
Verslag vergadering Wijkcommissie de Bergse Plaat 

Donderdag  10 september 2015 

Agenda 

Mededelingen:                                                                                                                                                    
Afmeldingen van Theo v.d. Heuvel, Rene Habes, Theo Rijneveen en Inez van Linde 
(vakantie), Sonja Hommerson en Willem de Nie (ziekte) , Wim Edens en Helene Holslag 
komen wat later i.v.m. de avondvierdaagse in Halsteren. 
 
Een aantal buurtbewoners heeft geen uitnodiging voor vandaag ontvangen. Deze is 
verstuurd via de nieuwsbrief omdat het op de gebruikelijke manier niet lukte. Theo en Willem 
waren allebei op vakantie. Volgende keer eerder versturen dank aan Inez die het via de 
Nieuwsbrief in ieder geval nog voor elkaar heeft gekregen. Ook de data voor volgende 
vergaderingen vooral goed op de website zetten. Op de website moeten de personalia van 
de bestuursleden ook nog worden bijgewerkt. 
 
Buurtpreventie                                                                                                                                               
Helaas vandaag geen afvaardiging omdat Theo en Rene met vakantie zijn en vandaag de 
Plaatkoerier rondgebracht wordt. Voorzitter maakt daar blij melding van en bedankt de 
buurtpreventie leden voor het rondbrengen. De buurtpreventie zou blij zijn met wat jonge 
aanwas. Zeker nu de nieuwe wijkagente haar intrede heeft gedaan willen ze graag weer 
goed aan de slag. Zeker nu het ook weer vroeger donker wordt. 
 
Wijkagent                                                                                                                                                              
We hebben vanavond afscheid genomen van Paul Gabriëls, die sinds 1 september wijkagent 
in wijk Oost is geworden en maken kennis met Daphne Wansink die zijn plaats heeft 
overgenomen. Beide agenten waren heel de vergadering aanwezig en Paul ontving een 
kleine attentie als dank voor zijn inzet. Daphne heeft zich voorgesteld en hoopt ook een 
goede tijd mee te gaan maken in onze wijk.  Ze is bereikbaar onder het nummer 0900-8844 
en via email: daphne.wansink@politie.nl. Ze heeft aangeboden om in de Plaatkoerier en  in 
de Nieuwsbrief regelmatig stukjes te plaatsen. 
 
Wijkblad                                                                                                                                                 
De nieuwe Plaatkoerier is deze week uitgekomen en vandaag rondgebracht. Super! Groot 
compliment voor de makers. Dikke pluim voor Theo, Marjet, Jacques en Helene en alle 
andere mensen die er aan mee hebben gewerkt. Hij ziet er weer prima uit. Voor de volgende 
uitgave gaan we even rond de tafel omtrent de aantallen bladen. Bij het uittellen bleek dat we 
er misschien toch wel te veel hebben laten drukken. Joke belooft dit door te spelen aan Theo 
van de Heuvel en Rene Habes. 
 
Contactpersonen                                                                                                                                   
Ook deze lijsten gaan nagekeken worden. Er kloppen verschillende adressen en 
telefoonnummers niet meer en er staan nog  mensen op de lijst die hebben afgezegd. Vanuit 
de vergadering worden wat namen geroepen en Joke belooft, na een tip van Wim Edens, om 
alle mensen die nu nog als contactpersoon bekend staan, uit te nodigen voor een gesprek. 
Er zijn mensen bij die nooit op een vergadering aanwezig zijn en dus ook eigenlijk niet weten 
wat er zoal besproken is. Daarna gaan Helene, Hans Muller en Joke de lijsten aanpassen. 
 
25 Jaar Plaat                                                                                                                                          
Er wordt aan gewerkt maar het vlot nog niet zo erg. Josita en Annelies vertellen dat er 
donderdag 8 oktober  om 20.00 uur. een vergadering is. Wie mee wil werken mag 
aanschuiven. Joke laat ook nog even een oproep doen via de nieuwsbrief. Reacties graag 
aan Joke of het secretariaat. Hierna hielden we even een korte pauze. 

mailto:daphne.wansink@politie.nl


 
Stenen Strofen                                                                                                                                  
Presentatie door Peter van der Graaff. Het gedicht is klaar, er is geld en er zijn 2 locaties. Via 
een aantal beelden liet Peter zien hoe het gedicht is geworden en waar het eventueel 
geplaatst kan worden. De 2 uitgekozen locaties zijn: de achterzijde van Reigershorst, boven 
de garage uitgang tegen over Aquasite en op het muurtje wat helemaal langs de Boulevard 
loopt. Het zag er heel veelbelovend uit; zeker door met verschillende schaduweffecten te 
werken en de tekst eventueel te herhalen om heel de Boulevard te kunnen bereiken. Er 
wordt nu eerst grondig bestudeerd welke materialen er gebruikt moeten worden om het een 
beetje tijdsbestendig aan te kunnen brengen. De aanwezigen gaven allemaal hun mening en 
vonden het jammer dat ze niet de definitieve keuze mochten maken. Peter vertelde wel dat 
allebei de locaties misschien benut worden. Dit wordt vast een mooi begin voor ons 
jubileumjaar. 
 
Parkeerproblemen  
Op 29 juli 2014 heeft Joke een kort overleg gehad met de gemeente in de persoon van Cor 
Verbruggen. Alle binnengekomen enquêteformulieren waren verwerkt tot een indrukwekkend 
geheel. Er was door de bewoners massaal meegedacht en ingevuld. Eén optie had de 
duidelijke voorkeur; namelijk die van de 24 parkeerplaatsen op de Graspieper. Het 
uitgewerkte plan wordt aangeboden aan de gemeenteraad en dan hopen we dat het 
uitgevoerd kan gaan worden. Dit hangt af van het kostenplaatje: € 24.000. Omdat tijdens het 
debat in maart, waar bij de gemeenteraadsverkiezingen alle partijen vóór waren, hopen we 
op een gunstige beslissing! Het gestarte project met de deelauto loopt en wordt deze maand 
geëvalueerd. We zijn benieuwd. 
 
Bezoek locoburgemeester Kammeijer  
Op 19 augustus 2015 bracht Yvonne Kammeijer samen met de nieuwe veiligheidsfuncionaris 
Jan Bogers en Jaqcues van der Ververgaard, namens de gemeente een bezoek aan het 
Wijkgebouw en de wijk de Bergse Plaat. Diverse mensen gaven acte de présence en 
vertelden over hun functie binnen onze wijk. Aanwezig waren Rene Habes namens de 
Buurtpreventie, Jaap Truijens, Buurtpreventie en wijkcommissie, Jaap Wijlen, 
Maatjeskinderopvang en de stichting Wijk, Josita Moonen, Maatjeskinderopvang, stichting 
Wijk en de Wijkcommissie en Joke Grootemaat, voorzitter Wijkcommissie en de Stichting 
Wijk. Rene gaf aan dat alles goed loopt maar dat hij graag wat nieuwe, jongere 
Plaatbewoners bij zijn team wil voegen.  
 
Op zaterdag 24 oktober wordt er dan ook een dag voor de Preventie georganiseerd. In 
de ochtend in de diverse wijken, in de middag een manifestatie op de Grote Markt in 
een grote tent met allerlei demonstraties van o.a. politiehonden. Zegt het voort! 
 
Namens de stichting Wijk gaf Jaap van Wijlen een presentatie over het wijkgebouw vanaf 1 
januari 2013. De zorgen, de kosten, de tegenslagen maar ook al het goede wat er tot nu toe 
al uit voortgekomen is. Een waarschuwing naar de gemeente om niet zo maar subsidies toe 
te gaan schuiven naar mensen die een wijkgebouw over willen nemen of wel willen gaan 
huren. Yvonne gaf aan dat graag mee te nemen in de hele discussie die momenteel op het 
gemeentehuis gaande is omtrent het afstoten van nog enkele wijkgebouwen waaronder de 
Korenaere, de Wittenhorst Halsteren, en het wijkgebouw Borgvliet: sint Antonius Abt, wat wel 
gehuurd is tot 2024! 
Er wordt een nader contactmoment afgesproken. Hierna maakten we nog een door Rene 
uitgezette fietstocht over de Plaat . We stoppen op markante plaatsen en vertellen waarom. 
Tegen 4 uur zijn we weer bij het Wijkgebouw en gaan de bezoekers terug naar het 
gemeentehuis. 
 
Verzilting van de Binnenschelde    



Op ons verzoek was Tiny Arts heel de avond aanwezig. Hij heeft al verschillende keren 
prima lezingen gegeven over de waterhuishouding van de Plaat et cetera. Omdat de plannen 
van de regering omtrent zoet en zout pas aan het einde van 2015 bekend worden gemaakt, 
kon hij daar nu dan ook niet verder op ingaan. Wel kon hij duidelijk uitleggen wat er tot nu toe 
allemaal gebeurd is. Ook alle plannen die gemaakt zijn en weer afgeketst zijn kwamen in 
vogelvlucht voorbij. In 2016 wil hij graag de plannen uit komen leggen als het een en ander 
definitief beslist is. 
 
Schoonmaak van de watergangen 
Via de mail en ook per post zijn er klachten binnengekomen over de schoonmaak van de 
waterpartijen. De Zwanenplas, het water bij de scholen et cetera zou veel te dicht begroeid 
zijn met riet en te weinig worden bijgehouden. Tiny, die ook zitting heeft in het waterschap, 
heeft uitgelegd dat het riet alleen in het najaar echt gemaaid kan worden. Andere tijdstippen 
bijvoorbeeld het voorjaar, verstoort de broedende vogels et cetera. Hij vertelt ook dat het riet 
niet voor de schoonheid is aangebracht maar grote ecologische waarde heeft .Hij zal de 
boodschap wel doorgeven aan het waterschap dat daarna contact met het bestuur opnemen. 
 
Stichting de Wijk en Maatjes kinderopvang  
Josita vertelt dat alles boven verwachting goed gaat maar dat het hard werken is. Ze vertelt 
dat er nu een peuter-kleuterklas van de Maatjes in basisschool De Kreek is en ook de 
buitenschoolse opvang daar prima draait. Op 15 september is de officiële opening van de 
brede school nl. De Kreek, stichting ZON en de Maatjeskinderopvang. Alle aanwezigen 
worden van harte uitgenodigd. Verder is er door de gemeente een soort Pilotfilmpje gemaakt 
van de werkwijze op de maatjes en in het wijkgebouw.. Dit filmpje gaat de gemeente 
gebruiken om eventuele kopers of huurders voor de wijkgebouwen enthousiast te maken, 
maar ook te waarschuwen voor de valkuilen. Ook de Wijkcommissie van Lepelstraat doet 
aan dit filmpje mee. 
 
Rondvraag 
Adri vraagt naar het grote gebouw wat naast de Zeeland gebouwd wordt. Joke vertelt dat 
daar een bioscoop komt. Ook vraagt ze naar het bord wat aan de toegang tot de Plaat staat. 
Rick zou dat verwijderen. Joke zegt het na te vragen (het bord is nu inderdaad verwijderd!) 
Helene geeft de voorzitter een compliment. Zij heeft deze avond zowel de penningmeester 
als de beide secretarissen vervangen. Joke bedankt daarop Tiny Arts die haar heel goed ter 
zijde heeft gestaan. 
Joke maakt de aanwezigen opmerkzaam op een actiegroep tegen het afsteken van vuurwerk 
door individuelen. De aanwezigen zijn het daar eigenlijk allemaal wel mee eens. 
Na een behoorlijk lange, maar zeer interessante vergadering, sluit de voorzitter de 
vergadering. 
 
Joke Grootemaat 


