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Wijkcommissie Noordgeest,
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e-mail: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl

Voorwoord
In juni van dit verslagjaar kondigde ik in de wijkkrant mijn vertrek uit de wijk aan wegens
verhuizing. We gaan naar het Noorden van het land. We bewaren veel goede herinneringen
aan de stad, en aan de wijk Noordgeest. Dit is dus het laatste voorwoord van deze voorzitter.
Wat blijft hangen is dat het energie geeft om je, samen met anderen, in te zetten voor de
leefbaarheid van de directe leefomgeving. Ik wens alle bewoners van de wijk toe dat ze zich
verbonden voelen met elkaar. Er is een grote verscheidenheid aan cultuur, afkomst en
levensbeschouwing in de wijk. Moge allen zich hier welkom voelen.
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 voortdurend voor ogen houdt.
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.
De wijkcommissie geeft invulling aan deze missie door onder meer:
-het onderhouden van contacten met buurtbewoners over problemen die zij ervaren of
wensen die zij hebben voor de wijk;
-het onderhouden van contacten met externe partners zoals gemeente, woningcorporaties
en stichting WijZijn Traverse en het overlegorgaan voor ouderenorganisaties (OOBOZ) van
Bergen op Zoom;
-het onderhouden van interne contacten met het buurtpreventieteam en de wijkagent;
-het vier keer per jaar uitgeven van een wijkkrant;
-het communiceren via eigen website, Facebook en Instagramaccount;
-het bieden van een platform voor bewoners, die een gezamenlijk probleem met elkaar en
de wijkcommissie willen bespreken;
-het houden van twee openbare wijkvergaderingen per jaar.

Inleiding
Het jaarverslag 2021 kan geen volledig overzicht zijn over alle activiteiten van de
wijkcommissie die dat jaar zijn verricht. Er is naar gestreefd naast de verplichte onderdelen
wel een samenvatting te geven van activiteiten die wat extra aandacht nodig hebben om de
bekendheid van het werk van de wijkcommissie bij buurtbewoners en instanties met wie
samen gewerkt wordt te verbeteren.
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Corona beperkte in 2021 de mogelijkheden om activiteiten te ontplooien
Anders dan gehoopt en verwacht maakte Corona in 2021 een aantal activiteiten onmogelijk.
Dit betekende overigens absoluut niet dat het bestuur achterover kon leunen.
Hoewel niet altijd zichtbaar, heeft het bestuur op tal van terreinen initiatieven ontplooit om te
zorgen dat de wijk Noordgeest ook in de toekomst kan rekenen op een actieve wijkcommissie.
U leest hierover meer in dit jaar verslag.

Bestuursleden
Begin 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Lucas Jansen, voorzitter;
Pieter Kwaadgras, secretaris;
Jac Mouwen, penningmeester.
Gedurende het verslagjaar namen we afscheid van Jac Mouwen als penningmeester.
Peter Zagers was bereid zijn plaats in te nemen als nieuwe penningmeester.
John Gunneweg trad toe als bestuurslid algemeen met als bijzondere opdracht het werven
van fondsen en het werven van adverteerders voor de wijkkrant.
Onze voorzitter Lucas Jansen kondigde in de loop van 2021 aan te gaan verhuizen naar het
noorden van het land. Peter Zagers zal in 2022 naar een andere wijk verhuizen, waardoor
zijn functie als penningmeester op termijn vacant zal worden.
Per 31 december 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Lucas Jansen, voorzitter
Pieter Kwaadgras, secretaris
Peter Zagers penningmeester
John Gunneweg, algemeen bestuurslid.

Kascommissie
Katrijn Zurhorst
Leo Stoffelen
Mutaties in de werkgroepen

Marleen Uijtdewillegen trad terug uit de werkgroep media en als vormgeefster van het
wijkblad. We namen in oktober 2021 node afscheid van haar als vaste kracht in ons team.
Peter Zagers was bereid haar taak voor wat betreft de vormgeving van de wijkkrant en het
beheren van de website over te nemen.
Mariëtte Vos redigeert sinds 2021 de teksten voor het wijkblad en neemt evenals Irem van
Twillert deel aan de werkgroep media. Zij verzorgt de communicatie van de wijkcommissie
via Instagram. Mariëtte verzorgt de berichten op onze Facebookpagina. Zie ook mediabeleid.

Statuten en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of
onderlinge waarborgmaatschappij zijn veranderd. De wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Dit betekent voor de stichting
wijkcommissie Noordgeest dat de statuten van de stichting aangepast moeten worden aan
de nieuwe regels.
Het bestuur heeft in 2021 dan ook veel tijd besteed aan het voorbereiden van deze wijziging.
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Naar verwachting zal deze statutenwijziging begin 2022 definitief vorm krijgen.

Werven van bestuursleden en vrijwilligers
Het werven van bestuursleden en vrijwilligers is in 2021 voortdurend een punt van aandacht
geweest. Het bestuur is verheugd, dat er in 2021 enkele nieuwe bestuursleden en
vrijwilligers bij gekomen zijn.
Teneinde het werven van bestuursleden en vrijwilligers te faciliteren werd er in het
verslagjaar begonnen met het maken van functiebeschrijvingen.
De wijkcommissie heeft nog behoefte aan bestuursleden en vrijwilligers.

Financieel beleid
Het bestuur besloot meer rekening te gaan houden met het verminderen van de subsidie die
jaarlijks gegeven wordt door de gemeente. Zo werd besloten meer advertenties te gaan
werven voor het wijkblad (zie ook mediabeleid). De doelstelling is dat de kosten van het
wijkblad zoveel mogelijk gedekt worden door opbrengsten uit advertenties, zodat er meer
middelen overblijven voor het ondersteunen van activiteiten die de band tussen bewoners
kunnen versterken.
De redactionele ruimte voor de vaste bijdragers aan de kopij van het wijkblad moest
hierdoor wel worden gehalveerd.
Gedurende het jaar 2021 bleek, dat we door het werven van meer adverteerders
vorderingen boeken op dit punt. Zie ook het financieel jaarverslag over 2021.

Mediabeleid
Het bestuur is in 2021 begonnen met het maken van een beleidsnotitie over mediavormen.
Alle aspecten van de communicatie met de wijkbewoners komen aan bod: wijkblad, website,
Facebook, Instagram en mededelingenbord voor de supermarkt de Dirk.
Het belangrijkste is, dat het bestuur meer activiteit wil ontplooien op sociale media en de
kosten voor het wijkblad wil reduceren. Zie ook onder werkgroep media.

Openbare vergadering wijkcommissie op 7 oktober 2021
Na een lange periode kon de wijkcommissie weer een openbare vergadering uitschrijven.
Met dank aan de gastvrijheid van de openbare basisschool “de Noordster” kon deze
vergadering op veilige wijze in de aula van de school plaatsvinden. Het was goed elkaar na
lange tijd weer eens op deze wijze te kunnen ontmoeten.
De wijkcommissie had de gelegenheid om bewoners mondeling bij te praten over zaken als
financieel beleid en mediabeleid. Er werden ook enkele werkpunten uit deze vergadering
door de wijkcommissie opgehaald, zoals de taak om met Stadlander te gaan overleggen op
het punt samenwerking en afstemming tussen woningcorporaties en huiseigenaren op het
gebied van uit te voeren werkzaamheden bij de energietransitie. Zie verder het verslag van
deze vergadering op de website.

Werkgroepen
Werkgroep media.
De werkgroep media bestaat uit:
John Gunneweg, Peter Zagers, Pieter Kwaadgras, Mariëtte Vos en Irem van Twillert
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Zie voor de taakverdeling van deze werkgroep onder het kopje bestuur.
De werkgroep media komt minimaal vier keer per jaar in vergadering bij elkaar in verband
met de voorbereiding van de wijkkrant.
Nadat het bestuur besloot het mediabeleid bij te stellen is ook de inhoud van de wijkkrant
veranderd. De redactieruimte voor de vaste bijdragers aan de kopij kregen wat minder
ruimte ten faveure van ruimte voor advertenties. Het doel was de wijkkrant geleidelijk zich
zelf te laten financieren. Verder is besloten geregeld wat meer ruimte te geven aan
bewoners van de wijk, die iets kunnen vertellen over zich zelf, de wijk of zich op enigerlei
wijze inspannen voor de wijk. De bedoeling is, dat de wijkkrant op die manier een wijkkrant
van en voor de wijkbewoners gaat worden.
De artikelen in de wijkkrant worden geregeld ook op sociale media geplaatst.
Van het mededelingenbord wordt regelmatig gebruik gemaakt. Het gebeurt vaker, dat we
ook vanuit de buurt of vanuit andere wijken verzieken krijgen iets op het bord te plaatsen.
Zo werd informatie van de GG en GD over vaccinatiecampagnes in het mededelingenbord
opgenomen. Er wordt naar gestreefd alle informatie op het mededelingenbord ook op de
website te plaatsen.

Werkgroep “schoon Noordgeest”
De uitvoerende werkzaamheden van deze werkgroep werden in 2021 nog door Pieter
Kwaadgras verricht. Zowel in het voorjaar als in het najaar werden schoonmaakacties
georganiseerd. De acties werden aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. Mogelijk was
door Corona de opkomst nog gering.
Huidige samenstelling en werkwijze werkgroep “schoon Noordgeest”
Sinds eind 2022 bestaat de werkgroep “schoon Noordgeest” uit de volgende personen:
John Gunneweg, Clint Koolen en Irem van Twillert.
Het doel is de jeugd hier meer bij te betrekken en in meer algemene zin het bewustzijn te
vergroten van het belang, dat vooral bewoners hebben bij een schone wijk.

Werkgroep sociale samenhang
Deze werkgroep bestaat uit: Lucas Jansen, John Gunneweg, Saskia Osseweijer, Leo
Stoffelen en Clint Koolen.
Mede door Corona kon deze werkgroep weinig activiteiten uitvoeren.
Zo kwamen een aantal activiteiten, die op de wijkkalender waren opgenomen niet tot
uitvoering.
Projecten die wel planmatig doordacht werden maar nog niet in uitvoering gebracht konden
worden zijn:
-een kleinschalig project volgens de aanpak van de sociale collecte;
-onderzoeken of er voldoende draagvlak is onder omwonenden voor een vaste
buurtbarbecue, bijvoorbeeld aan de Noordgeest, Duitslandstraat;
-een nog nader uit te werken idee voor het organiseren van een “buurtcamping”;
-activiteiten tijdens de burendag;
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-buurtbankjes.
Tot slot werd er een lichtjesactie voorbereid die volgens plan in januari 2022 zal worden
uitgevoerd.
Het is de bedoeling, dat buurtbewoners naar andere buurtbewoners een lichtpuntje
(kaarsje) met een mooie tekst gaan brengen. Doel is dat men elkaar dan opzoekt.
In de loop van het verslagjaar werd de werkgroep ontmoeting en contact opgenomen in de
commissie sociale samenhang. Een taakomschrijving van deze afdeling van de werkgroep is
een belangrijke voorwaarde om hiervoor ook vrijwilligers te vinden.

Verkeersveiligheid
Halsterseweg, Pomonalaan
De verkeersveiligheid op de Halsterseweg na de herinrichting is voor de wijkcommissie een
aandachtspunt. Met name op het kruispunt met de Pomonalaan en de Burgerhout gebeuren
nogal eens ongevallen. Over dit punt vindt regelmatig overleg plaats met de wijkcommissie
Tuinwijk.
Groenplaats, Akkerhoef
Eind 2020 werd een enquête verricht onder omwonenden over de veiligheid rond de
Groenplaats, dit naar aanleiding van het verdwijnen van het verkeerspaaltje bij de
Akkerhoef. De meeste bewoners spraken zich uit voor het voortbestaan van deze situatie
omdat zij de voorkeur gaven aan een vrije doorgang. Ook de scholen werden door de
wijkcommissie geraadpleegd.
Na een aantal vergeefse pogingen gelukte het de tweede helft van 2021 hierover in gesprek
te komen met verkeerskundigen van de gemeente. De uitkomst van het gesprek is, dat de
huidige situatie blijft bestaan, maar er wel nog overleg met de scholen plaatsvindt om de
wegen rond de Groenplaats beter herkenbaar te maken als rijbanen voor fietsers en
bromfietsers. Er zal in het wijkblad nog uitleg komen vanuit de gemeente over dit vraagstuk.
In 2021 kregen we ook meldingen, dat het sluipverkeer over de Akkerhoef weer aan het
toenemen is. Er rijdt nu ook af en toe weer vrachtverkeer over de Akkerhoef. De bewoners
zijn over dit probleem met elkaar nog in contact.

Wijkverbinders.
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 wilde het nog niet zo vlotten met deze vorm van communicatie met de
gemeente, maar daarin is in de tweede helft van 2021 een keer ten goede gekomen. De
ambtenaar die deze taak op zich heeft genomen gaat voortvarend te werk en heeft een goede
bijdrage aan het leggen van contacten geleverd.

Speeltuintje bij de Rijsselbergen
Zowel het buurtpreventieteam als de wijkcommissie hebben contact gezocht met bewoners en
de gemeente over de erbarmelijke toestand waarin dit speeltuintje zich bevond.
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Inmiddels is dit speeltuintje voorzien van nieuwe speeltoestellen. Hoewel er nog het nodige te
wensen overblijft zijn de kinderen erg blij met het nieuwe materiaal. De bewoners zijn
betrokken bij de verbetering van dit speeltuintje. Ook is er iets gedaan aan de drainage van
regenwater. De bewoners zijn betrokken bij de plannen.

Energietransitie
De wijkcommissie was betrokken bij een studieproject van de hoge school Avans in Den
Bosch over koppelkansen bij de uitvoering van de energietransitie op het niveau van de
wijken. Het combineren van een aanbod op het gebied van een cursus voor inductie koken
en het investeren in het ondersteunen van vergroeningsinitiatieven door bewoners zou wat
dit betreft kunnen helpen bewoners over de streep te trekken om ook zelf initiatieven te
nemen op het gebied van bijvoorbeeld woningisolatie en het aanschaffen van een
warmtepomp. In het kader van dit studieproject heeft de wijkcommissie positief gereageerd
op deze zogenaamde “koppelkansen”.
Als uitkomst van de openbare wijkvergadering op 7 oktober 2021 heeft de wijkcommissie
aan de woningcorporatie Stadlander gevraagd om meer overleg, zodat woningeigenaren
zouden kunnen participeren in projecten die grootschalig door deze woningcorporatie
worden ondernomen en daarnaast ook tijdig worden geïnformeerd over de uitvoering van
de werkzaamheden.

Te hoge uitstoot van benzeen door de APM (Asfalt Productie Maatschappij)
in februari 2021 werden de wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk opgeschrikt door
berichten in het dagblad Trouw, dat de vlakbij Tuinwijk en Noordgeest gelegen asfaltcentrale
bij herhaling een te hoog gehalte aan benzeen uitstoot. Benzeen is een kanker verwekkende
stof. Hiermee werkt de APM al geruime tijd niet meer binnen de vergunningsvoorwaarden.
De gemeente was al eerder begonnen met een handhavingstraject en had een last onder
dwangsom opgelegd aan het bedrijf. Het bedrijf had als reactie hierop een procedure
aangespannen bij de rechtbank. De APM werd echter al in 2020 in het ongelijk gesteld.
De wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk stelden met een beroep op de Wet
Openbaarheid Bestuur schriftelijk vragen aan het college van B&W die ook beantwoord
werden, en meer dan dat: het handhavingstraject is nu met instemming van het bedrijf
AsfaltNu (moederbedrijf van de APM) op de website van de gemeente te volgen.
Inmiddels zijn de wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk een keer op werkbezoek geweest
bij de APM. De APM heeft op 9 november 2021 tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in de
Raayberg bekend gemaakt in de tweede helft van 2022 filters te gaan installeren, die de
gehaltes aan benzeen en PAK’s terug moeten gaan dringen. PAK’s zijn giftige stoffen die
behoren tot de zogenaamde “zeer zorgwekkende stoffen”.
Tot slot nam en neemt de secretaris van de wijkcommissie deel aan het overleg in het
landelijk platform: “Asfalt stinkt landelijk”. Het belangrijkste doel van dit platform is: het
uitwisselen van kennis en ervaringen.
Samenvatting van de belangrijke gegevens over de APM in Bergen op Zoom:
Het laatste benzeengehalte aan de schoorsteen in 2021 was nog steeds te hoog.
Voor de polycyclische koolwaterstoffen is voor het laatst gemeten in 2018.
Op leefniveau (dichtbij huizen) zijn de benzeengehaltes binnen de norm.
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De inzet van de wijkcommissie is eind 2021 als volgt:
Het handhavingstraject van de gemeente kritisch blijven volgen op effectiviteit.
Aandringen op het meten van het gehalte aan PAK’s (naast benzeen eveneens behorend tot
de zeer zorgwekkende stoffen) aan de schoorsteen.
Blijven aandringen op metingen aan de schoorsteen, ook nadat de filterinstallaties zijn
geplaatst. Zie de website van de gemeente Bergen op Zoom en onze website
www.noordgeest.nl .

Wijkanalyse
Op 9 februari 2021 werd een online bijeenkomst georganiseerd waar het team Veiligheid,
Handhaving en Toezicht de gegevens besprak van de wijkanalyse, de zogenaamde “Radix”.
Het betrof gegevens over bewoners, wonen en leven, veiligheid en onderwijs, werk en geld.
Het gesprek werd gevoerd met onder meer de voorzitter van de wijkcommissie en
vertegenwoordigers van het buurtpreventieteam.
Over de gegevens van deze analyse werd gerapporteerd in de wijkkrant. Een noemenswaardig punt is, dat puur afgaande op de cijfers de criminaliteit licht afneemt in de wijk. Dit
kan echter ook wijzen op een afnemende bereidheid aangifte te doen vanwege de
ontmoedigende werking die uitgaat van het hoge percentage niet opgeloste zaken en de
hoge berg zogenaamde “plankzaken”.

Samenwerking wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk.
Op het vlak van de benzeenuitstoot door de asfaltcentrale APM werkte de wijkcommissies
Noordgeest en Tuinwijk intensief samen. Er werd ook informatie uitgewisseld over de
verkeersveiligheid op de fietsstraat Halsterseweg en het voormalige pand van de
Meubelgigant op de Halsterseweg 265, dat het straatbeeld danig ontsiert, stinkt en al jaren
niet meer voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Als alles volgens plan loopt hebben Hazenberg Bouw BV en Stadlander inmiddels ontheffing
gekregen om het gebouw ongeschikt te maken voor het verblijf van vleermuizen. Als dit
gebeurd is kan na verloop van tijd het sterk vervallen pand gesloopt worden en gestart
worden met de bouw van zestien eengezinswoningen.
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Financieel jaaroverzicht Wijkcommissie Noordgeest over 2021
Inkomsten:
Begin saldo: 1 januari 2021

€ 1.301,73

1. Subsidie en donatie
Gemeentelijke subsidie 2021
Donatie ontvangen bij activiteiten

€ 1.927,00
€ 0,00

2. Advertentie inkomsten
Advertentie inkomsten vanuit de
Wijkkrant

€ 1.441,25

Uitgaven:

3. Inventaris
€ 0,00

Beachflags: P.M.
Stroomaggregaat overgegeven aan Wij zijn
Traverse onder gebruikscontract WCN

€ 0,00

4. Representatie
€ 200,18

Bloemen en attenties vrijwilligers

€ 204,89

5. Sponsoring diverse activiteiten
6. Bankkosten
Kosten bestuursrekening bij
ABNAMRO

€ 145,00

7. Wijkrant
Drukkosten 4 edities oplage van 1750
stuks

€ 1.962,00

8. Huur gebouwen e.d.
Vergaderruimtes scholen en
Emmauskerk

€ 0,00

9. Kantoorkosten en overigen
Internetsite www.noordgeest.nl
Kantoor artikelen

€ 60,49
€ 101,08
€ 13,95

10. Overigen
Totalen:

€ 4.669,98

Eindsaldo: 31-12-2021

€ 1.982,39

L. Jansen, voorzitter

€ 2.687,59

P. Zagers, penningmeester

Slot
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Het jaar 2021 stond ook in het teken van veel activiteiten, die niet door konden gaan.
Niet zelden moesten ontmoetingen plaatsvinden via digitale hulpmiddelen.
Hierdoor ontstond wel wat meer ruimte om zaken planmatig en organisatorisch te
doordenken.
Al bij al is er dan toch nog heel wat gebeurd in 2021.
Het is de vurige wens van de wijkcommissie Noordgeest meer zichtbaar aanwezig te kunnen
zijn voor buurtbewoners.
We zijn dankbaar voor alle hulp die we het afgelopen jaar binnen en buiten de wijk hebben
gekregen.
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