
Verslag wijkvergadering 12 december 2017 

1. Na het welkomstwoordje vermeldt Joke dat er enige afzeggingen zijn: Jesse Smidt, 

Nick v.d. Rijt, Els Roepers, Kees Segaar, Josita Moonen en Sonja Hommerson. Een 

speciaal welkom aan Wilma van der Vliet een nieuwe Plaatbewoonster! 

2. Het verslag van de vergadering van 10 oktober 2017 leverde alleen wat 

kanttekeningen op waarbij bleek dat de gemeente zich ook gebogen heeft over de 

problematiek van de overvliegende vliegtuigen, de buiten beterapp en de 

vlaggenmasten bij het Kompas! Het verslag over het Kompas van Sharla Hagenaars 

kunnen we binnenkort verwachten. 

3. BBB 1-43. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met deze werkgroep van de 

Boulevard en mensen van de Oostplaat die overlast hebben van de Markiezaatsweg 

en zich zorgen maken over de toename van het vrachtverkeer. Deze werkgroep heeft 

al diverse gesprekken met de gemeente gehad en wil voorlopig op deze ingeslagen 

weg doorgaan. 

4. De bestuursvergadering van 9 januari is geschrapt. Wel wordt er op die avond een 

vergadering gehouden van de werkgroep Seniorenontmoetingspunt. 

5. Het officiële document Taken Wijkcommissie wordt door de vergadering unaniem 

aangenomen. 

6. Het officiële document Huishoudelijk Reglement wordt ook unaniem aangenomen 

Er wordt nog wel een vraag gesteld over de periode waarin iemand bestuurslid mag 

blijven. Joke antwoordt daarop dat we blij zijn dat we enthousiaste bestuursleden 

hebben en niet iemand zo maar vragen om af te treden.  Zelf geeft ze aan toch op 6 

maart 2018 af te treden terwijl ze hoopt dat er nieuwe mensen zich zullen melden. 

7. Er komt een oproep in de nieuwe Plaatkoerier en op de site voor nieuwe 

bestuursleden. 

8. De eerste echte Seniorenontmoetingsdag is op 28 november gehouden en een groot 

succes geworden! Zestig mensen hadden zich aangemeld en 10 vrijwilligers zorgden  

voor een geweldig leuk verlopen dag. De spreekuren van Stadlader, wijkagent en 

wijkbroeder werden goed bezocht en al 25 mensen hebben zich aangemeld voor de 

volgende ontmoeting op dinsdag 23 januari. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet. 

9. Namens de Buurtpreventie vertelde Johan van Roeden over de acties voor de 

Donkere dagen in samenwerking met de wijkagenten. De voorlichtingsavond van de 

Buurtpreventie waarbij de lezing over Dementie van Martien van Leeuwen door 

Johan is gepresenteerd. De aanpak voor de komende feestdagen en dan vooral het 

vuurwerk. Johan vertelt dat mensen bij onraad niet de buurtpreventie maar de 

politie moeten bellen. Bij ernstige zaken onmiddellijk 112! In januari wordt er een 

coördinatorendag gehouden van de wijkagenten en buurtpreventiecoördinators van 

Bergen op Zoom. 

10. De nieuwe wijkagenten zijn ook allebei bikers en kunnen zich dus heel gemakkelijk op 

de Plaat verplaatsen. Zij hebben beiden een deeltijdtaak op de Plaat en werken 

verder in het politieapparaat van de stad mee. Op de Plaat heeft geen vermeerdering 



van criminaliteit plaats gevonden. Wel is er wat meer jeugdoverlast gemeld. Bij 

meldingen van verkeerd gedrag met auto’s, o.a. bij de pinautomaat, altijd proberen 

het nummerbord op te nemen en door te geven aan de politie . Er worden nu 

regelmatig snelheidscontroles gehouden en er zijn een smiley en 50 km bord 

geplaatst aan de Markiezaatsweg. Er zijn gesprekken met de Rabobank over de 

pinautomaat. Die blijft waar hij is (bij de Jumbo binnen staat nu ook een 

pinautomaat!). Paaltje op het fietspad wordt teruggeplaats. Duidelijk bord wordt 

geplaatst. Eventueel in een later stadium aanpassing van de weg/ het fietspad. 

11. Plaat Koerier wordt op 13 december afgeleverd in het Wijkgebouw. Coördinator is 

Rene Habes. 14 en 15 december worden de bladen rondgedeeld. Dank aan de 

redactie en aan alle medewerkers en vrijwilligers die het blad rondbrengen. 

12. Vanuit de werkgroepen alleen nieuws van het Zwerfvuil. Helaas zijn momenteel 

alleen Els, Joke en Noortje elke eerste maandag van de maand actief. Weliswaar 

geholpen door Jack, die het Kompas schoonhoudt en andere Plaatbewoners die in 

hun eigen straat en omgeving actief zijn. De Kreek blijft meewerken en verzamelt nog 

steeds Blikjes, plastic flesjes en drinkkartonnetjes! Van de gemeente hebben we 

mooie ringen gekregen om de vuilniszakken beter te kunnen dragen! Waarvoor dank! 

13. Op 16 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie na de Wijkcommissievergadering. 

Iedereen van harte welkom! 

14. Op 8 januari wordt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gehouden in de St. 

Gertrudis vanaf 17.00 uur.  

15. Rondvraag:  

Corry vraagt naar de Skatebaan. Joke vertelt dat hij op de gemeentebegroting staat 

en dat eraan gewerkt wordt door de gemeente, Wij zijn, Wijkagent en een groepje 

jongelui. Zij vertelt ook dat de buiten beter app niet zo goed werkt maar dat je bij 

bergenopzoom.nl onder het kopje meldingen, kunt vertellen over misstanden. 

Adrie is bezorgd en vraagt naar Yusuf. Zij mist hem op de vergaderingen. Johan 

vertelt dat hij nog steeds actief bij de Buurtpreventie is. 

Niels vraagt naar het standpunt van de vergadering over het centraal afsteken van 

vuurwerk. De meningen zijn verdeeld. Misschien handig om hierbij je politieke partij 

te raadplegen. Op de enquête in de Plaat Koerier hebben bijna alleen voorstanders 

van één centraal punt gereageerd nl. 90 % van de reacties. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 

 

 

 


