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Notulen Wijkcommissie vergadering 19 januari 2017 

1. Opening en vaststelling agenda 
Toegevoegd worden : 
Werkgroep Wijkgebouw 
Werkgroep Steunpunt Ouderen 
Buurtpreventie/wijkagent 
 

2. Financiën 
Een subsidie van € 2470 is ontvangen voor 2017. 
Kascontrole over 2016 vindt komende week plaats. 
 

3. Mutaties Bestuur 
Beide secretarissen treden dit jaar af (dit is dus hun laatste verslag). 
De volgende mutaties worden op de komende jaarvergadering voorgelegd: 

o Sonja Hommerson, nu penningmeester, wordt secretaris. 
o Johan Huibrechtse treedt toe in het bestuur en wordt penningmeester. 
o Clarie Ruhl heeft zich beschikbaar gesteld als notulist (geen bestuurslid). 

 
4. Vernieuwde vergaderstructuur 

Op elke bestuursvergadering wordt van elke werkgroep een afgevaardigde 
uitgenodigd. Dit verbetert de overlegstructuur en voorkomt doublures. 
 

5. Doelstellingen Wijkcommissie 
Omdat het huishoudelijk reglement van 16 april 1992 dateert, wordt een vernieuwde 
versie op de jaarvergadering voorgelegd. 
Het huidige reglement alsmede de statuten worden op de website geplaatst. 
Suggesties voor aanpassingen zijn welkom. 
 

6. Werkgroepen 
a. Groen 

(Peter Bogers, Ron Becking, Henriëtte de Kort, Joke Grootemaat) 
In overleg met de gemeente en de bewoners is een plan gemaakt voor het 
verwijderen van 42 populieren, te vervangen door 19 andere bomen 
(Poppendijke en Lamsoor). Gestart wordt in februari.. 

b. Kompas 
(Mireille Hoetelmans, Gerard Worm, Joke Grootemaat, Jacques van den 
Berg, Sonja Hommerson) 
Handtekeningenactie voor een nieuwe drogist loopt ( al meer dan 1000 
handtekeningen). 
Er worden momenteel gesprekken gevoerd. Wordt vervolgd. 
De bloemenshop blijft bestaan in een kleinere winkelruimte. 
Er komt een nieuwe winkel in het oude reisbureau. 
In de Jumbo is een Post NL punt en er komt mogelijk een slijterij. 

c. Werkgroep Plaat Koerier 
(Theo van den Heuvel, Willem de Nie, Inez van de Linde, Jacques van den 
Berg) 
2016 is financieel positief afgesloten. De advertentietarieven 2017 zijn met 
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4% verhoogd (verhoging drukkosten). Nieuwe adverteerders zijn welkom 
(aanmelden via de website, onder contact). 

d. Skatepark 
Gemeente moet nog nakomen wat beloofd is. Er is nu actie gevraagd via 
politieke partijen 

e. Snelheid en veiligheid 
(Daphne Wansink, Ella Jonker, Johan van Roeden, Els Smit, Els Roepers, 
Laurent Schoonen, Piet Huijbregts) 
Het plan wordt gepresenteerd aan de gemeente. 23 januari is er een afspraak 
met wethouder Kammeijer. 
De gehouden actie wordt als positief ervaren. 

f. Website en nieuwsbrief 
(Inez van de Linde, Dennis Hoekstra) 
De website en de nieuwsbrieven worden zeer accuraat verzorgd. 

g. Zwerfvuil 
(Joke Grootemaat, Els Roepers, Noortje Wilkens, Linda Schuurbiers, Niels 
Bax , Gerrit Coldeweijer en Brigitte Haest) 
Succesvol, elke 1e maandag van de maand om 9.30 uur. Veel aanspraak en 
spontaan nieuwe aanmeldingen. 

h. Wijkgebouwen 
(Josita Moonen, Jaap van Wijlen, Helene Holslag, Wim Edens, Johan 
Huibrechtse, Joke Grootemaat) 
Er is een gesprek geweest met de gemeente. We worden meegenomen in de 
plannen van de gemeente. 

i. Steunpunt Ouderen 
Willen we graag in het wijkgebouw hebben. Er wonen veel ouderen op de 
Plaat. Belangstellenden graag aanmelden bij het secretariaat. 
 

7. Wijkagent/Buurtpreventie 
De criminaliteitcijfers op de Plaat zijn in 2016 licht gedaald ten opzichte van 2015, 
behalve het aantal gestolen auto’s (de daling geldt ook voor geheel Bergen op 
Zoom). 
Er is een drugsdealer aangehouden, die ook actief was op de Boulevard. 
Op 1 en 8 februari zijn er in het wijkgebouw bijeenkomsten over veiligheid Ouderen. 
Het Buurtpreventieteam heeft in 2016 250 fietsrondjes gereden, inclusief 
oudejaarsronden. 2x een actie schoenspoor. 
Doelstelling 2017 is veel geel op straat, folderen, actie schoenspoor, Whatsapp 
groepen promoten en verlichting fietsen. Nieuwe teamleden zijn altijd welkom.  
 

8. Vergaderschema 2017 
Te vinden op de website onder het kopje activiteiten. Donderdag 9 maart is de 
eerstvolgende (jaar)vergadering. 
Joke merkt op dat ze de tweede helft van het jaar op donderdag niet beschikbaar is 
(een oplossing wordt gezocht) en dat zij in 2018 zal stoppen als voorzitter. 
 

9. Rondvraag 
Jaap meldt dat de stichting IJsvermaak nadenkt over een schaatsronde 
Binnenschelde.  
Er wordt een pilot stadsgesprekken gestart (23 en 30 januari) Liefhebbers gevraagd. 
Melden bij Carinne Elion 06 22375233 of c.elionvalter@gmail.com 


