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Het allerbeste nieuws in 2018 is dat we het jaar startten met de mededelingen dat we geen 

secretaris hadden en dat Joke bovendien haar taak als voorzitter neer ging leggen, maar dat we na de 

grote vakantie een nieuwe voorzitter (Leonie Holtzer) en een nieuw bestuurslid (Wilma v.d.Vliet) 

hadden. Nog voor het einde van het jaar kwam daar ook nog eens een nieuwe secretaris bij, in de 

persoon van Mieke Hermus. Het bestuur is weer compleet. Joke blijft voorlopig aan als gewoon 

bestuurslid. 

Natuurlijk is er het hele jaar door melding gemaakt van de successen van het 

Seniorenontmoetingspunt,  de plukroute in wording, de werkgroep zwerfvuil en allerlei activiteiten 

op de Plaat.  

We hebben ons over heel wat zaken gebogen gedurende het jaar. Vervelende zaken zoals de sluiting 

van de speeltuin; de sluiting van het zwembad; gevaarlijke situaties op het fietspad bij de Boulevard; 

geluidsoverlast bij de randweg; hoog water waardoor het nieuwe strand wegspoelde; het is slechts 

een greep uit de onderwerpen die over tafel zijn gekomen.  

Zo ook over onze website. We hebben de indruk dat jongeren de website vaker lezen dan veel 

ouderen. Inez is de webmaster die de website op orde houdt. Veel zaken worden nu keurig op de 

website gemeld zodat alles makkelijker actueel blijft. Met de Plaat Koerier is actualiteit wat 

moeilijker omdat hij maar 3 keer per jaar uitkomt. 

Er is een politiek debat gehouden op 28 februari 2018. Het was een goed en druk bezocht debat 

waarin heel wat puntjes op de i werden gezet o.a. over onderwerpen als de ontsluiting van het 

achterste deel van de Bergse Plaat bij calamiteiten en de sluiting van Doel. Daarna is er met diverse 

politieke partijen intensief contact geweest over de problemen van de Bergse Plaat: 

parkeerproblemen, vocht in de woningen van Duvenee, plaatsing van diverse ondergrondse 

afvalcontainers enz. 

De Buurtpreventie doet nog steeds prima werk, maar zit eigenlijk te wachten op de nieuwe 

richtlijnen van de gemeente. De werkgroep Buurtpreventie heeft een mooi werkstuk afgeleverd over 

de veiligheid op de Boulevard. Dat is een flink dossier geworden wat is aangeboden aan de 

gemeente. Daarnaast is er een nieuwe werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de 

verkeersveiligheid op de Plaat. Hopelijk kan deze groep in overleg met de gemeente verder werken 

aan een veilig fietspad bij de Boulevard en een drastische verandering bij het Kompas. 

We zullen ons de komende tijd bezig moeten houden met de statuten en het huishoudelijk 

reglement. Ook de nieuwe privacywetgeving vraagt voortdurende aandacht, zo mogen we niet 

lukraak namen en foto’s op de website plaatsen en in de Plaat Koerier zetten.  

Het valt ons op dat er toch minder mensen naar de vergaderingen komen. Dat is erg jammer want er 

worden goede besluiten genomen waarin de Plaatbewoners inspraak hebben. Helaas komt er zo nu 

en dan pas achteraf een reactie. Wij denken na over manieren om de vergaderingen aantrekkelijker 

te maken voor een groter publiek. 


