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Verslag vergadering Wijkcommissie De Bergse Plaat – 13 juli 2017 

1. Opening 
Aan de agenda worden toegevoegd:  
10a. Feest op 7 oktober 
10b. Politieke avond 
10c. Rondje Binnenschelde 
  
Er zijn afzeggingen van Inez van de Linde, Annelies en Jaap Truijens, Annette Lamme, Henriëtte de 
Kort, Noortje de Kort en Daphne Wansink (wijkagent). 

 
2. Mededelingen 

• Joke Grootemaat heeft te kennen gegeven om bij de eerstkomende jaarvergadering op 6 maart 
2018 af te treden als voorzitter en haar bestuursfunctie beschikbaar te stellen. Het bestuur gaat 
actief op zoek naar een nieuwe kandidaat-voorzitter. 

• N.a.v. de opmerking van Leo Bogers over auto’s op het fietspad wegens het ontbreken van paaltjes 
is geadviseerd om hiervan foto’s te maken en deze naar de wijkagent en/of de Wijkcommissie te 
sturen. Hierop is geen enkele reactie ontvangen. 

• Annette Lamme had een gerucht gehoord over het verdwijnen van de brug naar ‘De Kiek’. Joke 
heeft geïnformeerd bij de gemeente en op dit moment is dit niet aan de orde. 

• Er is een bericht verschenen in de krant waarin de burgemeester verklaart pertinent zeker te weten 
dat er niet wordt gedeald op de Boulevard en dat er geen sprake is van overlast. De kop in de krant 
is op zijn zachtst gezegd ongelukkig. Het Preventieteam heeft inmiddels met bewoners gesproken. 
Soms is er sprake van geluidsoverlast en dit heeft de aandacht van het Preventieteam. 
 

3. Vaststellen verslag Algemene vergadering dd. 11 mei 2017 
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen op dit verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen brieven/mails 

• We hebben een e-mail ontvangen van Stefaan Verheugt. Hij meldt zich aan als Plaatbewoner, 
beschikbaar als vrijwilliger voor activiteiten. Wij hebben hem per mail van harte welkom geheten en 
uitgenodigd voor onze vergaderingen.  
 

5. Financiën 
Het banksaldo bedraagt € 2.100,--. Volgens de begroting is er dit jaar nog € 1.400,-- vrij te besteden. 
Voor de kascontrole over 2017 zoeken we twee vrijwilligers. Annelies Truyens heeft twee keer op een rij 
gecontroleerd en is dus volgens de regels aftredend, Johan is inmiddels penningmeester. Deze controle 
vindt plaats in de eerste helft van januari 2018. 
Bij de Lidl konden organisaties zich aanmelden voor een subsidie, Johan heeft dit gedaan. 
 

6. Taken Wijkcommissie 
Dit stuk is opgesteld door Sonja Hommerson en dient als basis voor het Huishoudelijk Reglement. Het 
bestuur heeft dit stuk inmiddels goedgekeurd en vanavond is het de beurt aan de Algemene 
Vergadering. Op advies van de vergadering vindt er een aanpassing plaats aan het begin van de tekst 
bij de eerste bullet wordt toegevoegd: ‘in samenwerking met bevoegde instanties zoals Gemeente, 
Waterschap, Woningcorporatie(s) en Maatschappelijke Organisaties’. Met deze aanpassing wordt het 
stuk vastgesteld met de aantekening dat het een dynamisch document is. Het aangepaste stuk zal op 
de website gepubliceerd worden. 
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7. Nieuwe versie Huishoudelijk Reglement 

Omdat de website wat laat weer volledig in de lucht was, wordt de behandeling van het aangepaste 
Huishoudelijk Reglement uitgesteld tot de volgende vergadering. Het concept staat op de website onder 
het kopje ‘Media’ en men wordt verzocht reacties en aanpassingen per mail te versturen naar het 
secretariaat. 
 

8. Wijkagent 
De wijkagent is met vakantie. Johan van Roeden van het Buurtpreventieteam is zo vriendelijk de punten 
van de wijkagent met ons door te nemen. 

• De Werkgroep, WijZijn, de Politie en de gemeente hebben wederom overleg gehad over de 
renovatie van het skatepark. De renovatie staat op de begroting van de gemeente maar verder is 
het oorverdovend stil. Geen plan van aanpak, geen startdatum etc. De jeugd wil graag een try-out 
met de door hen gemaakte tekeningen. We vinden het jammer dat dit proces zo stroperig gaat en 
Joke heeft inmiddels een e-mail verzonden naar de gemeente. 

• Verder maakt de Wijkagent melding van:  
Diefstal uit een schuur die open stond; 
3x diefstal – in de sporthal en er is een rugzak opengesneden op de Boulevard. De portemonnee is 
teruggevonden met de papieren, maar zonder het geld. Verder is de tas van Joke gestolen in 
basisschool de Kreek. 
Overlast – er is sprake van burenruzies en wat jeugdoverlast op de Boulevard. Verder is Daphne 
bezig met een hond die wat overlast schijnt te geven. Ook wordt er melding gemaakt van een 
dreigbrief onder de ruitenwisser van een auto. De schrijver vond dat de parkeerder maar ergens 
anders moest gaan staan.  

• Onze wijkagent is uitgenodigd bij McDonalds in het kader van hun (landelijke) actie ‘Coffee with a 
cop’. Omdat er al plannen zijn om iets dergelijks in het wijkgebouw de laten plaatsvinden is zij 
terughoudend. Wel gaat zij met Joke in gesprek met McDonalds. 
 
Ten aanzien van de overlast is het advies: praat met elkaar voordat je gaat melden, de 
overtreder is zich soms van geen kwaad bewust. 
Mocht dit niet werken, dan een melding maken op de site van de Gemeente. 
 

9. Buurtpreventie 

• Op 18 mei jl. heeft het Preventieteam samen met de wijkagent een Schoenspooractie gehouden, 
dit keer overdag. Er werden wederom niet afgesloten auto’s, openstaande autoramen en slecht 
afgesloten woningen gevonden. De bewoners zijn hierop gewezen en hun reactie was over het 
algemeen positief. 

• Het Preventieteam heeft genoten van hun jaarlijkse BBQ. 

• De werkgroep Snelheid meldt dat er in augustus een snelheidscontrole zal plaatsvinden op de 
Laan van Everswaard. 

• Samen met verontruste bewoners van de Boulevard is er een rapport opgesteld over de situatie 
met de fietspaden. Dit rapport is aangeboden aan wethouder Kammeijer en hierop is geen reactie 
gekomen. De situatie bij de fietspaden is gevaarlijk, gelukkig zijn er nog geen ernstige ongelukken 
gebeurd. 

• Verder waarschuwt het Preventieteam dat er nog steeds sprake is van Online fraude. Wees 
waakzaak. 

 
10. Werkgroepen 

• Grijs en Groen wil met de gemeente in gesprek over de nieuwe invulling van de gekapte bomen 
aan de Poppendijke. Dit naar aanleiding van een interview met wethouder V.d. Velden in de BN/De 
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Stem over de aanleg van een geboortebos in Bergen op Zoom. Hij is hiervan geen voorstander. Bij 
de kap van de bomen is ons door Ron Bekking beloofd dat we mee mochten denken over de 
nieuwe aanplant en een geboortebos voor bewoners van de Plaat is één van de ideeën. Gerrit en 
Joke gaan hiermee aan de slag. Henriëtte de Kort is teruggetreden uit de werkgroep; zij gaat 
binnenkort verhuizen. 

• Het Kompas – Gerard Worm is afgetreden als voorzitter van de Winkeliersvereniging. Bram 
Holster is zijn opvolger. De onderlinge verstandhouding binnen de winkeliersvereniging is sterk 
verbeterd en het is een actieve groep. De Wijkcommissie zoekt opnieuw contact. Verder is het 
plein opgeknapt en komen er verrijdbare bloembakken, die ’s avonds naar binnen gaan. De te 
plaatsen bankjes staan ter discussie. Voor de slagerij is nog geen invulling en Stadlander heeft het 
hoekpand inmiddels verlaten. De medewerkster van Stadlander wil wel actief blijven op de Plaat. 

• Zwerfvuil  - geen bijzonderheden. 

• Wijkcentra/Steunpunt Ouderen – De Gemeente heeft een groep belanghebbenden van de 
Wijkgebouwen gevraagd mee te denken over de exploitatie van deze Wijkcentra. De Wijkcentra 
hebben het moeilijk en zijn liever concullega’s dan concurrenten. De gesprekken verlopen goed 
maar een reactie van de gemeente laat op zich wachten. 
Onze werkgroep Steunpunt Ouderen heeft besloten niet meer te wachten maar op eigen initiatief 
een plan te ontwikkelen. Dit plan wordt op het ogenblik geschreven en de werkgroep komt op 24 
juli weer bij elkaar. De bedoeling is om eenvoudig te beginnen met een gezamenlijke maaltijd één 
keer per week en de activiteiten vraaggestuurd uit te breiden, om  in een later stadium te koppelen 
aan andere activiteiten b.v. met de kinderen van de Kinderopvang. Ouderen hebben veel bij te 
dragen aan de samenleving en daar willen we gebruik van maken. 

• De website is weer in de lucht met een andere provider, Mijn Domein dit keer. Dennis Hoekstra 
blijft ons ondersteunen voor het technische gedeelte en Sonja gaat meekijken met Inez voor het 
beheer van de website.  

 
10a.  Feest 
 De Wijkcommissie is van plan om op zaterdag 7 oktober a.s.een gezellig feest te geven in gebouw  

de Wij(k). Aanvang 20.30 uur. Wij hebben hiervoor de band van Peter Heyt kunnen reserveren dus 
het wordt erg gezellig. Zet vast is uw agenda!!!! 

 
10b. Politiek debat 
 Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zal de Wijkcommissie op woensdagavond 28 

februari 2018 een politiek debat organiseren. Lokale politici zullen hiervoor worden uitgenodigd en 
het eerste uur is gereserveerd voor kinderen. Nadere informatie volgt, maar ook hiervoor geldt: 
Reserveer vast in uw agenda! 

 
10c. Rondje Binnenschelde 
 Het rondje Binnenschelde te voet of met de fiets laat wederom op zich wachten. Het pad tot aan de 

watersportactiviteiten is klaar, maar nu is het stuk vanaf de Noordlandseweg opgegraven in 
verband met herstelwerkzaamheden aan de vesting. Hoe lang dit gaat duren is nog niet bekend. 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Gerrit  - heeft gelezen dat de gemeente gaat stoppen met de hondenbelasting en daaraan 
gekoppeld met de handhaving. Wat zijn de consequenties voor de Plaat ? Volgens Johan van 
Roeden is dit onderwerp nog een punt van debat. De stelligheid waarmee dit in de pers verscheen 
klopt niet helemaal. 
Yusuf – meldt dat er wel heel veel ganzen zijn in en om de Binnenschelde. Hierover zijn vragen 
gesteld in de gemeenteraad. De reactie op deze vragen wachten wij even af. 
 
Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering. 


