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Nog vast te stellen verslag 

Verslag Openbare vergadering 107 van Wijkcommissie Noordgeest 

Maandag 4 april 2022 

Aanvang: 20:00 uur. 

Plaats: openbare basisschool de Noordster 

 

Aanwezig: 

Nancy Spaapen , Trudie Gunneweg, Jacqueline de Wit, Sofie Slitsen, Trijntje van Galen, Jos 

de Vries, Nigel Dierks (gemeente), Willem Hogewoning, Madelon Geudens, Loes Deelstra 

(natuurpodium), Els van den Berg, Irma Botermans, Clint Koolen, Jozina Neelen, John 

Gunneweg, Lucas Jansen en Pieter Kwaadgras. 

 

 

 

Afwezig met kennisgeving: Caner Buyukordek, wijkagent; Joyce Kolkman, 

veiligheidsmarinier; afgevaardigde van woningcorporatie Stadlander en Karin Beugelsdijk.  

 

1. Opening.  

Lucas opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Agendapunt vijf wordt naar voren gehaald en op agendapunt drie geplaatst. 

Op deze wijze kunnen vertegenwoordigers van beide scholen ook bij dit agendapunt 

aanwezig zijn.      

 

3. Vergroeningsacties wijk Noordgeest (was agendapunt vijf) 

Loes Deelstra geeft een inleiding over het aanbod van Natuurpodium. Deze 

organisatie biedt onder meer programma’s aan op het gebied van natuureducatie,  

workshops, aanbod voor onderwijs op basis- en middelbare scholen, en recreatieve 

activiteiten. Daarnaast is Natuurpodium ook in samenwerking en afstemming met de 

gemeente actief in het begeleiden en vormgeven van acties in wijken voor vergroening 

en verduurzaming.  

Het uitgangspunt is, dat wordt aangesloten bij de vraag van en de motivatie bij de 

bewoners zelf. Een essentieel startpunt zijn de werkprojecten van kinderen op de 

basisschool. De kinderen kunnen ouders immers via hun verhalen en vragen bewust 

maken van hoe belangrijk vergroening van de wijk is. Oud leert van jong.  

 
 

Stichting Wijkcommissie 

Noordgeest 
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In Noordgeest is tot dusver het volgende naar voren gekomen:  

-bewustwording; 

-de wijk een beter en groener aanzien geven; 

-tegengaan van hittestress; 

-groen dichtbij huis draagt bij aan je levensgeluk; 

-samenwerking met bewoners, gemeente en woningcorporatie(s) 

-minder kans op overstromingen en wateroverlast. 

 

Als actiedag wordt woensdag 8 juni afgesproken. 

De actiedag wordt ingebed in de kampioenschappen “Tegelwippen”. Bergen op Zoom 

is hierbij de competitie aangegaan met Roosendaal.  

In de discussie komt nog naar voren dat bomenvlechten een alternatief kan zijn voor 

bomen planten. Er gaat een boekje hierover rond. Ter sprake komt ook, dat acties van 

de gemeente om bomen te kappen worden aangekondigd in de Bode, onder berichten 

van de gemeente.  

Een bewoonster meldt dat zij zich onvoldoende gehoord heeft gevoeld over de 

bomenplantactie in de Griekenlandstraat. De brief van de gemeente werd als 

onvoldoende duidelijk ervaren, waar het ging om de vraag wat de rol van de bewoners 

was. Afgesproken wordt dat er contact met haar wordt opgenomen door de gemeente 

en natuurpodium.  

Pieter zal de namen nog aan Loes mailen van de wijkbewoners die belangstelling 

hebben getoond voor de ad hoc werkgroep vergroening Noordgeest.  

 

4. Mededelingen 

Joyce Kolkman, veiligheidsmarinier heeft bekend gemaakt te vertrekken bij de 

gemeente. Het bestuur heeft met haar kort geleden nog een gesprek gehad. 

Haar vertrek bij de gemeente is een verlies voor de gemeente, de buurtpreventieteams  

en de wijken.  

 

Er is door het bestuur een afspraak gemaakt met WijZijn Traversegroep om te komen 

tot een steunpunt waar spreekuren gehouden kunnen worden door bijvoorbeeld 

welzijnswerkers, maatschappelijk werkers, wijkagent etc.  

De drie noordelijke wijken zijn ingedeeld bij het centrum en zouden dan aangewezen 

zijn op de Korenaere. Dat is vooral voor oudere bewoners te ver weg.  

 

De gemeente is een bezuinigingsronde in het toekennen van de subsidies aan het 

voorbereiden. De maatschappelijke opgaven zijn hiervoor geïnventariseerd. 

De gegevens van de drie noordelijke wijken zijn gezamenlijk verwerkt in één dataset. 

Differentiatie naar wijk was niet mogelijk omdat het CBS deze cijfers niet kon 

leveren. 

Hier is door het bestuur een kritisch opmerking over gemaakt. Verder heeft het bestuur 

gewezen op het magere voorzieningenniveau in Noordgeest en gewezen op de 

noodzaak ook in deze wijk beleidsmatig te investeren. Het is wel duidelijk dat 
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Noordgeest niet vooraan staat bij het verwerven van aandacht en investeringen. 

 

Op 30 mei heeft het bestuur een afspraak met woningcorporatie Stadlander.  

Aandachtspunten voor dit gesprek zijn welkom.  

 

Het jaarverslag 2021 staat op de website.  

 

5. Verslag van de openbare vergadering van de wijkcommissie Noordgeest op 7 

oktober 2021 

Redactioneel en inhoudelijk: geen opmerkingen.  

 

6. Vacatures in het bestuur en behoefte aan vrijwilligers voor de werkgroepen 

De bezetting van het bestuur bevindt zich op een kritisch laag niveau, waardoor we 

ons moeten bezinnen of alle activiteiten op dezelfde wijze door kunnen gaan.  

Een prioriteit ligt in elk geval bij het wijkblad, als gezichtsbepalend element van de 

wijkcommissie.  

 

Komende mutaties in het bestuur:  

-Voorzitter: Lucas Jansen verhuist in juni van dit jaar. Dan is er dus een vacature in het  

  bestuur.  

-De penningmeester is verhuisd naar een locatie buiten de wijk, waardoor zijn functie  

  op termijn vacant wordt. 

 

In vogelvlucht worden de werkgroepen van de wijkcommissie doorgenomen: 

 

De werkgroep sociale samenhang is met diverse ideeën aan de gang, zoals: 

-vaste plaats voor een buurtbarbecue: ter vergadering worden praktische suggesties  

  gedaan; het project bevindt zich nog in het stadium van het verwerven van draagvlak 

  onder de bewoners; meer vrijwilligers zijn welkom; 

-buurtcamping: alleen mogelijk bij intensieve inbreng vrijwilligers en in goed overleg 

 met omwonenden van een beoogde locatie; 

-andere ideeën zijn welkom. 

De werkgroep kan vrijwilligers gebruiken.  

 

Werkgroep media 

Deze werkgroep maakt gebruik van de volgende media: 

Wijkkrant, die vier keer per jaar uitkomt; Sociale media: Facebook, Instagram, 

Incidenteel nieuwsbrief; Website en mededelingenbord voor de supermarkt. 

Vrijwilligers zijn welkom als mederedacteuren; coördinator eindredacteur, 

Die dirigeert naar het juiste medium en aandragers van nieuwe ideeën en wellicht een 

enthousiaste fotograaf.  

De wijkkrant heeft wat meer ruimte moeten maken om de kosten te dekken. 
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De voorzitter dankt de vaste bijdragers aan de kopij voor hun bereidheid hiervoor wat 

in te schikken.  

 

Werkgroep Schoon Noordgeest 

Op 18 maart heeft er een schoonmaakactie plaatsgevonden met een start op de 

Groenplaats. Er is een beroep gedaan op ouders en kinderen. Uiteindelijk is er zestig 

kilo afval opgehaald. Het is de bedoeling dat de schoonmaakacties wat frequenter gaan 

plaatsvinden.  

De werkgroep kan nog vrijwilligers gebruiken.  

 

Ad hoc werkgroep Vergroening  

De bedoeling is een actiedag te organiseren. Zie ook agendapunt drie. 

De werkgroep kan nog vrijwilligers gebruiken.  

 

7. APM en komende biomassacentrale bij Sabic. 

Bij de APM, asfaltcentrale richt de aandacht van de wijkcommissie zich op drie 

aspecten: 

a. Het handhavingstraject van de gemeente kritisch blijven volgen. 

b. Toezien op de beloofde meting naar Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

     aan de schoorsteen. Deze meting is in maart toegezegd. 

c.  Rapportage over het minimaliseren van de uitstoot van schadelijke stoffen met 

     vermelding van reductieprogramma’s. Deze rapportage zou nu klaar moeten zijn. 

d.  Aandringen op verplicht meetprogramma. 

 

Sabic: Dit bedrijf heeft een aanvraag gedaan voor een biomassacentrale. De 

beschikking Wabo uitgebreid (omgevingsvergunning) ligt ter inzage op het 

gemeentehuis. De Milieufederatie Brabant en de hierbij aangesloten organisaties 

zullen een zienswijze indienen. Deadline 25 april a.s.  

Zorgelijke punten zijn de uitstoot van fijnstof en de uitstoot van stikstofverbindingen. 

Door een bewoonster wordt gewezen op de cumulatie van schadelijke stoffen in het 

milieu. 

SABIC verwacht dat de emissies binnen de norm blijven door de aangebrachte filters. 

De MOB van Johan Vollenbroek heeft de natuurvergunning van het bedrijf 

aangevochten. De wijkcommissie beraadt zich nog om zelf ook een zienswijze in te 

dienen.  

 

8. Werkgroepen 

Zie hiervoor punt zes van de agenda.  

Een actieve groep die werkt buiten het organisatorische verband van de 

wijkcommissie is de groep vrijwilligers die actief is voor het organiseren van 

kinderactiviteiten. Deze groep kan desgewenst subsidie aanvragen bij de 

wijkcommissie.  

Jacqueline meldt dat deze groep bezig is met het maken van een jaarplanning. 

Het is de bedoeling, dat de twee groepen, die nu Halloween organiseren gaan samen 
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werken.  

 

9. Afscheid van de voorzitter 

Lucas meldt dat hij zoals eerder aangekondigd in juni gaat verhuizen naar Diever. 

Hij heeft zijn werk als voorzitter met plezier gedaan. 

Pieter memoreert de activiteiten, die Lucas in de wijkcommissie, maar ook daarbuiten 

ten behoeve van de wijk en de fietsstraat. Hij spreekt woorden van dank en Lucas 

krijgt van John een bloemetje aangereikt.  

 

10. Rondvraag 

Pieter maakt gebruik van de rondvraag om aandacht te vragen voor een initiatief van 

de Emmaus-gemeente. Deze gemeente zet onder de noemer Emmaus-café iedere 

dinsdagmiddag van 13:30 uur tot 16:00 uur de deuren open van de Emmauskerk om 

wijkbewoners gelegenheid te geven voor het drinken van koffie. Naast de koffie is er 

ook aanbod van een activiteit.  

 

11. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 

 

Volgende openbare vergadering: maandag 17 oktober 2022 om 20:00 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


