
Verslag jaarvergadering Wijkcommissie de Bergse Plaat 

Donderdag 21 mei 2015 

Bij de opening heeft de voorzitter  de volgende personen afgemeld: Sonja Hommerson , Theo van de 

Heuvel, Theo Rijneveen, Lies Dings en Willem de Nie . Nu bleek ook dat we Rob missen want er was 

geen presentie lijst Joke belooft het secretariaat te vragen om daar voortaan zorg voor te dragen. De 

vergadering staat nog even kort stil bij zijn overlijden.                                                                                                                                                              

Bij het vaststellen van de agenda deelt Joke mee dat Peter van der Graaff van de Stenen Strofen op 

weg gaat naar Parijs voor de Roparun en probeert de volgende vergadering te komen. Agendapunt 

wordt dus alleen heel kort besproken. Paul onze wijkagent mist zichzelf en de buurtpreventie in de 

agenda. Hij wordt als 7a toegevoegd . 

Annelies Truijens meldt dat de kascommissie in februari de boeken en cijfers van de toenmalige 

penningmeester, Joke, heeft gecontroleerd. De papieren met handtekeningen zijn inmiddels 

ingeleverd bij het secretariaat. Joke laat daarop zien hoe weinig in- en uitkomsten er nog zijn. Zij 

heeft alles in middels over gedragen aan Sonja Hommerson. Zij doet in het kort verslag over het jaar 

2014 en vertelt dat we van de subsidie van € 2471 geen gekke bokkesprongen kunnen maken. Dat er 

vorig jaar nog € 399 over was . Johan Schippers heeft een begroting ingediend voor het Plaat 

toernooi Jeu des Boules dat op 1 augustus gehouden gaat worden. Hij vraagt om € 140 

ondersteuning. Het geld dat overblijft wordt later teruggestort. De vergadering gaat accoord!                                            

Gelukkig hoeven we de € 1000 die we elk jaar mee betaalden aan het wijkblad, niet meer over te 

maken. De Plaatkoerier kan het op eigen kracht, daarover later meer. De veel extra vergaderingen 

omtrent het voortzetten van de Plaat Koerier heeft wel extra veel geld(huur ruimtes) en tijd van de 

bestuurders gekost. Daarvoor dank! 

Verslag van de secretarissen wordt door Joke uitgelegd. Ze legt uit dat de overname van de Plaatina 

helaas niet zonder slag of stoot is gegaan. Na diverse gesprekken leek alles in orde maar Daniëlle 

bleek toch niet bereid een aantal zaken aan de nieuwe redactie over te dragen. Hulde aan Theo die 

bijna 5 weken bezig is geweest met het nieuwe blad: Maar dan heb je ook wat! Samen met Willem 

en met hulp van Cora zijn alle adverteerders benaderd, allereerst voor 1 nummer , maar nu komt in 

september nr 2 uit!. Dat is prima verlopen .Een nieuw redactie lid bood zich aan: Jacques van de Berg 

Helene maakte weer mooie foto’s en trouwe schrijvers zorgden voor leuke stukjes. Het resultaat is 

gewoon geweldig goed te noemen!                                                                                                     

Ondertussen werd ook hard gewerkt aan de nieuwe Website. Inez, Willem en Dennis hebben een 

mooi stukje werk afgeleverd. Dank voor het mooie logo Dennis! Dank voor een keurige nieuwsbrief 

die regelmatig wordt verstuurd door Inez en Willem. 

Bestuursverkiezing: Er zijn 3 bestuursleden aftredend nl: Petra Koster van Groos (vice -

voorzitter),Theo van de Heuvel (secretaris) en Willem de Nie (secretaris). De beide secretarissen 

worden herkozen en Petra stelt zich niet herkiesbaar. Joke bedankt haar namens het bestuur en de 

bewoners van de Plaat.  Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld dus de vergadering gaat akkoord 

ook met de benoeming van Sonja Hommerson tot penningmeester. Wel wordt er nog een vraag 

gesteld over het feit dat Sonja bij de gemeente Bergen op Zoom werkt. Kan er geen 

belangenverstrengeling optreden? Joke antwoordt dat Sonja toestemming heeft gevraagd en dat 

heeft gekregen. 



Het bestuur is behoorlijk uitgedund en ziet er nu als volgt uit:                                                                     

Voorzitter:  Joke Grootemaat                                                                                                                       

Penning meester:  Sonja Hommerson                                                                                                           

Secretaris: Theo van de Heuvel en Willem de Nie                                                                                           

Overige bestuursleden: Josita Moonen en Jaap Truijens                                                                                              

Kandidaten voor het bestuur, vooral jongere Plaatbewoners, zijn van harte welkom. 

Na de pauze vertelt Joke dat het financiële plaatje voor de Stenen strofen rond is maar er nog 

gezocht wordt naar een goede plaats. 

Paul onze wijkagent komt met een kort jaarverslag met daarin de werkzaamheden die op de Plaat 

door de Buurtpreventie en Politie worden uitgevoerd. Het gezamenlijke optreden werpt zijn vruchten 

zeker af. Paul vertelt o.a. over de oefenavonden. Hij verzorgt zelf ook  de voorlichting op de scholen 

en in appartementencomplexen zoals over de “Babbeltrucs” Hij vraagt ook de bewoners om te 

signaleren en door te geven. “Neem waar mogelijk foto’s maar ga in geen geval de confrontatie aan!” 

Andere aanwezigen vertellen dat ook die confrontatie, mits goed gebracht, zeker effect kan hebben. 

Paul had een jonge collega meegebracht, Jesse, die vooral voor de jongeren op de Plaat het 

aanspreekpunt gaat worden. Jesse werd door de vergadering hartelijk welkom geheten. 

Parkeren op de Plaat Inmiddels is Rob Hoppenbrouwers ook aangeschoven. Het onderwerp parkeren 

op de Plaat is door hem vertaald in de start van het Autodelen. Op dinsdag 26 mei geeft Wethouder 

Patrick van der Velden het startschot om 17.30 uur in de Ijsvogel! Er zijn inmiddels 2 mensen die met 

het proef project mee doen, er is plaats voor 10 . Rob deelt Flyers uit en beantwoordt vragen over de 

prijs, de smartphone  en de controle op leeftijd, identiteit en rijbewijs. Helaas is de enquête door 

ziekte van de heer de Heij nog niet afgerond. Bij het laatste contact meldde hij mij dat er 85 reacties 

uit de wijk waren gekomen. Wij wensen hem beterschap! 

Jongeren in de wijk  Ad v.d. Vreden , jongerenwerker binnen Aanzet, houdt een betoog over de 

jongeren die ook recht op een eigen plekje hebben. Vastgesteld is dat de groep jongeren die zich 

regelmatig bij het winkelcentrum het Kompas ophoudt, kleiner is geworden en eigenlijk in kleine 

groepjes uit elkaar is gevallen. Eén van die jongeren, Rick Lokker, is met Ad meegekomen en wil 

graag mee helpen . Er zou een gesprek plaats vinden met de VvE van de Sirenen. Door het verzetten 

van de eerder geplande vergadering liep dat even mis. Een nieuw gesprek wordt gepland. Rick is nu 

al bezig met de zomeractiviteiten voor basisscholieren. Op de Bergse Plaat is de animo niet zo groot 

omdat de meeste jongelui op vakantie zijn. Hij vraagt dan ook de aanwezigen of er behoefte is aan 

deze activiteiten in de zomervakantie op de Plaat en of er mensen mee willen helpen.  Hij  vertelt dat 

het goed is om het omgaan met de jongeren te ervaren. Samen met Scholen, Buurtpreventie, ouders 

en Wijkcommissie moeten we zeker dingen voor elkaar krijgen. Schoonmaak acties , het met de 

gebruikers bekijken van de Skatebaan enz. Joke vraagt Rick daarop om toe te treden tot de lustrum 

commissie. Rick doet dat!  

Rondvraag: Jaap Truijens vertelt dat Aquasiet een goed contact heeft met Lodijke: Zingen en helpen 

opruimen  zorgt voor een gezellige sfeer.                                                                                                   

Tijdens de vergadering wordt ook door diverse mensen gevraagd om de zwanen beter te 

beschermen en vooral op de scholen voorlichting te geven. De aanwezigen vinden het vooral een 

taak van de ouders!                                                                                                                                           



Adrie vraagt naar de Route beschrijvingsborden bij de ingang van de Plaat. Helene vertelt dat die ene 

van de Wijkcommissie is. Rick biedt aan hem met hulp weg te halen.                                                  

Josita vraagt aan Rick met hoeveel mensen hij die zomeractiviteiten organiseert. Waarop hij 

antwoordt  met 5 mensen en 35 vrijwilligers. Contact?  Zomeractiviteiten2015@outlook.com                

Jaap wil dan Joke even complimenteren met haar Lintje. Wim sluit daarbij aan en Joke wordt beloont 

met een spontaan applaus. 

De vergadering wordt gesloten en er wordt nog gezellig nagebabbeld aan de bar. 
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