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Noordgeest 
  

 
2020 is bijna voorbij. Een jaar waarin wij als werkgroep veel      
plannen hadden om leuke activiteiten te organiseren voor en met 
jullie, de kinderen in onze mooie wijk Noordgeest. Helaas.            
De coronamaatregelen gooiden roet in het eten.                              
Na de winteractiviteit in Januari van #Youthgoals, georganiseerd 
door Irem met ondersteuning van vrijwilligers en WijZijn Traverse 
mocht er bijna niets meer….. We hebben jullie gemist!!  
Net zoals iedereen hopen wij dat corona ons in 2021 met rust laat en we weer leuke dingen samen mogen 
doen. Momenteel zijn we bezig om alvast nieuwe verrassende activiteiten te bedenken voor aankomend 
jaar. Deze ideeën samen met de plannen die we voor afgelopen jaar hadden hebben we even in de ijskast 
gezet, maar…….. deze halen wij eruit zodra het weer kan! Samen met jullie en de hulp van jullie ouders 
en andere vrijwilligers willen we van 2021 een vrolijk jaar maken met veel leuke activiteiten.  
Hebben jullie zelf of jullie ouders leuke ideeën voor activiteiten in de wijk? Laat het ons weten! 
 
Voor nu wensen we iedereen hele fijne feestdagen een gezellige jaarwisseling en al het goeds voor 2021!  

De leden van de Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest 
Contact: JeugdNoordgeest@gmail.com  

 

 Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest 

Inschrijving voor digitale nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief van wijkcommissie Noordgeest wordt verstuurd 
als het van belang is snel berichten uit te laten gaan naar de wijkbewoners. 
Wenst u ingeschreven te worden voor ontvangst van deze nieuwsbrief, dan 
volstaat het versturen van een e-mail naar:                                                      
wijkcommissienoordegeest@ziggo.nl met vermelding van “nieuwsbrief”.   
 
Ook de Wijkcommissie Noordgeest en leden van de werkgroepen wensen 
u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en alle goeds voor 2021.
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In deze tijd denken wij veel over wat wij hier doen (of niet doen) en wat we graag zouden willen.         
We kennen het dilemma allemaal. Het is niet voor niets dat we op dinsdagavond massaal aan de buis   
geklonken zitten om te kijken wat Irma ons nu weer duidelijk wil maken. Dat doet ze met veel gebaren en 
gezichtsuitdrukkingen. Dit met de nodige ondersteuning van Rutte en de Jong. Kortom, wat wij willen 
gaat nu niet altijd. Sterker nog, we dachten dat we aardig goed bezig waren van de zomer maar het was 
niet goed genoeg. Blokjes verjaardagen en andere creatieve vormen van contact is van de baan. Mijn 
vrouw hoopt komende week te verjaren en de bezoeken zijn afgeschaald naar vrijwel nul (1 kleinkind  
logeert). Dus we hebben er in alle situaties mee te maken, ook wij als EmmausKerk. Maar ook net als bij 
u in de straat hebben we diverse meningen over de maatregelen. “Grote onzin al die beperkingen” tot 
“Stil zitten en niet bewegen” Als je de gemeenschap van de Emmaus beschouwd als een huishouden dan     
begrijpt u dat dat wel eens wat pittige e-mailtjes en app verkeer oplevert. Want hoe kunnen we kerk zijn 
met al die beperkingen? 
Als gemeente hebben we een visie op wat we willen doen en dat is meer dan alleen op zondag           
kerkdiensten te houden. Die zijn bedoeld (wat kort door de bocht, maar toch) om ons voor te houden en te 
stimuleren om onze taak voor de komende week te kunnen doen. Er staat in de Bijbel “zonder werken is 
het geloof dood! ”Maar op dit moment kunnen we maar weinig werken in de gemeenschap.                  
Het verzorgingshuis is in quarantaine dus de mantelzorger mag niet komen. De eenzame oudere zit thuis 
en kan niet laten weten dat er hulp nodig is ( of gewoon een praatje wil maken met een echt mens van 
vlees en bloed). Vandaar dat ook wij denken aan wat wij hier nu nog kunnen doen en wat wij voor       
anderen kunnen betekenen. Dat houd ons veel bezig. Want dat is voor onze gemeente heel belangrijk en 
we hebben nu het gevoel dat we niets kunnen doen en dat we met het gebouw in uw omgeving volledig 
overbodig zijn. Ik weet, het is veelal een gevoel en wij zullen niet de enige zijn die dit gevoel van        
onmacht hebben. Toch kijken we hoopvol naar de toekomst. We hebben ervaren dat dingen die we altijd 
gedaan hebben en waarvan we dachten dat die belangrijk zijn, dat we die konden missen zonder dat de 
wereld vergaat. Dus ja we zijn hoopvol voor de toekomst met nieuwe mogelijkheden, nieuwe manieren 
van kerk zijn in onze omgeving. U bent in onze gedachten en onze gebeden en verwachten dat onze     
Vader in de hemel nieuwe mogelijkheden geeft en dat we een rol  hebben in een nieuwe relatie met      
elkaar. Heel concreet nu even:, de kledingbeurs is niet door gegaan, we kijken nog (afhankelijk van de 
situatie) of het in het voorjaar door kan gaan. Kerstavond viering met de buurt zal niet doorgaan.                                                                                         
 

 
Wat wel doorgaat (zolang het kan) is de kerkdiensten op zondag met 
maximaal 30 personen. Die zijn digitaal te beluisteren (tot drie maanden 
na dato) op www.kerkdienstgemist.nl  
Zoekterm “Bergen op Zoom”. Wij hopen en bidden dat deze beperkingen 
voor ons allemaal snel achter ons komen te liggen en dat we met elkaar 
nieuwe stappen kunnen zetten naar elkaar toe. Verder dat u gezond van 
lijf en leden blijft en dat het spook van armoede, werkloosheid,            
eenzaamheid, en depressie onze gezamenlijke gemeenschap bespaard 
kunnen blijven. Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u wat met ons delen 
laat het ons weten op comcom@emmauskerk-boz.nl Groet Jos de Vries 
https://www.emmauskerk-boz.nl 
 
 

Vanuit de emmauskerk: 

 

 



Pagina 3 

 

Wegwijzer. 
 
Wijkcommissie Noordgeest 
Website: www.noordgeest.nl 
e-mail: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl                         
Buurtpreventieteam Noordgeest          
coördinator mevr.  J.C. de Wit, e-mail: 
buurtpreventienoordgeest@gmail.com 
                                                                                                                                 Wijkagenda 

 In verband met de Coronacrisis zijn de sociale          
activiteiten opgeschort.  

Algemeen alarmnummer en politie 
alarmnummer 112 (bij spoed, voor politie,                                             
brandweer en  ambulance) 112.  
Nummer politie bij geen spoed: 0900 8844.  
Wijkagent Noordgeest en Tuinwijk,                                                           
Caner Büyükördek , via www.politie.nl,                                 
mijn buurt aanklikken en Noordgeest                                              
invullen, wijkagenten en vervolgens                                                       
contactformulier invullen.                                                                                  
Telefonisch contact met wijkagent                                                       
ook via 0900 8844. 

 
Drugsoverlast 
Heeft u drugsoverlast? Meld dit dan via 
drugsoverlast@bergenopzoom.nl, via 0800-
2255888 of via de website www.courage.nu   
                                                                                                
Milieuklachten: 
Milieuklachtencentrale, Telefonisch op 
nummer 073-6812821,of via het meldfor-
mulier dat u kunt vinden op de site 
www.milieuklachtencentrale.nl  
                                                                            
Meldingen openbare ruimte 
www.bergenopzoom.nl, icoon “een melding 
maken”. 
of via Buiten Beter App op uw smartphone  
(uitleg op www.buitenbeter.nl ) 
Bij spoed (ook ’s avonds en in het         
weekeinde) tel. 140164 
Bij storingen van de straatverlichting: 
www.straatlamp.nl,  
of via BuitenBeter app. (altijd locatie en 
nummer lantaarnpaal vermelden).  
 
"Brandweer bij geen spoed: 0900-0904 
(bij situaties, die mogelijk gevaar kunnen 
opleveren)."  
 
Is er iets kapot aan een gebouw van de 
gemeente, is er een storing, bij overlast of 
bij overtreding van regels: 
www.bergenopzoom.nl, meldingsformulier 

WijZijn Bergen op Zoom 
welzijnsorganisatie.  
Website: www.wijzijnbergenopzoom.nl  
Tel. 0164 237056.  
Hulpwijzer Brabantse wal 
http://brabantse-wal.sociaaldomein.                                             
hollandsch-welvaren.nl/ 
Wijkverbinders gemeente Bergen op 
Zoom 
wijkverbinders@bergenopzoom 
(bij vraag of verzoek wijk vermelden).  

Woningstichting Stadlander 
Website: www.stadlander.nl 
e-mail: info@stadlander.nl 
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Bewoners verdeeld over het verwijderde fietspaaltje aan de Akkerhoef! 

 
Volgens ingewijden is het paaltje in het fietspad van de Akkerhoef al sinds de jaren 80 een punt van      
discussie!  Het verwijderde paaltje was onderdeel van een aantal paaltjes dat de Groenplaats tot een        
autovrij gebied maakte: wel zo veilig voor de kinderen die van en naar de speelplaats of het voetbalveldje 
gaan en voor de kinderen van de basisscholen. Er kleven echter ook nadelen aan: hulpdiensten konden niet 
zonder hindernissen de woningen bereiken. Bewoners moesten 24 uur van tevoren aan de gemeente     
melden wanneer de woning met groot materieel bereikt moest worden. Het beweegbare paaltje ging    
trouwens in de winterperiode de grond in wanneer er regelmatig gladheid bestreden moest worden. Het 
paaltje bleef op een gegeven moment langere tijd in de grond! De gemeente gaf op vragen van de      
buurtpreventie het antwoord dat er onderzoek plaatsvond. Sommige bewoners aan de Groenplaats merkten 
vooral de nadelen: sluipverkeer, overlast door snel rijdende koeriers, onrust door rondhangende jeugd in 
auto’s. Een onveilige situatie! Op hun verzoek deed de wijkcommissie navraag bij de gemeente: wat voor 
onderzoek is er gedaan? Wat zijn de resultaten en welke afweging wordt gemaakt. Helaas bleven          
antwoorden uit. Het verzinkbare paaltje werd door de gemeente ineens volledig verwijderd zonder enige 
motivering. Voor zover we konden nagaan waren de bewoners bij dat onderzoek niet betrokken. Reden 
voor de wijkcommissie om een enquête uit te zetten bij de belanghebbende omwonenden: Groenplaats, 
Broersblok, Akkerhoef en Kwartierslaan. Wilden de bewoners het paaltje terug, of juist niet? 
 
Uitslag 
Er werden 66 formulieren huis-aan-huis bezorgd. Per huishouden kon één antwoord gegeven worden.                    
Op sluitingsdatum 31-10-2020 waren 33 ingevulde formulieren ontvangen, per mail en in de brievenbus van       
kapsalon Mariëlle. Een respons van 50% is hoog te noemen. Op een schaal van één ( het paaltje moet terugkomen) 
tot vijf (het paaltje moet wegblijven) kon de keuze worden aangegeven. Hoe lager het gemiddelde hoe sterker de 
wens dat het paaltje terug komt. Alle stemmen samen:  

 
Conclusie: alle stemmen samengenomen komen we uit op de keuze: liever geen paaltje (gemiddeld 3).               
Maar de verdeling is wel heel sterk naar beide uitersten verdeeld! Er zijn dus veel uitgesproken meningen! 
Niet elke bewoner heeft eenzelfde belang. Zo stemmen 3 van de 6 bewoners van Akkerhoef liever voor terugkomst 
van het paaltje (gemiddeld 2). De respons van de Kwartierslaan was maar 14%. Minder belangstelling?  
Het Broersblok (respons 4 van de 8 bewoners) stemde juist voor liever wegblijven van het paaltje (gemiddeld: 4). 
De grotere groep bewoners van de Groenplaats (24 van de 38 respons 63 %) stemden als volgt: 

 
Hier is het gemiddelde 3,5: dus sterker voor het wegblijven van het paaltje. Een hogere respons geeft ook wel aan 
dat het onderwerp hier het meeste leeft! Sommige bewoners gaven ook hun persoonlijke motivatie op het formulier 
mee! 
 
Vervolg De wijkcommissie zal met de resultaten van deze enquête opnieuw contact opnemen met de 
gemeente en de basisscholen. 

Paaltje terug Liever wel een 
paaltje 

Neutraal Liever geen paaltje Paaltje weg 

         11          2           2          2          16 

        33%         6%         6%        6%         48% 

Paaltje terug Liever wel een 
paaltje 

Neutraal Liever geen paaltje Paaltje weg 

           7          2           1           1         13 

        29%        8%          4%          4%        54% 

Redactie: Marleen Uijtdewillegen 
                  Pieter Kwaadgras 
                  John Gunneweg 
Lay out: Marleen Uijtdewillegen  
Drukkerij: Print Style, Jack Uijtdewilligen 

Kopij kunt u sturen naar:                                                                     
Pieter Kwaadgras:                                              
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl                                                                                             
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2020 was voor iedereen een jaar vol uitdagingen en beperkingen. De een had er minder moeite mee zich 
aan te passen daaraan dan de ander, maar met wat wederzijds begrip en respect wisten we daar als wijk 
toch mee om te gaan. Waar dat niet -helemaal- lukte hebben onze Wijkagent, Caner Büyükördek, en zijn 
collega’s en Handhavers actie genomen naar aanleiding van meldingen van bewoners, de middenstand in 
de wijk en het buurtpreventieteam. Dat melden is belangrijk! Alleen dan weten Politie en Gemeente wat er 
speelt in een wijk en wordt er menskracht ingezet om de problemen aan te pakken en op te lossen.  
Hierbij daarom nogmaals het nadrukkelijke verzoek om zaken zoals: overlast gevend gedrag, vandalisme, 
vernieling en afvaldumpingen te melden.  
Melden kan op verschillende manieren bij de volgende instanties: 
 de Gemeente: op te.nr. 140164 of de website:  https://www.bergenopzoom.nl/melden-aan-de-gemeente. 
Nog gemakkelijker is het melden met de Buiten Beter App. 
 de Politie: op tel.nr. 0900 8844 of de website: www.Politie.nl.  
 Anoniem melden kan ook: op tel.nr. 0800 7000 of de website: https://www.meldmisdaadanoniem.nl . 
 
Aan wat in het afgelopen jaar gebeurd is kunnen we niets meer veranderen. Laten we echter proberen de 
positieve dingen, die er ook waren, daaruit mee te nemen naar de toekomst. Bijvoorbeeld over hoe we door 
contacten te leggen elkaar leren kennen en meer begrip kunnen krijgen voor elkaar. Door te kijken naar 
wat ons als wijkbewoners bindt en verbindt en waar of hoe wij elkaar kunnen helpen of steunen.  
Als buurtpreventieteam hebben we daarmee een start gemaakt door in te gaan op de uitnodiging van een 
groep jongeren en een bewoner. Jongeren waarover melding werd gedaan omdat hun gedrag door anderen 
als overlast gevend werd ervaren. Die ontmoeting was zeer verhelderend en heeft bijgedragen aan beter 
wederzijds begrip en respect bij de aanwezigen. De eerste positieve gevolgen daarvan waren al snel   
merkbaar toen wij onze rondes liepen. We werden hartelijk begroet door hen en er was tijd voor een 
praatje. Hopelijk kunnen we deze positieve ontwikkeling vasthouden en uitbreiden in de toekomst.        
Een mooi moment daarvoor is Oudejaarsdag.  
 
De jaarwisseling staat voor de deur en mensen lijken de behoefte te hebben om de gewoonte van vuurwerk 
afsteken dit jaar een extra feestelijk tintje mee te willen geven. Een uitlaatklep voor de opeengestapelde 
frustraties als gevolg van opgelegde beperkende corona-maatregelen. De nieuwe wet- en regelgeving over 
het bezit en afsteken van vuurwerk draagt daar voor die personen niet in positieve zin aan bij.  
Vanaf 1 december 2020 mogen consumenten het volgende vuurwerk uit categorie F3 niet meer afsteken: 
knalvuurwerk zoals rotjes, knalstrengen zoals Chinese matten, vuurpijlen en enkelschots buizen (single 
shots). Romeinse kaarsen en babypijltjes blijven ook verboden.  
Als Buurtpreventieteam Noordgeest spreken we de hoop uit dat iedereen zijn/haar best doet zich aan deze 
nieuwe regelgeving te houden en zich respectvol op te stellen naar anderen. Met name naar onze        
dienstverleners: Politie, Brandweer en Zorgmedewerkers, maar zeker ook naar het winkelpersoneel.   
Daarnaast vragen we respect te hebben voor andermans eigendommen en spullen in de openbare ruimte, 
zoals afvalbakken, bankjes, speeltoestellen en bushokjes. Besef dat we de kosten van de vernielingen die 
daar aangebracht worden allemaal samen moeten ophoesten. Niemand ziet zijn of haar (belasting) geld 
toch graag in rook opgaan?  
 
Namens het Buurtpreventieteam Noordgeest wensen wij eenieder aangename Feestdagen                         
en een fijne, gezellige en vooral veilige Jaarwisseling 2020-2021 toe.                                                                 
Hopelijk mogen we iedereen gezond en gelukkig weer begroeten tijdens onze rondes in 2021.                             
Leo Stoffelen en Jacqueline de Wit Coördinatoren Buurtpreventieteam Noordgeest.    

Buurtpreventieteam 
Noordgeest 
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Chill Marijke’s relax company;  
‘move and have fun’! 

Dagen:  Maandag 10.30-11.30 uur,                                                
Locatie: Wijkcentrum Wij Meilust,                                
Kapittelstraat 21, Bergen op Zoom.                                                 

Dagen: Dinsdag en donderdag:20. 00 uur tot 21 . 00 uur                                                                                 
Locatie: gymzaal Lambertijnenlaan  5,                                          

Bergen op  Zoom                                                                                                              
Ontspanning les met invloeden van tai chi, yoga, maar ook buik, bil en 

rugspier oefeningen. Ondersteunt door muziek.                                  
Meer info te vinden op: www. Marijkesrelaxcompany.nl.               

Aanmelden kan via:                                        
marijkesrelaxcompany@gmail.com      
Groetjes, Marijke van de Heuvel. 

Eind maart 2017 nodigde de gemeente de bewoners van de Halsterseweg Zuid uit om mee 
te denken over de herinrichting. De weg moest op de schop vanwege de belabberde        
toestand van de riolering. Ook alle andere leidingen zouden zo nodig vervangen worden. 
De gemeente opperde: een fietsstraat! Want de weg is vooral een doorgaande route voor 
(brom)fietsers met ontsluiting voor snelverkeer van Noordgeest en Tuinwijk. Bij het      
ontwerpen werden de bewoners intensief betrokken. Menig idee van het Comité             
Halsterseweg Pro Fietsstraat kwam in het ontwerp terecht. Eind november 2018 ging de 
eerste schop in de grond. In fasen werd de weg aangepakt vanaf het scherm richting stad. 
De Zoomdam zelf werd aangepakt rondom de zomervakantie van de scholen. Iets later dan 
oorspronkelijk gepland werd de weg op 18 september 2020 feestelijk geopend door        
wethouder Patrick van der Velden, al fietsend met projectmanagers, aannemer, bewoners en 
de fietsersbond.  
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Inleiding: 
Op 15 september jl. voerden Pieter Kwaadgras, secretaris van de wijkcommissie Noordgeest en           
Jacqueline de Wit, coördinator van het buurtpreventieteam Noordgeest een gesprek met de wijkagent om 
hem via een artikel in de wijkkrant wat nader aan de wijkbewoners voor te stellen.  
Kennismaking en genomen initiatieven in de wijk 
Caner is in februari van dit jaar benoemd als wijkagent voor Noordgeest en Tuinwijk.  
Hij had vlak na zijn benoeming nog net wat tijd om met een aantal mensen in de wijken Noordgeest en 
Tuinwijk de hand te schudden. Na het uitbreken van de Coronacrisis moest het contact helaas op een   
andere manier gelegd worden, maar werd het opbouwen van contacten niet minder belangrijk. 
Caner wil in de wijk graag aanspreekbaar zijn; goed luisteren en indien nodig: zijn verhaal ook kwijt  
kunnen. Door de drukke werkzaamheden is het vaak een uitdaging om voldoende tijd vrij te maken voor 
het werk in de wijk.  
Dat hij graag investeert in contacten met wijkbewoners blijkt bijvoorbeeld uit zijn initiatief om via 
“Instagram” een pop-up spreekuur aan te kondigen en vervolgens te houden op het pleintje voor           
supermarkt Dirk van den Broek. Ook heeft hij een hele dienst besteed aan het leggen van contacten met 
jongeren tijdens de Ramadan. Als het enigszins kan wil hij graag zichtbaar zijn in de wijk.  
Enkele eerdere werkzaamheden:  
Na zijn opleiding tot agent werkte Caner onder meer bij het team “Noodhulp”, dat  112-meldingen       
afhandelt. Ook was hij betrokken bij het project bondgenoten, waarbij hij trainingen gaf hoe contact te 
maken met lokale gemeenschappen en hoe deze contacten onderhouden kunnen worden. Daarnaast gaf 
hij ook trainingen op het gebied van Contra Terrorisme en Radicalisering (CTER).  
 
Besproken onderwerpen: 
Tijdens het gesprek kwamen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake: geluidsoverlast door 
groepen jongeren; parkeerproblematiek, zwerfvuil en verkeersonveilige situaties.  
 
Bereikbaarheid wijkagent voor situaties, die niet acuut zijn:  
Via www.politie.nl,  mijn buurt aanklikken en Noordgeest invullen, wijkagenten 
 en vervolgens contactformulier invullen. Telefonisch contact met wijkagent kan ook 
tot stand komen via 0900 8844. WhatsApp-nummer voor de politie via nummer 06-12207006. 
Dit laatste is een algemeen nummer voor de politie.  
Bereikbaarheid in acute situaties:  
Telefoonnummer 112. Dit is het nummer voor spoedeisende zaken.  Het is wel belangrijk te bedenken, 
dat de politie bij veel meldingen die kort achter elkaar binnenkomen soms prioriteiten moet stellen. Het 
gebied waarbinnen de politie actief moet zijn is immers vrij groot.  

De wijkagent, Caner Büyükördek,  
                   stelt zich voor. 
“Ik maak graag contact met mensen in de wijk.” 
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Op De Welle werken wij schoolbreed in 
thema’s. Wij hebben hiervoor een         
methode voor thematisch onderwijs   
waarin ook de vakken wereldoriëntatie, 
21e-eeuwse vaardigheden en expressie aan 
bod komen.  Samenhang tussen de       
vakken, maakt leerstof voor leerlingen  
betekenisvoller en begrijpelijker.  

In de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie werken wij 
aan het thema “Voeding”. Ook onze peuteropvang sluit zich bij dit 
thema aan. In de groepen 1 tot en met 4 is er een heuse Pizzeria in 
de klas aanwezig, waar de leerlingen spelend leren. We zijn nu net 
na de herfstvakantie met dit thema gestart, maar we willen u alvast 
een impressie laten zien hoe dit bij ons op school in zijn werk gaat. 
Kijkt u ook eens op onze facebookpagina (https://

www.facebook.com/
DaltonWelle2017) voor meer foto’s.   

Continurooster 
Vanaf maandag 4 januari 2021 werken we op Daltonbasisschool De Welle                                                       
met een continurooster. Dit betekent dat al onze leerlingen gezellig samen                                                                     
op school eten en spelen (Hier zijn geen kosten aan verbonden).                                                                                   
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de leerlingen om 14.30 uur                                                      
naar huis en op woensdag om 12.15 uur.  
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Maandag 28 september zijn wij op De Noordster begonnen met de Kinderboekenweek van 2020. Een 
week waarin we extra aandacht hebben voor mooie, leuke, grappige, informatieve en spannende        
verhalen. Natuurlijk zijn we hier op school een heel jaar bezig met zelf lezen en voorlezen.              
Daarom willen we jullie onder andere eens inkijk geven in onze bibliotheek. 
Het is alweer even geleden dat we zijn gestart met de “Bibliotheek op school”. En intussen is onze     
bibliotheek ook wat gezelliger, mooier en groter gemaakt. We kunnen nu met de hele klas de bieb       
bezoeken en daar wordt iedere week dankbaar gebruik van gemaakt door alle groepen. 

Veel leesplezier op De Noordster. 

 

Daarnaast hebben we elke week een leesconsulente op school, die ondersteunt bij leesactiviteiten in 
en buiten de klas. En ze geeft waar nodig tips en ideeën om boeken te gebruiken in de klas.  
Deze Kinderboekenweek heeft ze voor iedere 
groep een boek uitgekozen, er een stukje uit 
voorgelezen waarna iedere groep het boek 
mocht houden. Per klas is er dus een gloed-
nieuw boek om lekker bij weg te dromen. 
De jaarlijkse voorleeswedstrijd mocht       
natuurlijk ook niet ontbreken aan de         
Kinderboekenweek.  
De kinderen uit groep 6 t/m 8 mochten    
strijden voor de titel “Beste voorlezer van  
De Noordster”. Over een poosje mag de  
winnares ons vertegenwoordigen bij de  
Bergse voorleeswedstrijd. b Maar dit jaar 
hebben de kinderen van groep 3 t/m 5 ook 
een voorleesmoment gehad. En daar zaten 
wat voorleestalenten bij. Dat belooft wat 
voor de komende jaren! 
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“Verbetering hemelwaterberging en afvoer in het oostelijke deel van Noordgeest”, 
eerste aflevering.  

 
Een bijzonder project, dat een grondige en langdurige voorbereiding vergde. 

  
Inleiding:  
De openbare werken in het oostelijk deel van Noordgeest zijn inmiddels voltooid, maar in de periode 
kort daarvoor voerden Jac Mouwen en Pieter Kwaadgras een gesprek met de heren R. van Helmondt, 
projectleider (gemeente Bergen op Zoom) en T. van Doormaal, directievoerder en toezichthouder in   
opdracht van de gemeente. Doel was meer te weten te komen over de totstandkoming en uitvoering van 
het project. Voor het gesprek werden we ontvangen in de bouwkeet bij de Griekenlandstraat.  
 
Aanleiding voor het project: 
In de jaren 2005, 2007 en 2008 kwamen er bij de gemeente meldingen binnen over wateroverlast 
In het oostelijke deel van de wijk Noordgeest. Het waren vooral enkele bewoners in de Frankrijkstraat, 
die overlast ondervonden. Hierop werd door de gemeente onder leiding van de heer Helmondt een      
onderzoek uitgevoerd gericht op oorzaken en mogelijkheden tot verbetering. Dat betekent in dit geval: 
minder kans op wateroverlast in woningen en garages.  
Nadat er al een globaal idee was over een oplossingsrichting werd er overleg gevoerd met de bewoners. 
Juist in het begin kunnen aanpassingen nog goed verwerkt worden in het plan.  
 
Het project in grote lijnen: 
De bestrijding van de wateroverlast vereist een grotere tijdelijke opvang van overvloedig hemelwater in 
de hogere delen van het gebied en verbeteringen in de afvoer van overvloedig hemelwater in de lager 
gelegen delen.  
De volgende aanpassingen zijn op basis van het bovenstaande inmiddels gerealiseerd: 
 Een groot aantal ingegraven zware kunststofkratten kunnen in de holle ruimtes veel water in korte 

tijd opvangen. Een uitgekiend systeem van afvoerbuizen voert dit water dan weer gedoseerd af. 
 Op andere iets hoger gelegen plaatsen zijn omvangrijke lavapakketten ingegraven. Lavasteen is 

zeer poreus en kan tot vijftig procent van het eigen volume aan water bevatten. Dit opgenomen  
water wordt langzaam door het vernieuwde systeem afgevoerd. 

 Voor de waterafvoer is een ingenieus  systeem van putten en buizen aangelegd. Het grootste deel 
van het overvloedige hemelwater komt in de cascade tussen de Frankrijkstraat en Griekenlandstraat 
terecht, waar het via ondergrondse kanalen naar de Melanen stroomt.  
Een deel kan in de bodem infiltreren.  

 Bovengronds is in de Frankrijkstraat een hol profiel van de bestrating gerealiseerd, zodat het      
hemelwater via gootelementen wordt afgevoerd naar de riolering en de kans afneemt, dat water bij 
de huizen komt. 

 Tot slot is er een infiltratieriool aangelegd met een behoorlijke diameter, omringd door lavasteen 
om het overtollige water vertraagd af te voeren. 

Foto: “Kratten” van kunststof,  
die het water ondergronds tijdelijk 
opslaan, waarna het weer         
vertraagd wordt afgegeven      
middels een uitgekiend systeem 
van putten en afvoerbuizen. 



Geachte Wijkbewoners,                                                                                      
 
Ik ben Tineke Mets  en ik ben Medisch Pedicure. 
  

Rijsselbergen 56, Bergen op Zoom. 
Telefoon: 06-37266666 
Email: tineke@pedicuremedique.nl  
Website: www.pedicuremedique.nl 

    Maak telefonisch of per email een afspraak.  Graag verwelkom ik u in mijn praktijk. 
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     Vervolg pagina 10 : project oostelijk deel van Noordgeest. 

 

Inschakeling Ingenieursbureau en overleg met interne en externe partners: 
Voor dit project is onder meer overleg gevoerd met de wegbeheerder, de beheerder openbaar groen, de 
beheerder rioleringen en de afdeling verlichting.  
De ligging van kabels, buizen en pijpen moest ook bekeken worden om incidenten te voorkomen.  
Aangezien er in het werkterrein te weinig ruimte was voor opslag van materiaal en grond moest dit in 
het plan ook meegenomen worden en nagedacht worden over alle transportbewegingen.  
Zo zou  ca. 3000 m3 grond verplaatst worden naar een gronddepot buiten de wijk.  
Ook werd besloten het onderdeel nutsleidingen (met name gas- en waterleidingen) vooraf te laten gaan 
aan de uitvoering van de beoogde werken ter vergroting van de waterberging en verbetering van de wa-
terafvoer.  
Inmiddels had het ingenieursbureau opdracht gekregen voor het maken van tekeningen. Deze werden 
dan vervolgens weer bekeken door verschillende partijen om fouten te herstellen en verbeteringen door 
te voeren. Volgende aflevering: uitvoering en onderhoud (wijkblad voorjaar “21). 

Corona in Noordgeest 
 
De wijkcommissie Noordgeest heeft in het begin van de pandemie huis aan huis een    
nieuwsbrief verspreid. Daarin opgenomen de optie om een WhatsApp groep in de eigen 
buurt, straat of plein op te zetten om elkaar te ondersteunen. (Zie ook de website van de 
wijkcommissie: www.noordgeest.nl) . We hebben geen zicht in de mate waarin dit advies is 
opgevolgd. Maar we hopen dat buren elkaar in deze tijd ondersteunen: boodschappen doen, 
hond uitlaten etc., die kleine diensten die toch zo belangrijk zijn! Want velen moeten zich 
tijdelijk afzonderen. Niet maatregelen maken het verschil, maar hoe we ons gedragen!      
Samen krijgen we het virus er onder: hoe waar is dat nog steeds, nu er nog geen vaccin     
beschikbaar is! In de buitenlucht dragen we geen mondkapje, maar we houden wel afstand! 
We mijden drukte. We wassen onze handen vaker, bijvoorbeeld na het boodschappen doen. 
Handen schudden bij kennismaking is nu al iets van vroeger! We hopen dat een totale     
lockdown voorkomen kan worden, want gevolgen zijn van allerlei aard: kinderen worden 
belemmerd in hun ontwikkeling, ouderen raken nog meer geïsoleerd, veel zaken die het    
leven aangenaam kunnen maken vallen weg! Maar als we oog hebben voor elkaar dragen  
we bij aan een goede leefbaarheid in Noordgeest! 
 



 

MCD is Boon’smarkt 
geworden. 
Ik heb de advertentie 
apart bijgevoegd. 

   

 Het kan wèl!
èn het lekkerste vers èn heel voordelig!

Bloemendaal 56 - Bergen op Zoom

vlees in 
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eigen keuken!
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soft ijs
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kinderspeelhoek
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dezelfde dag
is gewoon
voor ons...

Schoonheidssalon de Rode Pilaren
werkt met zuivere natuurcosmetica

Met veel plezier kunnen wij u vertellen 
dat wij vanaf april 2017 weer een schoon-
heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de 
Rode Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom voor iedereen.

www.rodepilaren.nl
Goes-Middelburg-Vlissingen-Bergen op Zoom
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dat wij vanaf april 2017 weer een schoon-
heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de 
Rode Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom voor iedereen.

www.rodepilaren.nl
Goes-Middelburg-Vlissingen-Bergen op Zoom
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Onze 2 nieuwe konica 3080 accurio printers
staan klaar om al uw drukwerk, brochures,
enveloppen, folders, flyers, visitekaartjes etc.
af te drukken tot 400 grams dubbelzijdig.
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dezelfde dag
is gewoon
voor ons...

Schoonheidssalon de Rode Pilaren
werkt met zuivere natuurcosmetica

Met veel plezier kunnen wij u vertellen 
dat wij vanaf april 2017 weer een 
schoon-heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de Rode 
Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom geschikt voor 
iedereen.
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Onze 2 nieuwe konica 3080 accurio printers
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af te drukken tot 400 grams dubbelzijdig.
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