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1. Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van Wijkcommissie “de Bergse Plaat”. In dit jaarverslag vindt u een 

overzicht van de diverse activiteiten die door of met hulp van de wijkcommissie georganiseerd zijn. 

Denk hierbij aan concrete activiteiten met een hoge mate van burgerinzet, zoals het organiseren van 

een rommelroute of een Halloweentocht, maar ook onderwerpen die spelen binnen de wijk waarbij 

de wijkcommissie acteert namens de Plaatbewoners. Voorbeelden hiervan zijn het baggeren van de 

slootjes aan de Schippersvliet en het opvolgen van de vraag van Enexis rondom de verzakkingen in 

de wijk in relatie tot aansluitingen van gas en elektra. 

De meeste werkgroepen hebben in het afgelopen jaar weer hun bijdrage geleverd aan de 

saamhorigheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de wijk. Hun bijdrage blijft groot en wordt 

onvoorwaardelijk enorm op prijs gesteld. 

Het jaarverslag is samengesteld door het bestuur en de diverse vrijwilligers van de wijkcommissie. 

Aan alle betrokkenen hartelijk dank voor hun bijdrage hierin. 

Het jaarverslag wordt gebruikt als leidraad voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden 

op dinsdag 4 oktober 2022. 

 

Met vriendelijke groet, 

Alexander Clarijs 

voorzitter a.i. Wijkcommissie de Bergse Plaat 
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3. Verslag bestuur wijkcommissie 

3.1. Wijzigingen binnen het bestuur 
Binnen het bestuur zijn er in 2021-2022 veel verschuivingen geweest. Op het moment van het 

schrijven van dit jaarverslag bestaat het bestuur van de wijkcommissie uit: 

• Toine de Bakker: penningmeester 

• Alexander Clarijs: secretaris 

• Maikel Zwering: algemeen bestuurslid (aftredend voorzitter) 

• Josita Moonen: algemeen bestuurslid 

• Jaap Truijens: algemeen bestuurslid 

De functie van voorzitter is vacant en wordt a.i. ingevuld door Alexander Clarijs (secretaris). 

3.1.1. Vertrekkende leden  
• Op 15 oktober 2021, kort na de ALV van 27 september 2021, heeft Monique Pals 

aangegeven te stoppen. Zij was werkzaam binnen de redactie en was algemeen bestuurslid. 

• Op 15 maart 2022 is Wilma v.d. Vliet gestopt als algemeen bestuurslid. Zij is nog actief in de 

werkgroepen SOPje en Energietransitie. 

• Op 14 juli 2022 heeft Maikel Zwering aangekondigd zijn functie als voorzitter van de 

wijkcommissie te willen gaan neerleggen. Dit i.v.m. prioriteiten in zijn werk. Maikel blijft aan 

als algemeen bestuurslid. 

3.1.2. Bestuursleden in ruste 
• In augustus 2021 heeft Jaap Truijens i.v.m. gezondheidsproblemen zijn aanwezigheid bij de 

bestuursvergaderingen gestaakt voor onbepaalde tijd. Sinds augustus 2022 is Jaap weer 

actief en mobiel en wenst zijn betrokkenheid binnen de wijkcommissie te hervatten. 

• In een bestuursvergadering op maandag 18 oktober heeft Lenneke van Oort aangegeven dat 

zij voor onbepaalde tijd niet beschikbaar kan zijn voor de wijkcommissie. Dit i.v.m. 

prioriteiten in de werksfeer. 

3.2. Terug naar de basis 
In de ALV’s van 1 juni 2021 en 27 september 2021 is vastgelegd dat 4 bestuursleden vervangen zijn 

door 5 nieuwe. Gebleken is echter dat de goede basis voor sturing van de wijkcommissie ontbreekt. 

Een passende, bijbehorende (leden-)administratie ontbreekt eveneens. De financiën, die ieder jaar 

gecontroleerd worden door een onafhankelijke kascommissie, zijn in orde, wat terugkerend in de 

ALV’s is bevestigd. Waarom bestaat de wijkcommissie (nog)? Heeft de wijkcommissie leden of 

participanten? Wat zijn de doelen van de wijkcommissie en vanuit welke visie zijn deze opgesteld?  

Doelen van de wijkcommissie worden ieder jaar gebruikt bij het aanvragen van de gemeentelijke 

subsidie(s) en andere vormen van sponsoring. Belangrijkste doel van de wijkcommissie is, was en 

blijft het vergroten van de saamhorigheid binnen de wijk, het representeren van de wijk in daarvoor 

bestemde overleggen met (semi-)overheden en aanpalende organisaties en het faciliteren van de 

wijk in allerhande buurt gerelateerde activiteiten.  
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De wijkcommissie heeft geen eenduidige vorm van ledenadministratie. Alle wijkbewoners zijn 

daarentegen wel potentiële participanten of leden, maar hun deelname is daarentegen dermate 

vrijblijvend dat hier geen sprake is van een lidmaatschap. Er wordt geen contributie geïnd en 

wederzijds worden met de wijkbewoners geen wederzijdse verwachtingen afgestemd. 

Echter, de verschillende werkgroepen met hun vrijwilligers tonen een zeer grote betrokkenheid bij 

de wijk. Jaarlijks wordt, voornamelijk ten behoeve van de attentie van het Steunfonds Bergse Plaat, 

de lijst met vrijwilligers bijgewerkt. Deze vrijwilligers nemen gezamenlijk een verantwoordelijkheid in 

lijn met de doelen van de wijkcommissie. Maar, leden zijn er niet. 

3.3. Sluiting wijkgebouw 
In 2012 nam de gemeente Bergen op Zoom een politiek besluit om de subsidiekraan dicht te draaien 

voor de meeste wijkgebouwen in onze stad. Ondanks alle protesten vanuit de wijk en het 

toenmalige bestuur van de wijkcommissie kwam er een eind aan een mooi initiatief. 

Het gebouw werd te koop gezet en in 2013 gekocht door een particulier. Deze opende de deuren 

voor De Maatjes Kinderopvang. Door het succes van de kinderopvang, de inzet van stichting Wij(k) 

en de wijkcommissie kon het wijkgebouw toch blijven bestaan. Voor het in stand houden van 

activiteiten op De Bergse plaat zijn er door het bestuur van stichting Wij(k), de wijkcommissie en 

betrokken buurtbewoners in de loop der jaren diverse plannen gemaakt en brieven geschreven aan 

het college. Naast de vele gesprekken is er zelfs een presentatie gehouden waarin duidelijk werd 

voor de gehele gemeenteraad dat een wijkgebouw zonder subsidie niet kan blijven bestaan. 

Voor onze ongelooflijke inzet hebben we met zijn allen veel complimenten mogen ontvangen van 

diverse wethouders, de burgemeester en ambtenaren maar helaas, subsidie was niet beschikbaar. 

De pot was leeg! 

Door de coronacrisis moesten alle wijkgebouwen noodgedwongen hun deuren sluiten. Ons 

wijkgebouw zelfs nog wat langer omdat de kinderopvang hierin gevestigd was en gedurende de 

gehele coronacrisis open moest blijven. De meeste verenigingen die gebruik maakten van ons 

wijkgebouw hebben we in deze periode begeleid naar andere wijkgebouwen die gelukkig wel op 

financiële steun van de gemeente Bergen op Zoom konden rekenen. We zijn blij dat zij hun 

activiteiten konden voortzetten. Een terugkeer van deze verenigingen naar ons wijkgebouw zit er 

dan ook niet meer in. 

Per 1 januari 2022 is De Maatjes overgenomen door Kibeo en gaat nu verder onder Kibeo Wiedewei. 

Daarom is het nu helemaal niet meer mogelijk activiteiten voor de wijk te hervatten binnen het 

(voormalige) wijkgebouw. 
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3.4. Baggeren Schippersvliet 
Iedereen in de wijk heeft het afgelopen winter wel gezien, de kranen en schuitjes in de sloten en 

watergangen rondom de Plaat. Er werd gebaggerd, het weghalen van slib en andere lagen van de 

waterbodem en het opschonen van het oppervlaktewater. Zo ook de Schippersvliet.  

Met kranen vanaf de kant en met een trek- en duwschuit, al dan niet met een kabel is ook deze 

watergang geschoond. Voor de bewoners van de acht zijslootjes van de Schippersvliet eindelijk de 

gelegenheid om “hun slootje” te laten baggeren. Deze zijslootjes zijn namelijk geen eigendom van de 

Gemeente of waterschap, maar zijn in bezit bij alle aanwonenden aan het slootje gezamenlijk. 

Baggeren wordt dan ineens een privéaangelegenheid. 

Hoe ga je zo’n project aanpakken en regelen? Vanuit de wijkcommissie heeft onze penningmeester 

Toine de Bakker het voortouw genomen om dit voor alle slootjes en eigenaren te regelen. Samen en 

in overleg met de contactpersonen per slootje is er door Toine steeds via e-mail gecorrespondeerd 

over de voortgang van de onderhandelingen met de aannemer. De bewoners aan zeven slootjes 

bleken bereid te zijn om mee te doen, al dan niet tegen allerlei (prijs)voorwaarden.  

Bij de onderhandelingen was er een bijkomend voordeel dat een buurman van Toine een 

gecertificeerd baggermonsternemer is. De door hem vastgestelde hoeveelheid bagger week nogal 

fors af van hetgeen de aannemer scheen uit te gaan. Na het proces van onderhandelingen heeft de 

aannemer de offerte bijgesteld tot circa 30 tot 35% van de eerste offerte. En alle bewoners van de 

zeven slootjes zijn hiermee akkoord gegaan. Hiermee is de aannemer van start gegaan en heeft 

keurig werk afgeleverd.  

Het water is helderder! Je kunt gewoon door het water lopen over de vaste grond zonder weg te 

zakken in een baggerlaag. En er wordt weer gezwommen in de slootjes! 

Samengevat is dit een mooi tastbaar resultaat van de onderlinge samenwerking tussen de bewoners 

van de Bergse Plaat. 

3.5. Verzakkingen Bergse Plaat 
Op 19 januari 2022 is de wijkcommissie benaderd door Enexis. Enexis geeft aan bekend te zijn met 

de problematiek van bodemdaling ter plaatse van de Bergse Plaat. Daarom zijn er sinds 2006 een 

groot aantal gasaansluitingen voorzien van een zakkende grond constructie, die de zakking van de 

grond kan opvangen. Daarnaast worden er regelmatig schouwingen uitgevoerd om de situatie in de 

gaten te houden en/of beter in beeld te krijgen. Enexis vraagt of de wijkcommissie de vraagt wilt 

uitzetten vanuit welke straten er zorgen zijn. Eind januari is een bericht op Facebook, de website en 

in de nieuwsbrief geplaatst. Ook is in de edities van april en augustus van het wijkblad hiervoor een 

oproep geplaatst. Ongeveer 15 adressen hebben hierop gereageerd. Op het moment van het 

schrijven van dit jaarverslag komen naar aanleiding van de augustus-editie van het wijkblad opnieuw 

aanmeldingen hiervoor binnen. De eerste aanmeldingen zijn eind april doorgestuurd naar Enexis. 

Medio mei geeft Enexis aan dat zij in de Zeekraal voornemens zijn om een aantal “proefsaneringen” 

uit te voeren omdat hier vermoedelijk al wel in het verleden (2005/2006) voorzieningen getroffen 

zijn, maar destijds niet goed verwerkt zijn in Enexis’ geo-informatiesysteem. Enexis wil met de 

proefsaneringen onderzoeken of de juiste voorzieningen voor dalende bodem aanwezig zijn en 

correct zijn geplaatst. Zeekraal 13, 48 en 73 zullen in dit onderzoek meegenomen worden. 
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Eind juli is gevraagd aan Enexis naar de huidige stand van zaken. Deze heeft aangegeven in week 34 

hierop terug te komen. Dit is nog niet gebeurd. De case is daarom nog niet gesloten. 

3.6. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Net als in 2014 en 2018 organiseert de wijkcommissie een interactieve avond waarbij de 

Plaatbewoner in direct contact met de politieke partijen al haar vragen en zorgen kan delen met de 

mogelijk toekomstige gemeenteraad. Dit jaar zijn maar liefst 10 van de 13 verkiesbare politieke 

partijen vertegenwoordigd. Dit zijn Lokaal Realisme, Samen 0164, GroenLinks, Partij van de Arbeid, 

GBWP, BSD (Bergse Sociaal Democraten), de Bergse VVD, CDA afd. Bergen op Zoom, BVB (Belang 

van Nederland, afd. Bergen op Zoom) en Lijst Linssen. Alle partijen zijn ruim op tijd aanwezig, 

hebben hun eigen supporters meegenomen maar natuurlijk ook veel flyers en gadgets om de steun 

van de Plaatbewoner maximaal op te kunnen halen.  

Ter voorbereiding op de avond hebben alle partijen huiswerk meegekregen in de vorm van de 

vragen of gedeelde zorgen die hen vooraf toegestuurd zijn. Dit huiswerk is samengevat in een aantal 

kernwaarden van de wijk, te weten: duurzaamheid / energietransitie, veiligheid, leefbaarheid / 

saamhorigheid en zwerfvuil. Belangrijk op deze avond is dat de Plaatbewoner wilt horen dat een 

partij zich expliciet uitspreekt en zich weet te onderscheiden.  

Binnen het onderwerp ‘Duurzaamheid’ wordt stilgestaan bij de klimaatdialoog met de bewoners en 

de acties die de gemeente, maar ook de bewoners kunnen doen om de energietransitie in gang te 

zetten. Als het onderwerp ‘Veiligheid’ besproken wordt en de verschillende partijen hun oplossingen 

aanleveren wordt het publiek heel even grimmig als blijkt dat de antwoorden niet aansluiten bij het 

gevoel. Het onderwerp “Leefbaarheid en Saamhorigheid” omvat onder meer de waterkwaliteit van 

de Binnenschelde. Voor wat betreft de wijkcommissie en het wijkgebouw wordt nog maar eens 

genoemd dat het nu definitief wegvallen van het wijkgebouw een aderlating is voor de 

saamhorigheid. Waar kan een wijkcommissie nu haar activiteiten organiseren om jong en oud samen 

te brengen? Hiervoor worden diverse opties gegeven vanuit de verschillende partijen waaruit in 

ieder geval blijkt dat met de verkiezingen op komst saamhorigheid en leefbaarheid van de Bergse 

Plaat belangrijk is in een wereld die veelal individualistischer wordt.  Ten laatste wordt het 

onderwerp “Zwerfvuil” behandeld. Het antwoord van zwerfvuil-problematiek ligt uiteindelijk vaak bij 

de burger zelf. Maar hoe verander je het gedrag van deze burger? En wat stel je er positief of 

negatief tegenover? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente? Kortom: veel 

ogenschijnlijk eenvoudige vragen of problemen waar toch complexe situaties achter schuilen.  

Aan het einde van de avond blijft er ruimte over voor vragen vanuit het aanwezige publiek dat 

vragen stelt over de gewijzigde buslijn en de houding van de politieke partijen richting de burger. 

Voor deze avond is gebruik gemaakt van de faciliteiten van basisschool De Kreek die onder meer 

haar aula ter beschikking heeft gesteld aan de wijkcommissie en hand- en spandiensten heeft 

verleend voor de voorbereidingen. Verder is er gebruik gemaakt van geluidsapparatuur van DD Rent 

uit Hoogerheide. Ten opzichte van vorige keren is het verkiezingsloket van de gemeente gebruikt 

voor het benaderen van de verschillende verkiezingspartijen. Hoewel dit het meest voor de hand 

liggende loket is bleek de informatievoorziening van en naar de verkiezingspartijen niet 

betrouwbaar, waardoor slechts enkele dagen voor de georganiseerde avond de meeste partijen zich 

alsnog hebben aangemeld. Ook het aanmeldproces voor de Plaatbewoners was niet sluitend. 

Daardoor was het niet goed in te schatten hoeveel Plaatbewoners de avond zouden bijwonen. 

Uiteindelijk hebben slechts ongeveer 30 Plaatbewoners de avond bezocht. 
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3.7. Overig 

3.7.1. Halloween 
Op zondag 31 oktober 2021 is vanuit de wijk (Monique de Blaay, Brigitte 

Haast) de eerste Halloween-route georganiseerd. De avond is goed 

georganiseerd en dit heeft dan ook geleid tot een drukte aan mensen met 

hun kinderen op straat. De wijkcommissie heeft hierin gefaciliteerd middels 

berichtgeving op de website en op Facebook. De reacties waren positief en 

dit zal naar verwachting dan ook leiden tot een herhaling in 2022. Vanuit de 

wijkcommissie is Larissa hiervoor de contactpersoon. Aan haar is inmiddels de 

vraag gesteld wat de plannen zijn voor Halloween dit jaar. Zij geeft aan hier 

t.z.t. op terug te komen. De wijkcommissie zal uiteraard wederom faciliteren in verspreiding op 

sociale media wanneer dit gewenst wordt. 

3.7.2. Rommelroute 
Op zaterdag 2 juli is vanuit de wijk (Diana Hoving) de eerste 

Rommel(markt)route georganiseerd. Ruim 60 adressen hebben zich 

uiteindelijk opgegeven om koopwaar uit te stallen. De wijkcommissie heeft 

dit initiatief gefaciliteerd middels berichtgevingen op social media, de 

website en de nieuwsbrief. Tevens is het overzicht (met de blauwe sterren) 

opgesteld door de wijkcommissie. De initiatiefnemer heeft zelf verder nog 

gezorgd voor additionele berichtgeving (InDeBuurt, Zuidwest Update) en uiteindelijk heeft dit 

initiatief ook BNdeStem gehaald waarvoor de wijkcommissie geïnterviewd is. Gebleken is dat 

communicatie via alleen digitale media niet afdoende zijn aangezien veel adressen zich hadden 

willen aanmelden als ze hiervan geweten hadden. Daarom is nu al in het wijkblad een nieuwe datum 

gedeeld en zullen er in 2023 in aanloop naar de nieuwe rommelroute meer mogelijkheden benut 

worden. Te denken valt onder meer aan een extra flyer in het wijkblad van april. Diana Hoving zal 

ook dan weer zorgdragen voor organisatie van de route. 

3.7.3. Rabo Clubsupport  
In 2021 heeft de wijkcommissie zich voor het eerst opgegeven voor Rabo Clubsupport. De 

wijkcommissie heeft haar bankrekeningen bij de Rabobank en daarvandaan is het mogelijk dat de 

wijkcommissie hieraan kan deelnemen. Met 17 stemmen op de wijkcommissie heeft dit de 

wijkcommissie vorig jaar een subsidie van €122,39 opgeleverd. 

Ook in 2022 is de wijkcommissie weer opgegeven voor Rabo Clubsupport. De stemmingsronde is nog 

bezig dus het resultaat hiervan is uiteraard nog niet bekend. 

3.7.4. Stichting Steunfonds 
Op de Bergse Plaat is naast de wijkcommissie ook een stichting Steunfonds actief. Deze heeft als 

doel de wijkcommissie te ondersteunen. De kerstattentie wordt jaarlijks verzorgd door deze 

stichting voor alle vrijwilligers van de werkgroepen van de Bergse Plaat. Stichting Steunfonds is 

verder niet verbonden aan de wijkcommissie hoewel deze wel inkomsten genoot vanuit de 
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adverteerders van het wijkblad. Verder heeft de stichting in voorgaande jaren deelnamegelden 

beheerd van onder meer het 25-jarig bestaan van de wijk. De penningmeester van de wijkcommissie 

heeft zitting in het bestuur van het steunfonds. Het steunfonds legt geen verantwoording af aan de 

wijkcommissie. 

Door omstandigheden was het in 2021 niet mogelijk om naast de jaarlijkse kerstkaart een attentie te 

regelen voor de vrijwilligers. Deze zou medio Pasen 2022 alsnog naar de vrijwilligers worden 

toegestuurd. In februari 2022 besloot de stichting om de vrijwilligers geen attentie te sturen maar 

het geld dat hiervoor gereserveerd was te doneren aan giro 555 omwille van de oorlog in Oekraïne. 

Hoewel de wijkcommissie de gang van zaken in Oekraïne aan het hart gaat en de omstandigheden 

betreurt is de wijkcommissie daarentegen ook van mening dat het onterecht is om eenzijdig te 

besluiten dit ten koste te laten gaan van de vrijwilligers. Hierover is de wijkcommissie met de 

stichting in gesprek. 

De wijkcommissie heeft besloten om enerzijds financiële verantwoording af te leggen aan de 

stichting voor de inkomsten en uitgaven van het wijkblad (conform het huishoudelijk reglement) en 

anderzijds de baten en lasten van het wijkblad zelfstandig te dragen. De baten van het wijkblad 

leveren nu een directe bijdrage aan de financiën van de wijkcommissie voor het organiseren en 

ondersteunen van activiteiten voor en door de Plaatbewoners. 
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4. Financiën 
Onderstaand de verantwoording over het boekjaar 2021. De details van de financiën over 2021 zijn 

in te zien via de penningmeester en zijn niet in het jaarverslag opgenomen. 

4.1. Financieel Jaarverslag 2021 

 

 

 

Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021

Baten

Subsidie gemeente BoZ 2.565 2.611 2.611

subsidie Steunfonds 750

Subsidie Rabobank 122

Totaal Baten 2.565 2.611 3.483

Lasten 

Besteed aan doelstellingen

telefoonkosten Sopje 120 120 0

Wijkbijeenkomsten 320 1.971 115

Representatie 175 200 19

Beheer en administratie

Bankkosten 122 120 183

Overige kosten 316 200 1.150

Totaal Lasten 1.053 2.611 1.468

Resultaat 1.512 0 2.016

Jaarrekening 2021 Wijkvereniging

Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021

Baten

Subsidie 0 0 2.000

doorbetalingen wijk 1.446

diverse inkomens 1.430

Totaal Baten 0 0 4.876

Lasten 

Besteed aan doelstellingen

telefoonkosten Sopje 0 0 90

Bijeenkomsten 0 0 1.577

Representatie 0 0 193

Beheer en administratie

Bankkosten 0 0 0

Overige kosten 0 0 628

Totaal Lasten 0 0 2.488

Resultaat 0 0 2.389

Jaarrekening 2021 Sopje

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Liquide middelen Wijk 5.836 3.820 Eigen vermogen

Liquide middelen Sopje 4.455 2.066 Wijkcommissie 5.836 3.820

Sopje 4.455 2.066

Overlopende passiva 0

Totaal 10.291 5.886 Totaal 10.291 5.886

BALANS WIJKVERENIGING EN SOPJE
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In lijn met het boekjaar zoals vermeld in de statuten (van januari tot december) is het huidige jaar 

nog lopende. Verantwoording over het boekjaar 2022 zal afgelegd worden aan de kascommissie 

2022-2023 in naar verwachting het eerste kwartaal van 2023. 

 

4.2. Verslag kascommissie  
Op 9 september 2022 heeft de kascommissie haar controle uitgevoerd over het afgesloten boekjaar 

2021. Het boekjaar van de wijkcommissie loopt gelijk aan het kalenderjaar. 

Kascommissie voor 2021-2022: Truusje Renes en Randall van Gurchom 
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5. Verslag werkgroepen 

5.1. SOPje 
We zijn een actieve werkgroep, die elke week een activiteit heeft. Tussendoor leggen we ook nog 

veel contacten door middel van telefoon en app. 

Heel graag hadden we onze kookworkshops doorgezet, maar dat was helaas niet meer mogelijk. We 

vonden een andere invulling in wekelijkse koffiemomenten en leuke activiteiten. We hebben ons 

meer toegelegd op het ondersteunen van elkaar, eenzaamheid doorbreken en nieuwe 

vriendschappen opbouwen. Maar boven aan ons lijstje staat vooral gezelligheid. We zorgen voor een 

leuke kaart, bloemen of andere attentie bij verjaardagen, ziekenhuisopname en ziekte. 

Momenteel zijn er zo’n 45 mensen betrokken bij onze groep.  Ze zijn niet verplicht om te komen en 

krijgen voor de grotere activiteiten een uitnodiging. Dan kunnen ze zich aanmelden door de kosten 

van die activiteit over te maken op rek.nr. NL19 RABO 0373117876 t.n.v. de wijkcommissie of via ons 

emailadres sopjebergseplaat@gmail.com . Willen mensen persoonlijk contact dan kunnen ze bellen 

met 06-83107802. 

We hebben een jaarplanning en die proberen we zoveel mogelijk up-to-date te houden. Die sturen 

we dan ook naar de ons bekende mailadressen. Mensen die geen email kunnen ontvangen, krijgen 

deze lijst en hun uitnodigingen tijdens de koffiemomentjes. Als dat ook niet lukt, stoppen we ze even 

bij hen in de brievenbus of geven ze af. 

Het ontbreken van goede zaalruimte op de Bergse Plaat heeft ons doen uitwijken naar de kantine 

van FC Bergen, waar we nu proberen 1 keer per maand een activiteit te ontplooien. We hadden onze 

koffiemomentjes en etentjes bij het Strandhuys, waar we prima werden opgevangen maar helaas 

moesten Marc en Robin besluiten om in het hoogseizoen op dinsdag te sluiten. We worden nu heel 

fijn ontvangen bij Timo’s, maar weten nog niet hoe het na het seizoen gaat worden. Er is nog geen 

duidelijkheid over de openstelling op dinsdag en over een eventueel winterterras daar. Fijn om te 

weten is dat het Strandhuys na september weer wel op dinsdag open hoopt te gaan. 

Financieel zijn we blij met de ondersteuning van het Buurt en Cultuurfonds en ook via het 

Oranjefonds en andere organisaties krijgen wij af en toe hulp om ons werk te kunnen doen. De 

meeste zaken betalen de mensen zelf en we hoeven geen huur te betalen. Het printwerk etc. doen 

we nu ook allemaal zelf en dat kost alleen cartridges en papier. De kosten van de telefoon zijn € 10 

per maand. Al met al zijn we blij met ons SOPje!! 

Voor de toekomst verwijzen wij graag naar: Thuis in de wijk 

https://vng.nl/files/vng/180226_a4_vuistregels_thuisindewijk.pdf, waarbij een fijne leefomgeving, 

goed wonen, gezonde financiën, goede ondersteuning en een fijne dag invulling de basis vormen! 

Wij doen het samen en blijven steeds in contact met de ouderen in onze wijk! 

  

mailto:sopjebergseplaat@gmail.com
https://vng.nl/files/vng/180226_a4_vuistregels_thuisindewijk.pdf
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5.2. Zwerfvuil 
Met veel enthousiasme gaat de Werkgroep Zwerfvuil Bergse Plaat twee keer per maand op pad met 

goede moed en frisse blik om alle ongerechtigheden die we onderweg tegenkomen resoluut te laten 

verdwijnen in blauwe zakken. Er wordt voor ieder kalenderjaar vooraf een schema gemaakt met 

hierop data, tijd en locatie, de twee vaste dagen zijn maandagochtend en zaterdagochtend. Het 

schema verspreiden we via Facebook en het Wijkblad Bergse Plaat. De startlocatie wisselt telkens 

zodat alle delen van de wijk aan de beurt komen. 

De werkgroep is het afgelopen jaar gegroeid, het thema leeft! Steeds meer mensen ergeren zich aan 

de hoeveelheid afval en willen graag bijdragen aan de oplossing ervan door de handen uit de mouw 

te steken.  

We hebben goede materialen ontvangen van de gemeente: grijpstokken, stevige afvalzakken, 

handschoenen en hesjes. Afgelopen jaar hebben we lichtere kunststofringen aangeschaft met het 

budget van de wijkcommissie, waardoor we de zwaardere metalen ringen van de gemeente hebben 

kunnen vervangen. Ook verschillende bedrijven en de scholen op de Plaat denken met ons mee en 

ondersteunen ons. Dit doen ze door ons een heerlijke kop koffie of iets anders te drinken aan te 

bieden, door ons te complimenteren en door het feit dat we onze volle zakken daar mogen 

inleveren.  

Door een aantal leden van de werkgroep wordt er contact onderhouden met zowel de gemeente als 

de ondernemers van de Bergse Plaat om de problematiek rondom het zwerfafval te bespreken. Zo 

zorgen we dat er een gezamenlijke aanpak is.  

Er zijn meerdere gesprekken geweest met de betrokkenen en vertegenwoordiging vanuit de 

Werkgroep. Hieruit zijn afgelopen jaar al een aantal verbeteringen gekomen, zoals het vervangen 

van standaard prullenbakken op de boulevard door Bigbelly’s. Deze zouden moeten voorkomen dat 

het afval door vogels uit de vuilnisbakken wordt gehaald en of uit de bakken waait. Tevens zijn veel 

afvalbakken afsluitbaar geworden door middel van kleppen. 

5.3. Groen en Duurzaam 
De werkgroep maakt de wijk een stukje groener door bezig te zijn met groen en duurzaamheid. Een 

tiental leden heeft zich in 2021-2022 ingezet voor de werkgroep. 

Activiteiten 2021 

We hebben samen met basisschoolkinderen uit groep 8 het wilde bloemenveld bij het Strandplevier 

ingezaaid. Hier was ook een les aan gekoppeld. 

In samenwerking met het Natuurpodium in Bergen op Zoom hebben we een speurtocht met 

prijspuzzel uitgezet met vragen over bijen en duurzaamheid. 

Bij Jumbo Vogelaar zijn er zaden uitgedeeld die bewoners gratis konden ophalen met als doel 

vergroening van de wijk. 

In het plantsoenpark, dat zich bevindt tussen de Strandplevier en Zilverplevier, is door de 

aanwonende leden van de werkgroep duurzaam getuinierd. Er zijn hier veel klaprozen ingezaaid. 

Daarnaast is er aan wijkbewoners uitleg gegeven over permacultuur1 en hoe dit toe te passen. 

 
1 Meer informatie: https://www.permacultuurnederland.org 

https://www.permacultuurnederland.org/
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Activiteiten 2022 

Er is een nieuwe Facebookgroep2 opgericht om het een en ander beter te organiseren. We hopen 

dat we de werkgroep ook kunnen laten groeien en we hiermee beogen meer Plaatbewoners met 

elkaar te verbinden. 

Omdat veel leden van de werkgroep groen zich ook bezighouden met duurzaamheid is besloten om 

deze onderwerpen in één werkgroep op te nemen. 

In het voorjaar van 2022 zijn er weer zaden uitgedeeld om de bijen en andere bestuivers een handje 

te helpen. Er waren dit jaar maar liefst drie voedselbanken voor de bijen in de wijk. 

Met de gemeente is overleg geweest over het NK-tegelwippen3. De gemeente Bergen op Zoom doet 

mee aan deze actie om tegels en stenen te vervangen voor groen. Het aantal tegels wordt op de 

website bijgehouden en er wordt gestreden tegen de gemeente Roosendaal. Vanuit de werkgroep 

hebben we met een aantal leden aan de overleggen deelgenomen om dit te promoten. Zowel op 

Facebook als in het wijkblad hebben we hier aandacht aan besteed.  

Uit de Facebookgroep kwam naar voren dat er onder de wijkbewoners een behoefte is om meer met 

en voor de kinderen te organiseren op het gebied van Groen. Samen met de kinderen hebben we 

bloembommetjes gemaakt die daarna ook zijn gegooid/gezaaid in de wijk. 

Een aantal van onze leden is in gesprek met de gemeente over het maai- en snoeibeleid. Het maaien 

en snoeien riep in de wijk de nodige vragen op. De gemeente wil beter volgens de ‘gedragscode 

soortbescherming’ gaan werken. Uit dit overleg is ook een nieuwe werkgroep ontstaan met de naam 

‘Groene Visie Bergen op Zoom’. Diverse leden uit onze werkgroep nemen hieraan deel. 

Het was de bedoeling om een mini-symposium over duurzaamheid te organiseren. Hierbij zou er dan 

gekeken worden naar het verduurzamen van de huizen. Daarnaast ook naar welke mogelijkheden er 

qua energietransitie zijn, zoals overstappen op waterstof. Helaas was er redelijk wat onduidelijkheid 

vanuit de gemeente Bergen op Zoom over o.a. budgetten dat dit in het voorjaar niet meer is gelukt.  

Vooruitblik/plannen 

In het najaar willen we aandacht besteden aan de dag van de boomspiegel. In samenwerking met de 

gemeente gaan we dan boomspiegels verruimen en inzaaien. 

Verder gaan we een ‘bomen en bollen’-dag organiseren rond de herfstvakantie om bollen in de 

grond te stoppen en bomen te planten, zodat er in het voorjaar overal bloemen te zien zijn. 

In het voorjaar zullen we weer een aantal activiteiten voor de kinderen gaan organiseren, zoals het 

maken van vogelhuisjes. 

Uiteraard blijven we ook doorgaan met het duurzaam tuinieren in het plantsoenpark aan het 

Zilverplevier en Strandplevier. 

  

 
2 https://www.facebook.com/groups/groenenduurzaam  
3 Zie ook: https://nk-tegelwippen.nl/ 

https://www.facebook.com/groups/groenenduurzaam
https://nk-tegelwippen.nl/
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5.4. Energietransitie Bergse Plaat 
De werkgroep Energietransitie is een actieve werkgroep en komt regelmatig bij elkaar. Zij houdt zich 
bezig met de zoektocht naar een duurzame warmteoplossing voor onze wijk. Wijkgerichte 
energietransitie krijgen we alleen samen voor elkaar. De werkgroep vindt daarom dat de bewoners 
vanaf het begin meegenomen moeten worden in de energie- en warmtetransitie. De gemeente 
speelt hierin een belangrijke rol, het informeren bij bewoners wat hun wensen zijn, inzicht geven in 
de mogelijkheden en een gebundelde vraag mogelijk maken. 
 
De ambitie is dat iedere woningeigenaar zoals in heel Nederland moet kunnen kiezen voor een 
duurzame, mooie, comfortabele en betaalbare woning: zonder aardgas en vooral ook 
woonlastenneutraal. De gemeente Bergen op Zoom treedt hier op als marktmeester met als taak om 
bewoners te begeleiden naar de juiste technische oplossingen, ondersteund met een financieel 
arrangement waardoor het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. 
 
Een wijkgerichte aanpak kan hierbij van toegevoegde waarde zijn bij een zekere mate van 
collectiviteit en collectieve oplossingen. Daarbij spelen zowel technische, sociale én economische 
vraagstukken een even belangrijke rol. 
 
Wat nodig is om te onderzoeken hoe wijkbewoners denken over de energietransitie. 

• Hoe wordt gedacht over duurzaamheid binnen de wijk?  

• Wat leeft er in de wijk aangaande verduurzaming? 

• Wil de bewoner aan energietransitie meewerken?  

• Op welke wijze wil de bewoner betrokken zijn bij een opschaalbare wijkgerichte aanpak? 
 
De werkgroep werkt aan een breed gedragen warmtevisie. Hiervoor wil men uitzoeken op welke 
manier verwarmen de meeste kans van slagen heeft in de wijk, hierbij kijkend naar betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid van de techniek en leverzekerheid. Gestreefd wordt hierbij naar een aangenaam 
en gezond binnenklimaat gecombineerd met een zeer laag energiegebruik, dat ook nog eens 
aardgasvrij is. De aardgasvrij-opgave is nieuw en participatie van de wijk is hierin een belangrijk 
element. Er is daarom veel behoefte aan het delen van kennis en ervaring. 
 

 

5.5. Ontmoetingsplaats 
De werkgroep Ontmoetingsplaats heeft na de enquête in 2021 nog enkele overleggen gevoerd. 

Hoewel er wel behoefte is aan een ontmoetingsplaats voor jong en oud hebben alle binnen de 

werkgroep voor de hand liggende locaties zowel voor- als nadelen. Tevens wil niemand kans op 

eventuele overlast van een dergelijke ontmoetingsplaats. Tot op het moment van schrijven is er 

daarom geen eenduidig antwoord waar de ontmoetingsplaats zou moeten komen. De werkgroep 

komt hiervoor ook niet (meer) bij elkaar en lijkt in ruste. 
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5.6. Redactie 
 

Samenstelling van de redactie 
In augustus 2021 hebben Monique Pals, Wendy Clarijs en Alexander Clarijs zich bij de toenmalige 

redactie gevoegd. Larissa van Gurchom heeft aangegeven haar werkzaamheden voor de redactie 

over te dragen en te stoppen als redactielid. Ze geeft aan eventueel als vormgever betrokken te 

willen blijven. Het maken van de december-editie van 2021 staat in het teken van overdracht 

waarbij de sturing op het werkblad naar de blijvende redactie wordt verlegd. In oktober 2021 geeft 

Monique aan te stoppen binnen de redactie en de wijkcommissie. In januari 2022 heeft Ronald Bakx 

zich opnieuw bij de redactie gevoegd. Met de huidige samenstelling zijn de april- en augustus-editie 

gerealiseerd. Vanaf september 2022 voegt Gonny Asselbergs zich bij de redactie. 

Vormgeving 
Vanaf december 2021 ligt zowel de redactie als de vormgeving van het wijkblad in handen van de nu 

zittende redactieleden. Om de vormgeving zelfstandig te kunnen doen heeft de redactie een 

abonnement op Adobe InDesign. Dit abonnement wordt betaald door de wijkcommissie. Qua 

vormgeving is de basis van de huisstijl van het wijkblad hersteld naar de editie van december 2019. 

MEO heeft hiervoor de benodigde informatie en bijbehorende (InDesign-)bestanden aangeleverd. 

Op basis van deze vormgeving zijn de april- en augustus-editie gerealiseerd. 

Advertenties 
Met ingang van 1 januari 2022 is de prijs voor het plaatsen van een advertentie met gemiddeld 7% 

verhoogd t.o.v. 2021. Deze verhoging was noodzakelijk om de stijgende drukkosten te kunnen 

blijven bekostigen. Drukkosten zijn gestegen door een schaarste aan grondstoffen. Alle 

adverteerders hebben zich verbonden aan het wijkblad voor het gehele jaar 2022.  

Naar verwachting zal met de huidige inflatie in 2023 een nieuwe prijsstijging geïnitieerd worden. 

Hierover zullen de adverteerders in november 2022 bericht ontvangen. 

Bezorging 
Vrijwilliger René Habes geeft aan dat hij na 8 jaar in december 2021 voor de laatste keer de 

bezorging van het blad zal coördineren. Hij blijft wel beschikbaar als vrijwilliger voor de bezorging 

van het wijkblad. De coördinatie van de bezorging is nu binnen de redactie belegd. 

Met het sluiten van het wijkgebouw vindt de bezorging van de wijkbladen door de drukker (MEO) nu 

plaats aan het adres van de wijkcommissie. 

Begin 2022 hebben zich 4 nieuwe bezorgers aangemeld, waarvan uiteindelijk 2 bezorgers betrokken 

blijven. In dezelfde periode hebben 2 bezorgers aangegeven te willen stoppen i.v.m. gezondheid of 

andere persoonlijke redenen. 

Website 
Sinds 2016 werd de website onderhouden door Inez v.d. Linde. Hoewel zij geen onderdeel vormde 

van de redactie was zij als vrijwilliger verbonden aan de redactie. Inez heeft in juli 2022 aangegeven 

te willen stoppen met de website. A.i. wordt deze taak nu door Alexander Clarijs ingevuld. Er zijn 

gaandeweg dit jaar al contacten geweest met o.m. Brand IT en Krachtig Online om de website te 

beheren en te vernieuwen. 

 


