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Notulen wijkcommissie vergadering 5 november 2015 

1. Opening en vaststelling agenda 
Afmeldingen: Sonja Hommerson, Jaap en Annelies Truijens, Eugene Prins en Jaap 
Dekker, Inez van de Linde. 
Toegevoegd worden de agendapunten: 
- Zomeractiviteiten (Rick Lokker) 
- Kompas (Kees Segaar) 
- Voetbalveldje tussen de scholen (Familie Aerts) 
 

2. Verslag vorige vergadering wordt met een kleine aanpassing over de snelheid op de 
Laan van Hildernisse goedgekeurd. 
 

3. Terugkoppeling Parkeerproblematiek 
Het bestemmingsplan is op dit punt aangepast. 
De financiële beslissing in de Raad wordt binnenkort genomen. 
 

4. Onderhoud watergangen en riet (waterschap) 
Willem de Nie geeft een korte toelichting op het standpunt van het waterschap. 
Kort gezegd: geen aanleiding om het beleid te wijzigen. 
Esthetische argumenten spelen geen rol voor het waterschap. 
Klachten altijd melden bij het waterschap (zie link op onze website www.bergse-
plaat.nl). 
 

5. Nieuwe horeca Boulevard 
De Sushi tent gaat niet door. Dit wordt de Zeehut, een horecagelegenheid. 
Het bestemmingsplan is aangepast, er lopen nog procedures. 
De nieuwe eigenaar, Frank v.d. Avert, is in gesprek met de bewoners. 
 

6. Communicatie via de nieuwsbrief 
Alle berichtgeving, zoals agenda en verslagen van de wijkcommissie, vindt voortaan 
via de nieuwsbrief plaats, dit in verband met een gewijzigd SPAM-beleid van Google. 
 

7. Wijkagent 
De nieuwe wijkagent, Daphne Wansink, heeft samen met de verkeersdeskundige van 
de gemeente een schouwronde gehouden met de volgende conclusies / acties: 
> De oprit bij de Vogelaar aan de Boulevardzijde wordt verwijderd i.v.m. het 
oneigenlijk gebruik door (brom)fietsers. 
> De situatie bij de pinautomaat blijft ongewijzigd, omdat de geldtransportwagens 
direct bij de automaat moeten kunnen komen. 
> Het 30 km bord aan de ingang van de Laan van Hildernisse is verplaatst (stond te 
dicht na de rotonde). 
> Er zullen tijdelijk zgn. smiley borden geplaatst worden aan beide zijden van de Laan 
van Hildernisse om de automobilisten op hun snelheid te wijzen. 
De wijkagent zoekt nog uit of een zgn. nulmeting gedaan kan worden. 
> Klachten bestemd voor de wijkagent kunnen het best doorgegeven worden via het 
contactformulier van de politie (zie de link op onze website). 
> Zodra het vergaderschema 2016 van de wijkcommissie bekend is, dit doorgeven 
aan de wijkagent. 
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> Het agendapunt over het voetbalveldje wordt gelijk besproken (Helene overhandigt 
de brief van de familie Aerts aan de wijkagent). Resultaat: wijkagent en 
preventieteam zullen aandacht hieraan schenken.  
> N.a.v. de opmerkingen over hangjongeren bij het voormalige KOM gebouw die erg 
veel afval achterlaten, wordt nogmaals gevraagd ter plekke een afvalbak neer te 
zetten. Rick opperde het plan deze bak dan door de jeugd zelf op te laten pimpen. 
De vergadering kan geen begrip opbrengen voor het standpunt van de gemeente, dat 
er geen bakken geplaatst worden om financiële redenen. 
Pieter Hiemstra merkt op dat de Boulevard regelmatig als racebaan wordt gebruikt en 
er (vermoedelijk) gedeald wordt. 
Daphne geeft aan dat snelheidsbeperkende maatregelen i.v.m. de stadsbus niet 
mogelijk zijn. Wel zegt ze toe aan het tweede punt in 2016 aandacht te geven. 
 

8. Buurtpreventie 
Theo Rijneveen stopt als coördinator. 
Zij melden regelmatig alle constateringen via de BeterBuiten APP, maar krijgen 
daarover geen adequate terugkoppeling. 
Pieter Hiemstra vraagt om een uitleg over het BPT in de Plaat Koerier. Theo denkt 
hierover na. 
Toevoeging secretariaat: Deze informatie staat al op onze website. 
 

9. Contactpersonen 
Er is een vergadering met de contactpersonen gehouden. De lijst in de Plaat Koerier 
wordt aangepast (Joke). 
 

10. Stichting Wij(k) 
Josita: De zaken gaan voortvarend. Een nieuwe groep is toegevoegd. 
 

11. Hoofdonderwerp:  25 jarig jubileum. 
De Feestcommissie, die daarvoor in het leven is geroepen, heeft, na een blik op de 
evenementenagenda van de gemeente, gekozen voor zaterdag 4 juni. Verenigingen, 
scholen of bedrijven kunnen meedoen aan activiteiten en op die manier een steentje 
bijdragen aan dit jubileum en zichzelf natuurlijk promoten! 
 
We hebben een aantal leuke plannen, die we alleen kunnen uitvoeren met steun van 
velen. We denken aan een tocht over de Plaat én de Binnen Schelde met allerlei 
leuke tussenstop momenten. De verenigingen, scholen en bedrijven kunnen op 
die tussenstop plekken een activiteit ondersteunen of organiseren. 
 
De dag wordt afgesloten met een feestavond, gedeeltelijk aan het water, gedeeltelijk 
in het Wijkgebouw! 
 
Feestavond is drieledig: 
Kinderfeest in de vooravond in wijkgebouw. 
Beachparty in samenwerking met horeca aan Boulevard (15-25 jaar). 
Dansfeest in wijkgebouw voor de rest. 
Muziek staat als item nog open. 
 
Er zal prominent in de Plaat Koerier aandacht besteed worden aan het jubileum  en 
tevens zal gevraagd worden om een financiële bijdrage van de bewoners. 
Buurtpreventie is gevraagd om toe te treden tot de commissie, Theo Rijneveen komt 
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daar op terug. 
 
Er wordt gedacht aan de volgende verenigingen, scholen en bedrijven (de lijst is nog 
niet volledig): 
Watersportvereniging de Schelde    
Kanovereniging Zeewitoe    
Zwembad de Schelp     
Zwem- en waterpolovereniging de Krabben  
Speeltuin van Glymes     
Dance centre Boogie Down    
Sporthal en verenigingen    
Winkelcentrum het Kompas    
Muziek, Drive inns     
Jeu de Boule ver. het Petangeske   
Gemeente Bergen op Zoom    
Scholen (Lodijke en de Kreek)    
Gymnastiek ver. Genie     
Scouting      
Wandel vereniging de wandelende Krabben   
TOS (Thuis Op Straat)      
Aan Zet       
MacDonalds      
Het Strandhuis      
La Playa      
de Zeehut      
EcoSki       
 
Tijdens en na de vergadering zijn nog punten toegevoegd: 
Mobiel Medialab van de politie 
Brandweer 
Waterpolitie 
SUPvereniging 
 

12. Zomeractiviteiten 
In 2016 komen er zomeractiviteiten op de Plaat (activiteiten bedoeld voor kinderen, 
die niet op vakantie gaan). 
Uitgebreide informatie komt in de komende Plaat Koerier (17 december). 
 

13. Kompas 
Kees Segaar maakt zich zorgen over de toekomst van het winkelcentrum Het 
Kompas. Er zal een werkgroepje gevormd worden dat in samenspraak met de 
winkeliers de toekomst van het Kompas zal onderzoeken en zo mogelijk met 
voorstellen zal komen (meer hierover in de komende Plaat Koerier). 
 

14. Rondvraag en sluiting 
 


