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   Jaarverslag wijkcommissie Noordgeest 2020 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

Voorwoord   
Nederlanders vinden dat we als land de zaken goed organiseren. Soms zelfs overorganiseren! Dat 
niet alle neuzen dezelfde kant uit staan en niet alles flexibel en efficiënt gaat heeft de recente 
geschiedenis rond Coronacrisis en het vaccinatiebeleid wel aangetoond.  
Heeft op lokaal niveau een wijkcommissie dan een toegevoegde waarde? Het bestuur van de 
wijkcommissie vindt van wel: we brengen meningen en bewoners bij elkaar over zaken die hen direct 
aangaan. Over situaties die de leefbaarheid van de wijk kunnen verbeteren. De klimaatveranderingen 
spelen ook in de wijk! De energietransitie raakt ieders portemonnee. Wat kunnen we voor de buren 
doen om verspreiding van het virus tegen te gaan? De wijkcommissie onderhoudt contact met 
andere wijken, buurtpreventie, de wijkagent, de gemeente, politieke partijen, bedrijven en ga zo 
maar door. Helaas was het in het afgelopen jaar niet mogelijk om hierover zaken terug te koppelen in 
een openbare vergadering. We hopen dat in 2021 te kunnen inhalen. 

                                                                                                                  Lucas Jansen, voorzitter. 

 
Missie  
Samen met bewoners werken aan een leefbare wijk en zo een goede basis leggen voor een 
toekomstbestendige wijkcommissie die leeft bij de bewoners. Dat is de missie, die het bestuur van de 
wijkcommissie zich bij de start in 2019 heeft gegeven.  
Hierbij wil het huidige interim-bestuur een brug slaan naar een nieuw samengesteld bestuur met 
liefst wat jongere bestuursleden die het estafettestokje straks over kunnen nemen.  
 
Het jaar 2020 werd overschaduwd door de Coronacrisis.  
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van beperkingen en bijeenkomsten en vergaderingen, die 
niet door konden gaan. Het bestuur ervoer het vooral als gemis, dat we niet meer met wijkbewoners 
konden vergaderen en overleggen. Juist hieraan ontlenen we immers ons bestaansrecht.  
De beperkingen deden velen pijn, maar weerhielden velen er niet van toch ook juist initiatieven te 
ontplooien. 
De wijkcommissie Noordgeest besloot samen met de wijkcommissie Tuinwijk een speciaal 
nieuwsbrief uit te brengen onder de noemer “Hoe komen we samen de Coronacrisis door?” 
uit dit jaaroverzicht blijkt, dat we als bestuur ook op andere punten niet stil gezeten hebben.  
 
Bestuursleden 
Lucas Jansen, voorzitter;  
Pieter Kwaadgras, secretaris; 
Jac Mouwen, penningmeester.  
Marleen Uijtdewillegen is als vast lid verbonden aan de werkgroep media, verzorgt de vormgeving 
van het wijkblad, en onderhoudt contacten met redacteuren en vaste bijdragers aan de wijkkrant.   
Gedurende het verslagjaar trok zij zich vanwege drukke werkzaamheden terug als vaste 
deelneemster aan de bestuursvergaderingen.  
In 2020 werden Lucas Jansen en Pieter Kwaadgras respectievelijk als voorzitter en secretaris 
herbenoemd. Lucas Jansen tekende hierbij aan, dat hij naar verwachting in de loop van 2021 gaat 
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verhuizen en dan als bestuurslid zal terugtreden.  
Jac Mouwen gaf aan te willen terugtreden als penningmeester, maar sprak de bereidheid uit aan te 
blijven totdat een opvolger was gevonden.  
In november mochten we John Gunneweg verwelkomen als bestuurslid algemeen met als bijzondere 
opdracht fondsenwerving. John was al verbonden aan de werkgroep sociale samenhang en maakt 
ook onderdeel uit van de redactiecommissie van het wijkblad, waarvoor hij ook nieuwe 
adverteerders werft.  
De werkgroep Sociale samenhang is van augustus 2020 versterkt met het lid Saskia Osseweijer die 
een brug sloeg naar jongeren die voor de supermarkt Dirk van den Broek regelmatig samenkomen. 
 
Kascommissie 
Katrijn Zurhorst verklaarde zich eind 220 bereid toe te treden tot de kascommissie van de 
wijkcommissie, omdat John Gunneweg deze rol als bestuurslid niet meer kon vervullen. 
Leo Stoffelen zet zijn werk in de kascommissie voort.  
 

Interne en externe contacten: 
In 2020 onderhielden wij intern contacten met de wijkagent, het buurtpreventieteam en individuele 
bewoners. Extern waren er onder meer contacten met woningcorporatie Stadlander en de gemeente 
(o.a. over verkeersveiligheid, onderhoud speelplaatsjes, onderhoud wegdek, klimaataanpassing en 
energietransitie). Woningcorporatie kocht  éénmalig een pagina van ons wijkblad in voor eigen 
berichtgeving aan de bewoners. In 2020 waren er ook contacten met de Hoge School Avans in Den 
Bosch. Studenten van deze hoge school waren betrokken bij een studieproject om te komen tot een 
plaatselijk convenant voor een energietransitie in Bergen op Zoom. Zie ook hieronder.  
 

Werkgroepen en aandachtsgebieden 
Werkgroep media (Pieter Kwaadgras, Marleen Uijtdewillegen en John Gunneweg). 
In 2020 verscheen de wijkkrant vier keer. Naast de vaste rubrieken voor scholen, het 
buurtpreventieteam en de Emmauskerk werd er aandacht besteed aan diverse onderwerpen.  
Zo werd er onder meer aandacht besteed aan thema’s op het gebied van veiligheid; noodzakelijk te 
verrichten onderhoud in de wijk; veiligheid; de voortgang van de werkzaamheden aan de 
Halsterseweg; de werkzaamheden ter verbetering van de afvoer van hemelwater in het oostelijk deel 
van de wijk, energietransitie en klimaataanpassing. 
Samen met de wijkcommissie Tuinwijk werd er een speciale editie van de nieuwsbrief voorzien van 
het motto: “Hoe komen we samen de Coronacrisis door?” Deze nieuwsbrief werd in Noordgeest 
verspreid door het vaste team, dat zich bezig houdt met de bezorging van de wijkkrant. In Tuinwijk 
toonden de leden van het buurtpreventieteam zich bereid de huis aan huis bezorging op zich te 
nemen. De nieuwsbrief bevatte een aantal praktische tips om bewoners in deze lastige periode wat 
handvatten te geven. 
In de zomerperiode werd nog een nieuwsbrief uitgegeven met praktische tips om beter bestand te 
zijn tegen hittestress.  

 
Werkgroep sociale samenhang (Lucas Jansen, John Gunneweg, Clint Koolen en Leo 
Stoffelen). 
Deze werkgroep moest helaas gedwongen door alle beperkingen van de Coronacrisis veel activiteiten 
afgelasten (zoals de buurtbarbecue rond de Denemarkenstraat en de Wijkspeurtocht). Er was wel tijd 
en ruimte om na te denken over mogelijke nieuwe activiteiten. 
Zo werd er voor het jaar 2021 wel een planning gemaakt, uitmondend in de wijkkalender voor 2021. 
Ook werd er nagedacht over een project dat voorziet in het uitwisselen van hulpvragen en 
hulpaanbod (de zogenaamde creatieve collecte). Een dergelijk project wordt  
in Roosendaal al uitgevoerd en draait op de inzet van vrijwilligers en professionals van Stichting 
WijZijn-Traverse. Het is de bedoeling in 2021 te onderzoeken of er voldoende draagvlak en inzet van 
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vrijwilligers is om een dergelijk project ook in de wijk Noordgeest op kleine school als een “pilot” te 
gaan opstarten.  
 
Werkgroep “schoon Noordgeest” (Jac Mouwen, vanaf eind 2020 Pieter Kwaadgras). 
In 2020 organiseerden we zowel in het voorjaar als in het najaar schoonmaakacties. Wellicht als 
gevolg van de Coronaproblematiek was de opkomst gering.  
Op het gebied van voorlichting en motivering is er nog een wereld te winnen.  
 

Samenwerking wijkcommissies Noordgeest en  Tuinwijk. 
Thema-avond klimaat dichtbij huis.  
De thema-avond “Klimaat dichtbij huis” op 10 maart 2020 had de start moeten zijn van een project, 
dat zou kunnen bijdragen aan meer groen in Noordgeest en Tuinwijk. Tegels en stenen eruit en 
planten erin. Er was veel overleg voorafgegaan aan deze avond. De gemeente, Natuurpodium, 
Stichting Steenbreek en beide wijkcommissies werkten eendrachtig samen om deze thema-avond tot 
een succes te maken, een waardige start voor een onmisbaar vervolgtraject.  
De teleurstelling was dan ook groot, dat juist op de dag van de thema-avond de beperkingen van de 
Corona-problematiek van kracht werden, waardoor de bijeenkomst op het laatste moment 
geannuleerd moest worden.  
Na de teleurstelling konden we troost putten uit het feit, dat dit alles niet voor niets is geweest. 
Alle deelnemers aan de voorbereiding van de avond en het vervolgtraject hebben immers een 
positieve ervaring over kunnen houden aan de samenwerking.  
Het draaiboek voor een avond op een later tijdstip ligt inmiddels ook klaar.  
 
Voormalige pand van de Meubelgigant, Halsterseweg 265. 
Voornoemd pand is in de loop van veel jaren steeds verder aan het vervallen en verspreidde ook 
gaandeweg een allengs toenemende schimmellucht. 
Bewoners van Noordgeest, die zich te voet begeven naar het centrum ervaren dit pand ook als een 
lelijk litteken aan een Halsterseweg, die juist zo mooi is opgeknapt. 
De wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk hebben naast vele anderen aandacht gevraagd voor 
dit probleem bij de gemeente, woningcorporatie Stadlander en een betrokken projectontwikkelaar. 
Dit alles resulteerde in een nieuwe impuls in de planmatige voortgang van de herontwikkeling van dit 
gebied en de voorgenomen sloop van het pand. Er werden afspraken gemaakt over de communicatie 
over de voortgang met de wijkcommissies en de omwonenden.  
 

Mededelingenbord. 
De wijkcommissie was zeer verheugd over het mededelingenbord voor de wijk, die vlak voor 
de supermarkt Dirk van de Broek werd neergezet. De plaatsing van het bord werd net voor 
de Coronacrisis verricht, zodat we tijdens de crisis via dit bord ook een mogelijkheid hadden 
met de bewoners van de buurt te communiceren.  

 
Herinrichting Halsterseweg. 
Hoewel de werkzaamheden nog een poosje doorgingen kon op 18 september 2020 de opening van 
de Halsterseweg-Zuid feestelijk verricht worden door wethouder Patrick van der Velden.  
Met deze feestelijke opening konden de werkzaamheden van het Comité pro-fietsstraat beëindigd 
worden. Ofschoon niet iedere bewoner van de Halsterseweg de veranderingen kritiekloos konden 
aanvaarden en er wat gewenningsproblemen waren, bleken velen toch verheugd over de nieuwe 
Halsterseweg. Vooral voor fietsers is er nu een prachtige toegangsweg naar het centrum van de stad.  
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Wijkverbinders. 
De wijkverbinders zijn ambtenaren, die burgers en wijkvertegenwoordigers met hun vragen en 
opmerkingen verbinden met de juiste ambtenaren en afdelingen binnen de gemeentelijke 
organisatie. In 2020 maakten we enkele keren gebruik van deze mogelijkheid en verstuurden we e-
mails met onze vragen naar de wijkverbinder van onze wijk. 
Helaas bleven de antwoorden op de via deze weg gestelde vragen uit. Er bleek ook geen duidelijk 
vastgelegde procedure te zijn voor: bevestiging van ontvangst; bewaking van het proces van 
voortgang en beantwoording. Bij de evaluatie van het functioneren van de wijkverbinders werd hier 
door de wijkcommissie dan ook melding van gemaakt.  
Onderwerpen, die door de wijkcommissie aan de orde werden gesteld waren: renovatie speeltuintje 
Rijsselbergen, verzoek tot uitleg over het beleid met betrekking tot zwerfafvalbakken en 
verkeersveiligheid. 
 

Energietransitie. 
In de wijkkrant van juni 2020 besteedde de wijkcommissie Noordgeest aandacht aan het onderwerp 
“energiezuinig wonen”. Aanleiding hiervoor was de actie van de gemeente om aan de hand van 
voorbeeldwoningen de huiseigenaren alvast een idee te geven over de taakstelling, die verricht moet 
worden en het prijskaartje dat hier aanhangt.  
Het is inmiddels duidelijk, dat veel huiseigen vooralsnog de kat wat uit de boom kijken. Dit heeft niet 
in de laatste plaats te maken met de financiële consequenties en de onzekerheid over de keuzes, die 
op gemeentelijk niveau nog gemaakt moeten worden.  
De wijkcommissie werd door een studentengroep van Avans Hoge School  in Den Bosch nog 
uitgenodigd deel te nemen aan een studieproject, waarbij een convenant voor “projectgroep 
Energietransitie Landgoed Vrederust en wijk Noordgeest” tot stand gebracht zou moeten worden. De 
wijkcommissie heeft hierbij de nodige kritische kanttekeningen gezet bij de ontwerpteksten van deze 
studiegroep.  
Uiteindelijk hebben we toch ons principeakkoord niet af kunnen geven voor dit ontwerp-convenant. 
De belangrijkste redenen: geen duidelijke onderbouwing voor de keuze “all electric” (warmtepomp); 
onduidelijkheid over de positie van de wijkcommissie in het gestructureerde overleg binnen de 
projectgroep (ontbreken van een reglement, en ontbreken van middelen om zinvol bij te dragen aan 
het waarmaken van de toegedachte rol en de onmogelijkheid de achterban (de bewoners) te 
raadplegen.  
Desondanks was het voor de wijkcommissie een leerzame oefening en we hopen, dat dit ook gold 
voor de studenten in Den Bosch. De projectleider energietransitie van de gemeente Bergen op Zoom 
heeft ons overigens verzekert, dat het hier ging om een papieren oefening voor de studentengroep 
en de oefening niet bedoeld was als beleidsvoorbereidend werk.  
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Financieel jaarverslag 2020. 
 
Overzicht in balansvorm, zo nodig met korte toelichting per onderdeel. 
 

Beginsaldo:                                                            €  3184             € 

Subsidies 
   Nagekomen subsidie                                                                                       nihil  
   Subsidie over 2020: aangevraagd, momenteel                                          nihil                                             
Advertentie-inkomsten 
   Advertenties in de Wijkkrant:                                                                         945 
Inventaris 
   beachflags:    PM                                                                                                                                        
   onderhoud en brandstof Aggregaat:                                                                                                     43                                                                                                          
Representatie 
   Bloemen en attenties Vrijwilligers:                                                                                                     111 
Sponsoring diverse activiteiten:                                                                                                               83 
Bankkosten 
   Kosten Bestuursrekening bij ABN/AMRO:                                                                                        201 
Wijkkrant 
   Drukkosten 4 edities, oplage 1750 stuks:                                                                                       2213 
Huur 
   Vergaderruimtes scholen en Emmauskerk:                                                                                       20 
Kantoorkosten:                                                                                                                                        156 

Eindsaldo:                                                                                          1302 
                                                                              _______            ______ 
                                                                                    4129                4129 
    
Betreffende rekening en stukken liggen ter inzage van de kascommissie, 
Bergen op Zoom, 31 januari 2021,  J. Mouwen, Penningmeester WCN 
 
 

Balans, horende bij financieel verslag over 2020 van Wijkcommissie Noordgeest 
 
                                                                                                          Activa                              Passiva 
Liquide middelen 
  Saldo Bestuursrekening ABN/AMRO                                    €   1302  
Inventaris 
   Restwaarde dieselaggregaat:                                                         50 
   Restwaarde Beachflags:                                                                 P.M. 
Eigen Vermogen:                                                                                                                        1352 
                                                                                                       _________                      _________ 
                                                                                                       €   1352                          €     1352 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van contant geld, dus saldo in kas = nihil 
Een geringe voorraad aan kantoorartikelen (enveloppen, printercartridges etc.) is niet gewaardeerd. 
 
Bergen op Zoom, 31 januari 2021, J.Mouwen, Penningmeester WCN 
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Slot en vooruitblik. 
Bij een terugblik naar het jaar 2020 is het onvermijdelijk stil te staan bij alles wat dat jaar 
niet mogelijk was. Het gemis en de pijn, die nog steeds ervaren wordt moet worden 
benoemd, evenals de blijken van verbondenheid en hulpaanbod, die zichtbaar en voelbaar 
waren in het voorbije jaar.  
Mogelijk is er toch een aspect, dat minder in het oog springt, maar ook belangrijk is. 
In 2020 werden we meer dan voorheen teruggeworpen op ons zelf en vonden we elkaar 
terug in een kleinere wereld, met overigens wel meer ruimte voor bezinning.  
In deze kleinere wereld werd ook de directe omgeving, de buurt en de wijk belangrijker.  
Hopelijk is er een zaadje geplant, dat verder kan ontkiemen. Als de buurt en de wijk 
belangrijker zijn geworden wordt het als vanzelf ook belangrijker stil te staan bij 
mogelijkheden om de buurt en de wijk te verbeteren. Het gaat hierbij om leefbaarheid; een 
wijk waarin je je meer dan voorheen verbonden voelt met buurtgenoten; een groenere wijk, 
die beter bestand is tegen klimaatverandering; een schonere wijk, waarin je je wat prettiger 
kunt voelen.  
Het zou mooi zijn als de wijkcommissie hier ook een bijdrage aan kan blijven leveren. 
De uitdagingen waar de wijkcommissie voor staat zijn groot: bestuursleden en vrijwilligers 
werven; de basis van het bestuur en de vrijwilligers verder verbreden zodat de 
wijkcommissie ook meer een afspiegeling gaat worden van de bewoners in de wijk; de 
algemene vergaderingen weer opstarten zodra dit veilig kan en fondsen werven om de 
activiteiten te kunnen voortzetten.  
De motivatie om voort te gaan met wijkcommissie Noordgeest is in elk geval nog volop 
aanwezig.  
 
 

 
 

 

 


