
Wijkcommissievergadering d.d. 16-01-2018. 

 

Welkom 

Joke opent de vergadering. 

 

Mededelingen 

Er zijn afmeldingen van Sonja, Annette, Johan, Annelies, Jaap en Inez. Er zijn 13 
mensen aanwezig. 

 

Nieuwe bestuursleden 

Helaas zijn er geen aanmeldingen gekomen. Joke blijft bij haar besluit om te stoppen 
als voorzitter. Inez heeft een gedeelte van de taken van Sonja overgenomen, o.a. het 
computerwerk. Als men Sonja een mail stuurt, is het mogelijk dat het antwoord van 
Inez komt. 

 

Senioren Ontmoetingspunt 

Het is een groot succes. Op dit moment zijn er al 49 aanmeldingen voor dinsdag 23 
januari. Ook de wijkagenten en de wijkverpleegkundige zijn dan weer aanwezig. De 
wijkagenten komen iets later en eten niet mee. De ontmoeting begint om half 12 en 
de maaltijd is om 12 uur. Na de maaltijd is er ruimte om te spreken met de 
wijkagenten, de verpleegkundige, mensen van Stadlander en de 
Mantalzorgmakelaar. Klarie komt om half 2 om te helpen bij het opruimen. 

 

Reimerswaalpark 

Jack vertelt dat het erg drassig is en vooral bij het pad langs het water. Hij vraagt zich 
af of daar een nieuwe laag schelpen op gestrooid kan worden. Wat dat betreft 
zouden ook de andere wandelpaden op de Plaat gecontroleerd moeten worden, want 
het is op meerdere plaatsen nat. Het water staat ook erg hoog. Er wordt contact 
opgenomen met de Brabantse Delta. Ook het onlangs aangelegde nieuwe strand 
heeft onder de hoge waterstand te lijden. 

 

Glasvezel op de Bergse Plaat? 

De aansluiting op glasvezel is tegenwoordig een stuk goedkoper geworden. Het zou 
nu rond de 600 tot 700 euro per aansluiting kosten. Misschien is het mogelijk om een 
particulier initiatief op te zetten. Het is echter alleen geschikt voor ‘huizen’, niet voor 
appartementen. Jack gaat uitzoeken hoe het zit. 

 

 



Slimme Smart verlichting bij de fietspaden 

Sommige fietspaden op de Plaat zijn erg donker. Het is een mooi onderwerp voor 28 
februari, de avond van het Politieke Debat. 

 

Website 

We hebben de indruk dat jongeren de website vaker lezen dan veel ouderen. Inez 
heeft de website opgeschoond. We gaan navragen bij de redactie van Plaat Koerier 
hoe het zit met de advertenties op de website, die soms gekoppeld zijn aan die in de 
Plaat Koerier, en hoe het financieel geregeld is. 

Als iemand iets heeft wat interessant kan zijn voor de website, kan dat altijd bij Inez 
gemeld worden. Advertenties zijn uiteraard niet gratis. Ook in de Plaat Koerier zullen 
we de website nog eens onder de aandacht brengen. 

 

Politiek debat op 28-02-2018 

Alle partijen zullen aanwezig zijn. Elke partij krijgt een beurt om iets over hun 
verkiezingsprogramma te vertellen. Hopelijk heeft dat dan ook betrekking op de 
Plaat. Daarna is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Er kunnen 
stellingen ingebracht worden via de Wijkcommissie die één en ander in goede banen 
gaan leiden. 

 

Buurtpreventie 

Met Oudjaar zijn er wat extra rondes gedaan. Het is redelijk rustig geweest. Vorige 
week is er een bijeenkomst geweest van alle coördinatoren van de 
buurtpreventieteams en alle wijkagenten. Dat was heel positief. 

 

Politie 

Bij de vorige bijeenkomst werd gesproken over het aantal inbraken op de Plaat. Vorig 
jaar waren dat er in totaal 3. Nu staat binnen 2 weken de teller al op 2. Voor wat 
betreft de laatste inbraak aan de Laan van Hildernisse zijn er 4 verdachten 
aangehouden. De politie doet een oproep om vooral goed op te letten. Eens een 
keertje extra naar buiten kijken, kan geen kwaad. In de omgeving van de Zilverplevier 
zijn 4 autoruiten beschadigd. De politie is met het onderzoek bezig en roept getuigen 
op zich te melden. 

 

Plaat Koerier 

Willem is nog steeds niet op de been sinds zijn val. Wij wensen hem beterschap. Er 
wordt gevraagd om een redactievergadering. Jacques regelt dit. Samen moet er dan 
ook even gekeken worden naar de pagina’s waar zaken moeten worden aangepast 
zoals die van de contactpersonen en het schema van de activiteiten in de Ooitas . 
Ook zal er gesproken kunnen worden over de inkomsten van de advertenties etc. 



 

Werkgroepen 

Over de werkgroep Zwerfvuil staat er wat op de website. Er heeft zich een nieuw lid 
aangemeld. De eerste maandag van februari gaan ze weer op pad om de wijk een 
beetje schoner te maken.  

 

Plukroute 

Mireille Vrijenhoek, voorzitter van de Rotary Club Bergen op Zoom-Noord geeft uitleg 
over de Plukroute. Er zou een route moeten komen met bomen met eetbare 
vruchten. De Gemeente staat er achter en ook Stadlander is voorstander hiervan. 
Men wil er de scholen bij betrekken. Het is een manier van duurzaam tuinieren. Maar 
bomen met bloesem stimuleren ook het aantal bijen. Het ‘Geboortebos’ gaat niet 
door, maar het zou een ‘Herinneringsbos’ kunnen worden. Kunstenaars zouden een 
bijdrage kunnen leveren door een kunstwerk te maken wat bij de bomen kan worden 
geplaatst en dat kan dan als herinneringsplek gebruikt worden. Zowel voor vrolijke 
als verdrietige herinneren. Op of rond 22 april, World Earth Day, wil de Rotary een 
speciale dag organiseren met bijvoorbeeld een fietsroute langs de plukbomen, 
hoewel er dan uiteraard nog niks te plukken valt. Als iemand een idee heeft waar een 
plukboom geplaatst kan worden, kan dat gemeld worden via de Wijkcommissie. Deze 
geeft het door aan de Rotary. De bomen worden niet geplaatst waar veel verkeer is, 
uitlaatgassen en plukken is geen goede combinatie. 

 

Rondvraag 

Corry vraagt of er op het grote grasveld naast de bussluis een boom gezet kan 
worden met een bankje eronder, zodat er ook een plekje is om in de schaduw te 
zitten. 

Wijkagent Nick vraagt of er iets in de Plaat Koerier gezet kan worden over 
verdraagzaamheid en dan met name voor wat betreft het parkeren. 

Copy voor de volgende Plaat Koerier moet op 30 maart ingeleverd zijn. 

 

De volgende (jaar)vergadering is op 6 maart 2018. 


