
 

 

 

 

Concept verslag openbare vergadering wijkcommissie Noordgeest 

Datum: Maandag 17 oktober 2022 

Plaats:  Openbare basisschool de Noordster.  

 

Aanwezig:  Sofie den Breems, Willem Hogewoning, Jacqueline de Wit, Jozina Neelen’ 

Angela de Pooter, Els van den Berg, Jac Mouwen, John Gunneweg (verslag), 

Trudie Gunneweg, Peter Zagers, Pieter Kwaadgras (voorzitter) 

 

1. Opening. 

Pieter opent de vergadering even na 20 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij 

licht toe dat John vice-voorzitter is van de wijkcommissie maar dat uit praktische 

overweging ervoor gekozen is dat Pieter deze vergadering voorzit en John het verslag 

maakt. Van de vertegenwoordigers van de Emmauskerk is een afmelding ontvangen. 

Nancy Spaapen (Directeur Noordster) excuseert zich ook maar kan op afroep 

aanwezig zijn bij agendapunten. 

 

2. Vaststelling en goedkeuring agenda 

Bij punt 9 wordt Werkgroep Jeugd toegevoegd, verder akkoord. 

 

3. Mededelingen 

 

Aanpassing statuten Stichting 

Aanleiding voor opstellen nieuwe statuten is de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen 

en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR 

ingegaan en moet je eraan voldoen. Voorkomen belangenverstrengeling en het 

aanstellen van een continuiteitsfunctionaris (die de stichting kan voortzetten als er 

geen bestuur zou zijn) zijn twee belangrijke aanpassingen. Het opstellen van nieuwe 

statuten heeft ook geleid tot een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel en 

bankrekeningnummer. Het opstellen heeft de wijkcommissie geen directe kosten 

opgeleverd, de rekening van de notaris is voor 50% voldaan in de vorm van 

advertenties in de wijkkrant, de overige 50% is geschonken. 

 

Aanpassing subsidieregels gemeente. 

De subsidie voor 2023 zal met 10% omlaag gaan. Dit wordt verder besproken bij 

agendapunt 5. 

 
 

Stichting Wijkcommissie 

Noordgeest 



 

Mutaties in Bestuur 

Voorzitter Lucas Jansen is verhuisd naar Drenthe en heeft het bestuur verlaten. Peter 

Zagers is ook verhuisd naar buiten de wijk, maar zal tot medio maart 2023 nog in het 

bestuur als penningmeester blijven. Sofie den Breems is toegetreden. Angela de Pooter 

is nieuw in de wijk en overtweegt toe te treden tot het bestuur, wellicht als 

penningmeester. 

 

Nieuwste ontwikkelingen APM 

Verslag van het recent bezoek aan asfaltcentrale AM komt in de wijkkrant. Op 24 

oktober is er door de Gemeente een informatieavond gepland en daar zal Pieter bij 

aanwezig zijn. Het is helaas niet bekend of je ook via ZOOM kan deelnemen. 

 

Biomassacentrale Sabic 

Zienswijze wijkcommissie is ingediend, maar net als alle andere zienswijzen 

afgewezen door de Provincie. Misschien dat via Johan Vollebroek (MOB) nog kans is 

om proces van bezwaren vervolg te geven. 

 

Energie-armoede 

Er is door de Rijksoverheid een potje met geld beschikbaar gesteld voor mensen met 

een krappe beurs om toch wat eenvoudige maatregelen te nemen  de woning beter te 

isoleren. Aan de gemeente de taak om deze gelden terecht te laten komen bij de 

doelgroep. Er is nog steeds veel behoefte aan vrijwilligers die energiecoach willen 

worden. Voor aanmelding zie mededelingenbord voor supermarkt Dirk.  

 

Burendag 24 september jl. Terugblik 

Bankjes niet geverfd vanwege de regen, wordt opnieuw ingepland. Materialen zijn wel 

van de Gemeente ontvangen. Plantsoentje voor de Dirk is opgeknapt, de van 

opschoonactie overgehouden bloembollen zijn geplant. Er was behoorlijk wat aanloop 

van jong en oud. Voor een volgende keer is een bord of doek waarop het doel wordt 

aangekondigd een idee. Dit kan de drempel verlagen om in gesprek te komen. 

 

Aanpak speelterreinen;  

Een aantal speelterreinen zijn aangepakt en de kinderen zijn er heel blij mee. Ook heel 

fijn dat diverse wijkbewoners zich actief inzetten om de terreinen en straten schoon en 

veilig te houden. 

 

Groenonderhoud 

Erik Verbogt van de Gemeente gaat een wandeling door de wijk maken. Wie wil mee? 

Vragen worden gesteld over kap van bomen aan de Melanendreef 181, Prebendepad, 

Frakrijkstraat en Korenberg. Jacqueline geeft aan dat dit is aangekondigd in de bode. 

Toch zou actief informeren van de wijkcommissie op prijs gesteld worden, kan dat? 

Komen er nieuwe bomen voor terug? Dezer vragen nemen we mee naar de heer 

Verbogt. 



 

4. Verslag openbare vergadering wijkcommissie van 4 april 2022 

Zie website voor de tekst (www.noordgeest.nl)  

Redactioneel en inhoudelijke zijn er geen opmerkingen en daarme is het verslag 

vastgesteld, met dank aan Pieter. 

 

5. Consequenties nieuw subsidiebeleid gemeente: 

We ontvangen 10% minder subsidie dan in 2022. Bureau Lorentz heeft onderzoek 

gedaan. Er zijn datasets opgesteld voor Noorgeest, Tuinwijk en Meilust gezamenlijk. 

We moeten inspelen op speerpunten Gemeente en er is noodzaak tot samenwerking 

binnen en buiten de wijk. We zullen de begroting indienen volgens format van de 

Gemeente. De diverse werkgroepen is gevraagd hun plannen ook op deze manier in te 

dienen. Jacqueline heeft een formulier van de website Gemeente gehaald en zal deze 

inleveren voor de werkgroep Jeugd. John zal aan wijkbewoonster Madelon Geudens 

vragen dit te doen voor de groenacties. Voor 1 november zal de wijkcommissie waar 

nodig dan nog keuzes maken en vervolgens de totale begroting indienen.  

 

NB: Buurtpreventie heeft en houdt eigen vergoeding van de Gemeente. 

 

6. Wat kunnen wijkbewoners in moeilijke tijden voor elkaar betekenen? 

Bij dit punt is Nancy Spaapen aanwezig.  

 

Wat kunnen we als wijk bijdragen? Portaal voor advies geven en krijgen op website is 

technisch lastig in te richten als interactief forum. Jozina geeft aan dat lang niet 

iedereen Facebook heeft. Wellicht de andere sociale media inzetten? 

 

Trudie geeft aan dat Stadlander na de vorige openbare vergadering haar heeft 

uitgenodigd voor een klankbordgroep. Ze heeft daar nog geen vervolg op gekregen. 

Pieter geeft aan dat er wel een gesprek is geweest tussen wijkcommissie en 

Stadlander. Hier is de afspraak gemaakt dat ook huiseigenaren op de hoogte gehouden 

gaan worden van lopende zaken en acties, voor zover naburige panden van Stadlander 

onder handen genomen worden. De Gemeente heeft ook een plan voor de 

energietransitie. Afgesproken wordt dat de wijkcommissie een brief aan zowel 

Gemeente als Stadlander stuurt met de vraag hoe het onder handen nemen van 

woningen ten behoeve van huurders met een krappe beurs versneld kan worden.  

 

Aan de agenda in wijkkrant en website wordt toegevoegd hoe en waar melding 

gemaakt kan worden van verwarde personen en personen waar omwonenden zich 

zorgen over maken.  

 

Energie-armoede, financiële problemen bij gezinnen en gevolgen voor kinderen 

Nancy geeft aan goed zicht te hebben op wat er speelt bij de kinderen en hun 

gezinnen. Zij is goed bekend met  de sociale kaart. Ze merkt dat er kinderne onder 

spanning staan. Er is ongerustheid. Overblijfkosten komen tijdelijk voor rekening van 

http://www.noordgeest.nl/


de school. De kosten voor buitenschoolse opvang zijn soms een probleem voor 

ouders.De beleidsambtenaar van de Gemeente is op de hoogte. De ouderbijdrage 

wordt wellicht afgeschaft. deze is weliswaar vrijwillig maar werkt toch als een 

drempel. Angela vraagt of de ouders de weg voldoende weten te vinden. Nancy geeft 

aan van wel. Het maken van financiële keuzes is lastig en zeer persoonlijk. Er is ook 

een drempel om op hulpverlenerseen beroep te doen. Pieter vraagt of een gesprek met 

WijZijn en Noordster zinvol kan zijn. Nancy geeft aan van wel. Els vraagt of er 

afstemming is met de Welle? Nancy geeft aan vabn wel maar dat dit door langere 

afwezigheid van Cynthia wel beperkt is. Op de Welle is een interim-directeur. 

Vanwege een continurooster is er geen overblijfvergoeding.   

Verder wordt opgemerkt dat er door vuurwerk al onrust is in de wijk. Dit heeft de 

aandacht van Nancy en Buurtpreventie. 

 

Vergroening van de wijk en klimaataanpassing  

Actie tegelwippen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom loopt nog tot en met 31 

oktober. John zal aan Madelon Geudens vragen haar ideeen aan te leveren als input 

voor de begroting 2023. Concreet maken hiervan in de vorm van een werkgroep is 

wenselijk met daarnaast ruimte voor ad hoc acties vanuit bijvoorbeeld de Gemeente. 

 

7. Vacatures in bestuur wijkcommissie en behoefte aan vrijwilligers 

Voor bestuurswisselingen zie punt 3. Verder is er dringend behoefte aan meer 

vrijwilligers. De werkgroep Sociale Samenhang en werkgroep Groen Noordgeest 

zoeken nog enkele enthousiaste wijkbewoners. Pieter doet de oproep als men iemand 

weet die mogelijk interesse heeft zijn of haar naam aan het bestuur van de 

wijkcommissie door te geven. 

 

8. Veiligheid in de wijk: aandachtspunten.  

Jacqueline heeft dit punt ingebracht. 

• Over het parkeren van de deel-scooters zal zij een tekst aanleveren aan Sofie 

voor in het wijkblad en de website.  

• Afvalcontainers, deze worden te vroeg neer gezet en te laat weggehaald. Blijf 

melden, dit helpt de politie keuzes en beleid te maken. 

• Nieuwe signalen is een app die handiger en interactiever is dan de BuitenBeter 

App. Dit laatste werkt nog wel.  

• Ook is er de oproep geen voedselresten op straat te laten staan. 

• Angela vraagt of meer mensen signalen van Mosquito hebben gehoord. Dit is 

niet zo maar Jacqueline zal dit navragen bij de wijkagent. 

 

9. Werkgroepen 

 

Werkgroep Media 

Sofie is toegtreden tot de werkgroep en richt zich voornamelijk op het vormgeven van 

de wijkkrant, samen met Peter. John merkt op dat de kosten van de wijkkrant enorm 



verlaagd zijn doordat er meer advertenties zijn opgenomen. Hierdoor is er meer ruimte 

voor inhoudelijke artikelen. 

 

Werkgroep Schoon Noordgeest 

John geeft aan dat we volgend jaar proberen van 2 naar 4 acties te komen. Met steeds 

een ander deel van de wijk als doel,niet altijd vanuit de Groenplaats. 

 

Werkgroep Sociale Samenhang 

Willem geeft aan dat via Kunst In De Openbare ruimte (KIDO) gezocht wordt naar 

mogelijkheden voor kunst in de wijk. Bijvoorbeeld beschilderen van meterkasten. Dit 

zou samen met werkgroep Schoon en Jeugd opgepakt kunnen worden? Jac merkt op 

dat de eigenaren van straatmeubilair in het verleden niet wilden meewerken. 

Pimpen van zwerfafvalbakken kan besproken worden met Maarten Versluijs van de 

Gemeente. 

 

Werkgroep Jeugd 

Volop plannen voor 2023. Maar eerst Halloween. Dit jaar zijn de acties van de scholen 

en de werkgroep gecombineerd. Met maar liefst 150 kinderen en 50 snoepadressen 

beloofd het nu al een mooie actie te worden. 

 

Werkgroep Groen \ 

Madelon Geudens heeft diverse ideeën, die we niet ad hoc maar gepland willen 

ondersteunen. We zoeken 2 of 3 wijkbewoners om haar bij concreet maken willen 

helpen.  

 

10. Rondvraag 

Samen met notariskantoor DLB overwegen we een informatiebijeenkomst over 

erfrecht te organiseren. 

Jacqueline meldt dat er 18 maart een kledingruilbeurs is in de kerk. Verder organiseert 

men daar morgen het voorlopiog laatste koffieuurtje. Er is onvoldoende animo. 

Pieter heeft een kaartje met alle afvalbakken in de wijk en zal via de wijkverbinder een 

rappel sturen voor een actueel kaartje. 

Jozina vraagt of iemand weet waar bijna iedere avond de drukte bij de kerk vandaan 

komt. Jacqueline weet dat er meerdere cursussen georganiseerd worden en ook wordt 

de ruimte verhuurd. 

Els vraagt of de BuitenBeter app nog in gebruik is. Dit is zo. 

 

11. Sluiting  

Even voor 22 uur sluit Pieter de vergadering en bedankt iedereen voor het aanwezig 

zijn en de inbreng. Nancy bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte. 

 

Volgende vergadering: maandag 3 april 2023 om 20:00 uur.  


