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

Notulen wijkcommissie vergadering 17 november 2016
1. Opening en vaststelling agenda
Toegevoegd worden 10a: Nieuwe jaarplanning
en 10b: Vrijwilligers academie
2. Mededelingen
Bericht van verhindering van: Inez van de Linde, Jaap en Annelies Truijens, Willem
de Nie, Josita Moonen, Jacques van den Berg.
3. Verslag vorige vergadering (opmerkingen t.a.v. dit verslag graag voor de vergadering
per mail aan het secretariaat; dit vanwege vergaderefficiency).
Er zijn geen opmerkingen bij het secretariaat binnengekomen.
4. Samenstelling bestuur
Johan Huibrechtse wordt als aspirant lid ingewerkt.
De beide secretarissen stoppen op de komende jaarvergadering.
Zij zullen wel de Plaat Koerier blijven verzorgen
Het zou goed zijn als er zich nieuwe mensen voor het bestuur aanmelden.
De Statuten en het Huishoudelijk reglement zullen op hun actualiteit bekeken worden
en daarna op de site van de Bergse Plaat worden gezet
5. Financiën
De kascontrole over 2015 is uitgevoerd. Johan Huibrechtse deelt namens de
kascontrolecommissie mee dat alles in orde bevonden is. Formele decharge kan op
de komende jaarvergadering worden gegeven.
De penningmeester deelt mee dat 2015 is afgesloten met een positief saldo van
903,69 euro.
Ook 2016 wordt met een positief saldo afgesloten, mede dankzij een bijdrage van het
steunfonds (kosten jubileumfeest kwamen hoger uit dan begroot).
Helene Holslag benadrukt, dat het steunfonds er is om belangrijke zaken voor de wijk
zo nodig te ondersteunen.
De begroting 2017 met de subsidieaanvraag is bij de gemeente ingediend.
6. Stand van zake wekgroepen:
Plaat Koerier
De nieuwe Plaat Koerier is bijna gereed. Er is nog wel ruimte voor een
tweetal artikeltjes.
Kompas
Per 1 januari komt er een nieuwe bakker
Per 1 februari komt er een nieuwe winkel in de ruimte van het
reisbureau.
De heer Jack van Keulen heeft de 1e kompassieprijs ontvangen (zie
artikel in de Plaat Koerier).
3 december is er een Sinterklaasviering.
17 december wordt er een Kerstmarkt gehouden op het binnenplein
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(alle ondernemers op de plaat is gevraagd medewerking te verlenen).
De Wijkcommissie nodigt mensen uit om als vrijwilliger mee te draaien
Miep Andringa vertelt over de actie om een drogist te bewegen,
middels een handtekeningenactie, zich te vestigen in het Kompas. Ze
heeft al meer dan 200 handtekeningen verzameld (lees hier meer over
in de Plaat Koerier).
De suggestie wordt gedaan om als Wijkcommissie ook een kraam op
de Kerstmarkt te bezetten, teneinde inkomsten te creëren, door de
verkoop van artikelen, gedacht wordt aan ballpoints of
boodschappentasjes.
Groen
Het probleem van de Canadese populieren bij de Poppendijke is
uitgebreid besproken met de gemeente. Bewoners zullen door de
gemeente geïnformeerd worden over de gekozen oplossing.
Gewezen wordt nog op het bestaan van het BuurtNatuurFonds, waar
subsidie aangevraagd kan worden voor de aanleg van groen in de wijk.
Op voorstel van Helene wordt het onderwerp Geboortebos ingebracht
in de werkgroep Groen.
Snelheid en veiligheid
Daphne: de wekgroep bestaat nu uit 7 à 8 leden, dit werkt goed.
Inmiddels een aantal acties gehad: Laan van Hildernisse, met stickers
en spandoeken van VVN aandacht gevestigd op 30 km zone, goede
resultaten, ook door het matrixbord, dat is geplaatst.
Volgende project is het fietspad langs de Boulevard (i.v.m.
toegenomen drukte horeca).
Volgend jaar: Lepelaar en Zeekraal.
De vergadering komt met enkele voorbeelden van notoire wegpiraten.
De politie moet de misdragingen wel zelf constateren.
Ook het fout parkeren komt weer eens aan de orde, politie bekeurt
alleen bij gevaar.
Skatepark
Had volgens planning al lang vervangen moeten worden!
Nu gemeenteraadsleden zich er mee bemoeid hebben komt er weer
wat schot in. Nu in gesprek met de gemeente en de stichting Wij Zijn
Zwerfvuil
Elke 1e maandag van de maand verzamelen zich de vrijwilligers en
halen zakken vol zwerfvuil op.
Ook bij de Kreek loopt een project, waarmee de 2e prijs bij de uitreiking
van de Duurzame Duimen is gewonnen.
Wijkgebouwen
Er is veel onrust rond de ontwikkeling bij de wijkgebouwen in Bergen
op Zoom.
Gevreesd wordt voor oneerlijke concurrentie.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord Brabant onder nummer 40283867
Datum:23 november 2016

Pagina 2 van 3

WIJKCOMMISSIE DE BERGSE PLAAT
SECRETARIAAT

7. Wijkagent
Daphne meldt dat tussen 1 januari en 17 november de volgende incidenten zijn
geweest: 4 woninginbraken, 15 auto-inbraken, 4 gestolen auto’s en 2 gestolen
fietsen. Zij laat een plattegrondje circuleren met de plekken waar dit gebeurd is.
8. Buurtpreventie
Het BPT heeft weer informatietasjes uitgedeeld in de omgeving van de woningen
waar ingebroken is.
Er werd actie gevoerd tegen auto-inbraken.
Aan het eind van het jaar zullen in samenwerking met de gemeente weer
vuurwerkrondes gehouden worden.
9. Stichting Wij(k)
De kinderopvang beweegt zich nog steeds in stijgende lijn.
Er is een nieuwe werkgroep aan het opstarten die wil proberen een steunpunt voor
ouderen op te richten in het wijkgebouw.
10. Plaat Koerier – Website
De website wordt up to date gehouden door Inez van de Linde.
Heeft u iets te melden, dan sturen naar het secretariaat voor plaatsing op de site.
10a: De jaarplanning voor 2017 is gereed en goedgekeurd en zal op de site worden
geplaatst
10b: De voorzitter vraagt aandacht voor de vrijwilligersacademie, waar diverse cursussen
gevolgd kunnen worden (www.wijzijntraversegroep.nl/vrijwilligers/trainingen-voor-

vrijwilligers).
11. Rondvraag en sluiting
Hans Muller vraagt aandacht voor de BurenhulpApp, afgesproken wordt hier iets over
in de Plaat Koerier te melden.
Gevraagd wordt naar het bezoek van de wethouder. Met de fiets werden de volgende
plekken bezocht (naast het Wijkcentrum): de nieuwe parkeerplaatsen, de voetbalkooi,
de bomen langs Poppendijke en Strandplevier/ Zilverplevier (bollen).
Gevraagd wordt waarom er met van die lange bussen gereden wordt, terwijl er soms
maar enkele passagiers inzitten. Dit is de verantwoordelijkheid van de vervoerder.
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