezet voor het wijkblad. 
 

6. Website en nieuwsbrief;  
Inez vd Linde is onze nieuwe content manager. De website is live (met dank aan 
Dennis Hoekstra) en de eerste nieuwsbrieven zijn verzonden. Succes hangt ook af 
van het aantal mensen dat zich inschrijft voor de nieuwsbrief (Aktie: Allen!) Een ieder 
die iets te melden heeft uit de wijk wat op de website moet wordt verzocht dit op te 
sturen naar: websitebergseplaat@gmail.com 
 

7. Bestuur 
Joke bedankt Peter van Dijk voor zijn inzet en is blij dat hij voor hand en 
spandiensten beschikbaar blijft. 
Het bestuur bestaat nu, na akkoord van de vergadering uit: Joke Grootemaat, Petra 
Koster van Groos, Willem de Nie, Theo van den Heuvel, Rob van der Helm, Danielle 
van Meetelen en als nieuwe leden: Inez vd Linde en Josita Moonen. 
De functie tweede penningmeester wordt niet meer vervuld. 
Voor het 1ste penningmeesterschap zijn twee kandidaten beschikbaar: Jan van 
Dessel en Sonja Hommerson. Joke zal met beide kandidaten een gesprek voeren en 
met een voorstel komen. 
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8. Buurtpreventie 
Rustige jaarwisseling. De bestaande overlast komt vaak van jeugd, welke niet op de 
plaat woont. Jack vd Berg vraagt de vergadering hoe de mening is over het eventueel 
vuurwerkvrij maken van de plaat. Na enige discussie wordt afgesproken dat hij 
hierover een artikel in de komende Plaatina zal zetten (evt met een enquête via de 
website) 
Het BPT constateert dat reparatie van kapotte verlichting e.d. steeds minder 
adequaat wordt aangepakt. We zullen dit bij de gemeente aankaarten (Aktie: 
Secretariaat) 
Er wordt gedacht aan een groepsapp voor het BPT. Paul Gabriels merkt op dat het 
beheer van zo’n groep belangrijk is. 
 

9. Wijkagent 
Paul geeft inzicht in het aantal woninginbraken, jeugdoverlast en drugsoverlast in het 
afgelopen jaar. De cijfers steken gunstig af tov andere wijken in Bergen op Zoom. 
Hij licht de organisatieverandering bij de politie toe (cluster BoZ). Hij ziet positieve 
punten, omdat er een grotere betrokkenheid is. 
 

10. Stichting Wij(k) 
Josita geeft een toelichting. De vergadering is blij met de positieve geluiden. 
 

11. Ideeën 25 jarig jubileum:  
De vergadering komt met de volgende ideeën voor: 
 
Mogelijke evenementen: 
 

 Vuurwerk 

 Feestavond/Dag 

 Fietstoertocht (evt met stempelposten) 

 Ballonnenwedstrijd 

 BBQ 

 Watersport, Jeu de Boules, competities tussen straten (sportverenigingen 
betrekken) 

 Speurtocht, spoorzoeken 

 Drakenrace op het water 

 Quiz 

 Veiligheidsdag Politie/ Brandweer 

 Feestelijke (her)opening Fontein 

 Braderie / rommelmarkt 

 Slecht weer activiteiten bv sjoelen, tafeltennis 

 Klusdag 
 
Besloten zal moeten worden op welke dag(en) en data, welke evenementen 
plaats zullen vinden 
 

Financiën: 
 

 Mogelijke bijdrage deelnemers 

 Aanvragen subsidie (timing!!) 

 Verkoop aandenken 
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 Loterij 

 Collecte onder bewoners 

Samenstelling commissie: 

 

 Peter van Dijk (zal de eerste samenkomst organiseren) 

 Hans van Terheijden 

 Jaap en Annelies Truijens 

 Maaike van Toledo (voor hand en spandiensten) 

 Inez vd Linde voor PR 

 Petra Koster van Groos 

 Joke Pluijmakers 

 + de nieuw te kiezen penningmeester 
 

 Vrijwilligers blijven welkom! 
 
Plan: 
 

 Deze groep zal een plan maken, met tussentijdse rapportages aan de 
wijkcommissievergaderingen; dit plan moet definitief zijn op 5 november 2015 
Dit plan zal minimaal een begroting, financieringsvoorstel en een 
uitvoeringsplanning met bemanning bevatten 
 

12. Rondvraag 
 

 Terugkerende verzakking oprit Olaf Palme brug 

 Onduidelijke situatie bij pinautomaat het Kompas (met name tav auto’s) 

 Jip en Janneke op de Boulevard al geruime tijd stuk 

 Gevraagd wordt naar de status van het rondje binnenschelde (fiets) 

Bovenstaande punten zullen door het secretariaat bij de gemeente aanhangig worden 
gemaakt. 

 De link naar Politie en BPT op de website zou gemakkelijker te vinden moeten 
zijn. 

 Een link naar het overzicht van defibrillators op de plaat zal toegevoegd worden. 
www.aedbergenopzoom.nl en dan doorklikken naar Adres of Kaart. 

 De bereikbaarheid van brandgangen (bv door plaatsing containers) wordt gemeld. 
Omdat het hier vaak particulier terrein betreft moeten bewoners elkaar hier op 
aanspreken; betreft het de openbare weg, kan de gemeente aangesproken 
worden. (bv met foto via de buitenbeter app) 

 Annelies bedankt namens alle vrijwilligers voor het kado. 
 

13. Sluiting en Nieuwjaarsborrel 

http://www.aedbergenopzoom.nl/

