Notulen Wijkvergadering 11 december 2018
Agendapunt: 1 Welkom
Leonie opent de vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom.
Afmeldingen
Mieke Hermus kan door omstandigheden niet
aanwezig zijn. Inez en de wijkagenten hebben
zich afgemeld. Johan van Roeden neemt
agendapunt van de wijkagenten waar.
Inbreng agendapunten
Vuurwerkvrije Bergse Plaat (is besproken bij
agendapunt Buurtpreventie en wijkagenten)
Gemarkeerde fietsroute van het Kompas naar
het centrum en het ziekenhuis.
De punten worden toegevoegd aan de
agenda.
Agendapunt 2: Binnengekomen post
Een mail is binnengekomen dat er een
facebookpagina is gericht op ontwikkelingen
op de Bergse Plaat. Voor geïnteresseerde
Plaatbewoners die kunnen zich hiervoor
aanmelden op ‘Buurtgenoten Bergse plaat’.
Het dagelijks bestuur van de Wijkcommissie
heeft een uitnodiging ontvangen voor een
stadsgesprek met de buurt Fort Zeekant en de
Markiezaten. Wilma en Jacques hebben de
bijeenkomst bijgewoond en het ging met
name om het veiliger en leefbaarder krijgen
en houden van de wijk en het eventueel nieuw
leven inblazen van een wijkcommissie in die
wijken. Jacques en Wilma hebben aangeboden
dat als er eventueel vragen zijn over een
wijkcommissie dat ze bij ons terecht kunnen
en dat we een gezamenlijke problematiek
hebben namelijk de verkeersproblematiek op
de Markiezaatsweg in combinatie met de
ontsluiting van de Bergse Plaat.
Agendapunt 3: Goedkeuring notulen vorige
vergadering
De notulen van de vergadering van 9 oktober
2018 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Agendapunt 4: Stemmen plaatsing
ondergrondse plastic containers
Er vindt een discussie plaats over het voorstel
van de gemeente waarbij vooral zorgen
worden geuit of er in het plan voldoende

rekening is gehouden met
verkeersproblematiek voor fietsers die hun
afval willen wegbrengen en dat hiervoor een
fietsoverpad moet worden aangelegd. Verder
wordt de suggestie gedaan om de eerste drie
maanden ook te handhaven op overtredingen
dat er niet buiten de containers afval wordt
gedeponeerd. Het voorstel wordt in stemming
gebracht met als toevoeging dat gemeente
zorgt voor een goed fietsoverpad en drie
maanden handhaving organiseert. Iedereen
stemt voor en Niels onthoudt zich van
stemming. Voorstel is aangenomen en Joke
zorgt voor terugkoppeling richting gemeente.
Agendapunt 5: Nieuwe opbouwwerker
WijzijnTraverse
We moeten helaas constateren dat de nieuwe
opbouwwerker van WijzijnTraverse niet
aanwezig is en het agendapunt komt te
vervallen.
Agendapunt 6: Vrijwilligers gezocht voor
kascontrole
Niels en Johan van Roeden melden zich aan
voor de kascontrole 2018.
Agendapunt 7: Werkgroep SOP
De keuken is in gebruik genomen tijdens de
Sinterklaasviering. Een mooi resultaat.
Vandaag is in de keuken geoefend voor de
kerstdiners. Het Maasland Goderiefonds heeft
500 euro beschikbaar gesteld om onderdelen
voor de keuken aan te schaffen. Er zijn
inmiddels nieuwe pannen, schaaltjes et cetera
gekocht. Het cultuurbedrijf heeft steun
toegezegd aan ons en zo proberen we steeds
verder ons netwerk uit te breiden. Ook is er
inmiddels een telefooncirkel gemaakt. Voor
het kerstdiner hebben 33 deelnemers zich
aangemeld. Ook de planning voor 2019 is al
rond.
Agendapunt 8: Werkgroep Groen
Met Ron Bekking is gesproken over het
planten van de bomen maar dat is uitgesteld
tot februari 2019. Ook is gesproken over de
plaatsing van de twee vogelhuisjes die
gemaakt zijn door kunstenaars en deze zullen
in het voorjaar 2019 geplaatst worden. Verder
wordt gemeld dat de gemeente heeft
aangegeven dat er volgend jaar geen

bijzonderheden qua ontwikkelingen op het
gebied van groen op de Bergse Plaat
plaatsvinden maar dat alleen maar het
reguliere onderhoud gebeurt.
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld
of er op het perceel tegenover Fireplace ook
niet iets van groen geplaatst kan worden.
Josita gaat de ondernemer benaderen of hij
hiertoe bereid is.
Daarnaast maakt Els nog even reclame voor:
- De Santa run op 22 december
- Lichtjesavond op 24 december op de
militaire begraafplaats waarbij er door
de schooljeugd bij elk graf een
herinneringslicht wordt geplaatst
Agendapunt9: Werkgroep Verkeer
De ANWB actie om met uitwisbaar spuitkrijt
op het fietspad de fietsers te herinneren om
hun licht aan te zetten kan helaas niet op de
Bergse Plaat worden uitgezet aangezien de
actie al was afgelopen. De werkgroep heeft
het op hun agenda geplaatst zodat zij volgend
jaar zich zo vroeg mogelijk aan kunnen
melden. De gemeente doet hier zelf helaas
niets aan. De werkgroep richt zich nu op de
verbetering van het 2e fietspad aan de
Boulevard zodat dit pad weer beter
begaanbaar is waardoor er mogelijk een
ontlasting van het 1e fietspad plaatsvindt.
De problematiek met betrekking tot de
vrachtwagen die achteruit rijdt naar de
apotheek bestaat nog steeds. Besloten wordt
dat de Wijkcommissie actie onderneemt.
Wilma en Leonie pakken dit verder op.
Agendapunt 10: Werkgroep Buurtpreventie
en wijkagenten
Er heeft een speciale actie plaats gevonden
die uit twee delen bestond:
Deel een was het rondgaan in de wijk of er
zaken openstaan zoals auto’s, poorten et
cetera. Helaas komt het toch nog regelmatig
voor dat men onzorgvuldig is en actie draagt
zeker bij aan bewustwording.
Deel twee: de donkere dagen folder is weer
uitgedeeld waarbij wordt opgeroepen om
verdachte zaken te melden bij de politie.
Er is ingebroken op 26 november en er is een
poging tot inbraak geweest. Verder zijn er

gelukkig weinig incidenten op de Bergse Plaat.
Wel een aantal auto inbraken.
In oktober zijn de vrijwilligers van de
Buurtpreventie bij elkaar geweest om bij te
praten en te borrelen.
Het agendapunt over vuurwerk wordt nu
gelijk besproken. Er wordt veel aan
vuurwerkpreventie gedaan. Zoals voorlichting
op basisscholen en speciale rondes. Het
vuurwerk mag pas vanaf zes uur op
oudejaarsavond worden afgestoken. Laatste
jaren zien we wel een vermindering van
vuurwerkoverlast op de Plaat
Niels brengt in of het niet mogelijk is om
vuurwerkvrije zones op de Bergse Plaat in te
stellen. Dit jaar zal dat zeker niet meer
mogelijk zijn maar er kan wel een signaal
richting gemeente worden afgegeven.
Besloten wordt om hier in ieder geval
aandacht voor te vragen bij de gemeente.
Het oprichten van een Whatsappgroep met je
straat of enkele mensen uit je directe
omgeving werkt erg goed. De werkgroep raadt
aan een klein groepje te vormen. Het draagt
zeker bij aan de veiligheid.
Er vinden regelmatig babbeltrucks plaats.
Oproep is toch vooral blijven melden aan de
politie want elke melding wordt opgenomen
in de database. Voorgesteld wordt om de
wijkagenten de babbeltrucks weer eens te
laten bespreken. Hiervoor wordt een datum
gepland en mogelijk kan dan ook aandacht
worden besteed voor bijvoorbeeld fishing
mails.
Agendapunt 11: Werkgroep Zwerfvuil
Els, Noortje en Joke gaan trouw elke maand
op stap. Ze zijn bezig geweest met het
opruimen van de rommel van het laatste stuk
van de Laan van Hildernisse-Zuid tot aan de
rotonde maar daar ligt ontzettend veel
rommel. Voorgesteld wordt of het niet goed
zou zijn om een bord met grote smiley te
plaatsen met een positief signaal zodat we
met zijn allen er geen rommel van moeten
maken. De meningen verschillen over de
aanpak want het is vooral gedrag dat moet
worden aangepast. Het is in ieder geval te
proberen. Joke gaat hierover contact leggen
met Jeroen Groenendaal van de gemeente.

Agendapunt 13: Vergaderdata 2019
vaststellen
Vergaderschema wordt vastgesteld en zal op
de website worden gepubliceerd.
Agendapunt 14 Gemarkeerde fietsroute
Er vindt een discussie plaats over nut en
noodzaak van een gemarkeerde fietsroute
naar het centrum. Het voorstel wordt gedaan
om twee fietsroutes in de Plaatkoerier op te
nemen. Een route van de snelste route naar
het centrum en een route naar het ziekenhuis.
Hier wordt positief mee ingestemd.
Agendapunt 14: Wat verder ter tafel komt
Johan van Roeden meldt dat hij 24 oktober bij
een bijeenkomst met de gemeente en Tenned
is geweest over de stikstof- en
zuurstofleidingen die aangelegd worden. Er
werd helder uitleg gegeven en er werd verteld
dat door het gestuurd boren de impact op
omgeving niet zo groot zal zijn.
Corrie vindt het lastig dat telefoonnummers
van het DB niet meer zichtbaar zijn. In kader
van de privacywetgeving is dit gedaan. Wel is
het bestuur bereikbaar via de mail en via het
algemene telefoonnummer dat ook op de
website en ons wijkblad staat.

Joke heeft zich aangemeld bij het facebook
account van buurtgenoten Bergse Plaat. Het
dagelijks bestuur benadrukt dat de pagina niet
van de Wijkcommissie is maar dat een actieve
bewoner allerlei informatie zelf plaatst. Bezien
wordt of we een gesprek aangaan met de
beheerder van het account. We nodigen hem
in ieder geval uit voor een vergadering.

Actie
Reactie aan gemeente inzake
voorstel plaatsing plastic containers
inclusief aanvulling fietsoverpad en
handhaving drie maanden

Wie?
Joke

Afspraak maken met Niels en Johan
inzake de kascontrole 2018

Johan

Ondernemer van Fireplace
benaderen voor eventueel plaatsen
van een groene haag.

Josita

Problematiek vrachtwagen bij de
apotheek bespreken

Wilma en Leonie

Inplannen wijkagenten om
problematiek babbeltrucs en fishing
mail te presenteren (bv op
jaarvergadering)

Joke?

Bord met grote smiley door
gemeente te laten maken. Overleg
zoeken met Jeroen Groenendaal

Joke

Vergaderschema en notulen op
website laten plaatsen door Inez

Leonie

Opnemen twee fietsroutes vanuit
kompas naar centrum en naar
ziekenhuis in plaatkoerier

Jacques en Wilma

Gesprek met beheerder account
buurtgenoten Bergse Plaat ???

?

