
Sperwer met zijn vangst, gefotografeerd in Noordgeest
P. Kwaadgras, wijkbewoner
Op eerste Kerstdag waren mijn dochter, schoonzoon 
en kleinzoon Jip op bezoek. Jip was even van tafel ge-
lopen om naar buiten te kijken en meldde zich met de 
mededeling, dat hij een mooie vogel in de tuin zag. Het 
bleek een mannetje sperwer, een roofvogel te zijn die 
net een vogeltje had geslagen. Waarschijnlijk was zijn 
prooi een zangvogeltje. 
Sperwers zijn met hun brede vleugels en lange poten uit-
stekend toegerust voor de jacht. Vaak duiken zij plotseling 
vanuit een hinderlaag op. Soms worden zij daarom ook 
wel betiteld als “het luipaard van de lucht”. Luipaarden 
jagen ook vanuit een hinderlaag. Sperwers zijn fanatieke 
jagers, die soms zelfs een open schuur invliegen om een 
vogeltje te kunnen pakken.

De sperwer heeft zijn jachtterrein steeds vaker in de tui-
nen, parken  en open ruimtes van steden. 

Op het platteland zijn minder zangvogels te vinden en in 
de bossen is de sperwer beducht voor zijn grote rivaal en 
vijand, de havik. 

Zangvogels, spreeuwen, merels en lijsters voelen zich vei-
liger als er in een tuin wat struiken zijn, waarin zij kunnen 
vluchten bij een aanval van een sperwer. Wanneer je vo-
gels in de winter wil bijvoeren is dat een goede reden om 
wat struiken in je tuin aan te planten. Helemaal afdoende 
kan dat natuurlijk niet zijn. 

Meestal zie je alleen aan een hoopje veren dat er een roof-
vogel is langs geweest. Dit keer was er een sperwer ook 
na de vangst van een vogeltje te zien op zijn plukplaats en 
bood hij ons de gelegenheid een foto te maken. 

Is er belangstelling voor een rubriek natuur in Noordgeest?
Er zijn vast bewoners van Noordgeest, die bijzonderhe-
den in de wijk hebben meegemaakt. Wilt u daar iets over 
vertellen en delen met de bewoners van de wijk? U bent 
van harte uitgenodigd om iets in te sturen naar e-mail: 
mediawcnoordgeest@gmail.com. Eerst contact opnemen 
kan ook via wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl .
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Het voorjaar komt er weer aan, een mooie gelegenheid om 
lekker naar buiten te gaan. Natuurpodium Bergen op Zoom 
heeft een leuke wandeling door onze wijk. Loop jij mee? Dan 
zie je meteen het fraai opgeknapte wandelpad langs de sport-
velden en de Randweg.

Vind de plattegrond voor deze en vele andere buurtnatuur-
wandelingen op:

https://www.natuurpodium.nl/buurtnatuurwandelingen/
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Stadlander dichter bij de huurder
Stadlander richt zich, als woningcorporatie, op het 
maken, onderhouden en verhuren van betaalbare 
woningen. Zij willen dat hun huurders prettig wonen 
voor aanvaardbare woonlasten. Nu en in de toekomst, 
in een duurzame wijk die schoon, heel en veilig is. 
Stadlander is actief betrokken bij de samenleving. 
Maar hoe doen ze dat?

Woonconsulent
Stadlander heeft in Bergen op Zoom meerdere ‘gebieds-
teams’. Deze teams helpen huurders waar dat nodig is. 
Woonconsulent Amal Allali maakt deel van een van deze 
teams. Zij is aanspreekpunt voor de huurders in Noord-
geest. Bij zorgen, wensen of problemen kan een huurder 
contact met haar opnemen. Ze wil dicht bij de bewoners 
staan om te kunnen signaleren, te ondersteunen of te ver-
binden met de juiste welzijn- en hulpinstanties of haar 
collega’s in het gebiedsteam. 

Contact na corona
Amal probeert, na jaren afstand door corona, het contact 
met de buurt weer op te bouwen. Dat is soms best lastig. Je 
kunt van alles op touw zetten maar als de wens niet vanuit 
de wijk komt, is het moeilijk om bewoners enthousiast 
te krijgen. Door dicht bij bewoners te staan en bekend te 
raken bij de buurt, wordt de drempel om contact op te 
nemen verlaagd. Op deze manier wil zij ook beter zicht 
krijgen op bijvoorbeeld eenzaamheid in de wijk.

Gebiedsconsulent
Jeffrey Verweij maakt ook deel uit van het gebiedsteam 
Noordgeest. Als gebiedsconsulent is zijn werkveld iets 
groter dan die van de woonconsulent. De projecten waar-
aan hij werkt zijn ook grootschaliger. Jeffrey richt zich op 
het voorbereiden en begeleiden van onder andere bouw-
projecten en renovaties en allerlei andere verbeteringen 
op het gebied van leefbaarheid.  Het in kaart brengen van 
de situatie in de wijk hoort daar ook bij. Algemene gege-
vens, bijvoorbeeld van Aedes en van het CBS, op postco-
deniveau helpen daarbij.

Noordgeest 
De wijk Noordgeest staat er op het gebied van energiever-
bruik relatief goed voor, blijkt uit de cijfers. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de energielabels die de huurhuizen heb-
ben.	 En	 of	 huurders	 sinds	 de	 inflatie	 en	 stijgende	 ener-
giekosten in de problemen komen met het betalen van de 
huur. Daardoor kunnen medewerkers van Stadlander ge-
richt langs gaan om tips te geven voor energiebesparing. 
Amal en Jeffrey geven allebei aan vooral niet te wachten 
tot het water aan de lippen staat, maar op tijd aan de bel 
te trekken. 

Wat kan je als huurder zelf doen?
Vooral zelf contact opnemen met de woonconsulent en 
wensen uitspreken. En contact hebben met je buren, of 
dit nou huurders zijn of niet. Zo is er vorig jaar september 
met de bewoners in Tuinwijk gewerkt aan Narcissenveld. 
De bewoners hebben in samenwerking met de gemeen-
te, kunstenaar IWAZ, welzijnsorganisatie WIJZIJN en 
Stadlander het veldje weer opgefrist tot een mooi en aan-
trekkelijk speelterrein. Heeft u ook goede ideeën voor de 
wijk? Neem dan zelf contact met Stadlander of met de 
gemeenten. Als het balletje moet gaan rollen begint dit 
bij uzelf!

Alleen voor huurders?
Leefbaarheid in de wijk creëer je op staatniveau, niet per 
adres. Prettig wonen doe je tenslotte samen met je buurt- 
en wijkbewoners. Natuurlijk werk je als woningcorporatie 
vanuit het oogpunt en de meldingen van je huurders maar 
een leefbare buurt is voor iedereen. De samenwerking met 
de hele buurt staat centraal.

Melden of ideeën aandragen bij Stadlander kan via het 
algemene telefoonnummer.

088 562 6000 of via e-mail info@stadlander.nl.

https://stadlander.nl/duurzaam/tips-om-energie-te-besparen/

noordgeest_wcn

Woonconsulent Amal Alalli

Gebiedsconsulent Jeffrey Verweij
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Vastenavend op de Welle
Vastenavend op de Welle was een groot festijn. Al we-
ken was de school versierd. Ouders hebben de dweil-
tjes geschilderd en vrijdag 17 februari waren er mooie 
optredens van de kinderen “Tusse de Koppe”. 

Daltondag 15 maart
Woensdag 15 maart is de Nationale Daltondag. 
Wilt u eens kennismaken met waar wij als 
Daltonsschool voor staan en wat Dal-
tononderwijs inhoudt, dan bent u 
van harte uitgenodigd om op 15 
maart tussen 11.30 uur en 13.00 
uur de school te bezoeken. 

Pauzesport op de Welle
Sinds begin van dit jaar wor-
den de leerlingen van de Welle 

in de gelegenheid gesteld om op donderdag deel te nemen 
aan “Pauzesport”. Collega’s van de “Fitfabriek” organise-
ren voor de leerlingen altijd leuke, soms lastige en vaak 
uitdagende activiteiten gedurende de middagpauze op 
donderdag. Zodra de weersomstandigheden het toelaten 
zullen de leerlingen onder begeleiding ook actief zijn op 

het speelveld Groenplein.

Een veilige buurt is een zaak 
van iedereen!
In een veilige en leefbare wijk, met een positieve soci-
ale samenhang, is het prettig wonen. Dat is waar wij 
naar streven als Buurtpreventieteam Noordgeest.

Word lid van ons team, om daaraan uw bijdrage te leveren. 
Aanmelden kan via: buurtpreventie@bergenopzoom.nl of 
buurtpreventienoordgeest@gmail.com. Ons informeren 
over wat er leeft of anders beter kan in uw omgeving helpt 
ons ook in ons vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn onze 
teamleden een luisterend oor wanneer u behoefte heeft 
aan advies.
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Meer ruimte nodig voor water en groen
Willem de Weert 
Op woensdag 15 maart kun je weer stemmen voor 
Provinciale Staten Noord-Brabant en voor het water-
schap Brabantse Delta. Door te stemmen kun je mee-
bepalen hoe onze leefomgeving er in de toekomst uit 
gaat zien. Provinciale Staten en het waterschap gaan 
bijvoorbeeld overde ruimte die er moet komen voor 
de bouw van woningen, voor de oplossing van het stik-
stofprobleem en voor de klimaatverandering. En ook 
het waterschap bepaalt hoe onze omgeving er uit ziet.

Waterschappen
Voor de meeste mensen is het waterschap een ver-van-
mijn-bed-show. Toch betaalt iedereen er belasting voor. 
Die wordt afgeschreven samen met de gemeentelijke 
belastingen. Van dat geld wordt je afvalwater gezuiverd, 
dijken gebouwd tegen overstromingen en gemalen on-
derhouden die het land droog moeten houden. Vooral dat 
laatste wringt. We zien de laatste jaren het weer en het 
klimaat (het gemiddelde weer over dertig jaar) verande-
ren. Het wordt steeds warmer, regenbuien worden heviger 
en de periodes met droogte langer. Dat betekent dat we 
onze omgeving anders moeten inrichten. En daar gaat het 
waterschap over.

Wadi
Om het water van stevige buien kwijt te raken en om in 
droge tijden water in voorraad te hebben, moet ruimte ge-
maakt worden. Dat kan bijvoorbeeld door in bebouwde 
gebieden een wadi aan te leggen. Dat is een soort sloot 
die normaliter droog staat, maar zich bij forse buien vult 
zodat de omgeving niet overstroomt. Na de bui wordt 
het water afgevoerd en zakt beetje bij beetje in de grond. 
Bij de Griekenlandstraat ligt zo’n wadi. Omdat de wijk 
Noordgeest hoog ligt (geest = hoger gelegen akker) is er 
weinig kans op overstromingen. Maar afstromend water 
kan wel straten blank zetten. Daarbij helpt ook een ge-
scheiden riool. Het regenwater wordt dan via straatkolken 
apart afgevoerd naar natuurlijke plassen zoals de Melanen 
zodat de waterzuivering niet overbelast wordt. Schoon re-
genwater hoort ook gewoon terug in de natuur. 

Groen
Wat ook helpt is groen, vooral als het gevarieerd is. Bo-
men en struiken nemen water op en geven bij een hittegolf 
schaduw en verkoeling. Daar kun je zelf ook meehelpen 
door de tuin niet volledig te bestraten of betegelen. In de 
praktijk gebeurt helaas vaak het tegenovergestelde. Be-
woners hebben geen groene vingers en/of willen ruimte 
voor de auto en vuilniscontainers. De gemeente kan de 
biodiversiteit vergroten door het aanplanten van plantsoe-
nen met gevarieerde inheemse planten.  

Buitengebied
Ook buiten de stad is aanpassing nodig. Door de ruilver-

kaveling voor landbouw zijn kronkelende beken 
met bloemrijke graslanden zo goed als opge-

ruimd. Terwijl juist die ouderwetse beekdalen 
heel veel water kunnen bergen en goed zijn 
voor de natuur. In een natuurvriendelijke 
landbouw is er weer ruimte voor beken en 
plassen. Een klein maar mooi voorbeeld 
net buiten de stad is de opnieuw aangeleg-
de Kraggeloop aan weerskanten van de 
Moerstraatsebaan. 

Kortom, de (waterschaps)verkiezingen gaan 
ergens over. Wij wonen hier in het gebied 
van waterschap De Brabantse Delta. Op de 
website www.brabantsdelta.nl staan de ver-
kiesbare kandidaten en is een stemwijzer om 
te helpen bij uw keuze. Op de lijsten staan 
ook de nodige kandidaten uit Bergen op 
Zoom.

Aanleg wadi bij Griekenlandstraat

Aanleg van de Kraggeloop 
Moerstraatsebaan
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Lichtjesactie 2023
Op maandag 16 januari deelde de leden van de werk-
groep sociale samenhang van de wijkcommissie  voor 
de tweede keer lichtpuntjes uit. Waxinelichtjes met 
houder voor mensen die wel een opsteker kunnen 
gebruiken.
Vorig jaar werd deze actie voor het eerst gehouden en dat 
was een groot succes. Bijna iedereen kent wel iemand in 
de wijk die alleen is of op een andere manier wat aan-
dacht kan gebruiken. Tijdens het uitdelen voor de Dirk 
Supermarkt ontstonden leuke maar soms ook ontroerende 
gesprekjes.

Behoorlijk wat lichtjes gingen mee met wijkbewoners die 
het zelf goed konden gebruiken, de warme reacties spra-
ken voor zichzelf. Twee lichtjes gingen naar een echtpaar 
die beide ernstig ziek bleken te zijn. En een trotse moe-
der gaf het lichtje aan haar zoon, die zo zijn best doet op 
school. De rest van de 250 lichtpuntjes vond zijn weg in 
de wijk via enthousiaste wijkgenoten. 

Wij bedanken alle bewoners hartelijk voor de hulp bij het 
geven van dit stukje aandacht aan elkaar. 

Voorlichtingsavond over 
(levens)testament

Op 23 januari jongstlede organiseerden de wijkcom-
missies Noordgeest en Tuinwijk samen met DLB no-
tarissen in de Emmaüskerk een voorlichtingsavond 
over levenstestamenten en testamenten. Onderbro-
ken door een pauze van een half uur gaf Julia van 
Hees, notaris in opleiding twee presentaties. Patricia 
van de Sande, notaris beantwoordde vele vragen van 
het publiek. De opkomst was boven verwachting en 
we konden terugzien op een geslaagde avond.

Notaris in lopleiding Julia van Hees en 
notaris Patricia van de Sande

Service Apotheken De Poort & De Grebbe

Apotheek de Poort
Jan Borghoutsplein 1
4624 BS Bergen op Zoom
Tel 0164 21 33 55
www.apotheek-depoort.nl

Gratis Bezorgservice 
Medicatie dezelfde dag op te halen 

Eenvoudig en veilig te bestellen via onze website

Apotheek de Grebbe  
Diepenbrocklaan 28
4614 BM Bergen op Zoom
Tel 0164 87 00 74
www.mcdegrebbe.nl
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Van de Emmauskerk
Het is fijn om weer wat met u te delen. Goed nieuws 
vertellen we graag. Dat ziet u elke keer dat u lang de 
kerk komt ; “deze boodschap is gratis”. Maar dat be-
doel ik deze keer niet.
Wel het feit dat, zoals u weet, wij al heel lang op zoek zijn 
naar een nieuwe pastor. De vorige keer kon ik melden dat 
we bijna zover zijn, nu kunnen we het zeggen.De nieuwe 
pastor, wij noemen dat dominee of predikant, is bekend.
Het is Albert Veerman geworden. Samen met zijn vrouw 
Marjan komen ze vanuit Zeist naar Bergen op Zoom. Zij 
zoeken nog een huis hier in de buurt.

Op zondag 2 april, Palmzondag, gaan we hem en zijn 
vrouw	feestelijk	binnen	halen.Officieel	gaat	hij	dan	tijdens	
de kerkdienst bevestigd worden om hier in de Emmaus-
kerk zijn werk te kunnen beginnen. Hij kijkt er naar uit om 
met de buurt en met jullie kennis te maken. Dat kan tijdens 
de kerkdienst maar kan ook later.

Hij heeft de intentie om regelmatig het Emmaus café (der-
de woensdag van de maand) te bezoeken. Ook denkt hij 
na om in de “Stille week” de Emmauskerk open te zetten 
op woensdagmiddag 5 april om met iedereen die dat wil, 
na te denken over het Paasfeest. De hele wereld herdenkt 
dan het lijden en sterven van Jezus, die zo de relatie tussen 
God en mensen weer hersteld heeft.

Wij	hopen	en	bidden	dat	Albert	een	fijne	tijd	hier	in	BoZ	
gaat krijgen en ons verder kan voorgaan in verbinding 
zoeken met onze omgeving.

Verbinding willen we ook vinden met de jaarlijkse “Kle-
dingruilbeurs”. Die staat deze keer gepland op zaterdag-
morgen 18 maart. Goede kleding kunt u in de week ervoor 
afgeven, ook tijdens de dag zelf nog. Voor de dagen en 
tijden; kijk op het mededelingenbord bij de Dirk of op 
onze	website.	Het	is	elke	keer	weer	fijn	om	te	zien	dat	er	
veel goede kleding, voor groot en klein, weer een nieuwe 
kast gaat krijgen. 

Ook kunt u op onze website  nieuws en al onze andere 
activiteiten vinden.  www.emmauskerk-boz.nl
Op de valreep dat ik dit schrijf wil ik nog de grote aardbe-
ving in Syrië en Turkije noemen. Hoe groot de ramp is, is 
nu nog niet geheel te bevatten. Wat ik wel weet is dat we 
nog heel lang en heel veel hulp moeten bieden aan beide 
landen, geld, spullen en gebed.

Wij leven mee en voelen de pijn.

Jos de Vries
Emmauskerk

Basisschool De Noordster doet mee aan boomplantactie
Afgelopen maand hebben de kinderen van groep 4 en 
5 van De Noordster geholpen bij het planten van een 
reeks nieuwe bomen op locatie ‘Staakberg’.
In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en 
Natuurpodium ‘De Brabantse Wal’ hebben de kinderen 
meegeholpen aan een groenere en duurzamere regio.

Voorafgaand aan het planten zijn we op school aan de slag 
gegaan met de tentoonstelling ‘Bomen’. Hierbij mochten 
de kinderen zelf op onderzoek uit met leuke, uitdagende 
materialen.

Op de dagen van het planten waren de weersomstandighe-
den zeer gunstig. Met een goede instelling en dat heerlijke 
zonnetje erbij, werden het twee hele geslaagde dagen. De 
kinderen hebben ervan genoten!
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Meldingen doen bij de gemeente
Een schone, veilige wijk is erg bepalend voor je woongenot. Daar is de gemeente zich uiteraard ook bewust van. 
U kunt de gemeente daarbij helpen door zaken die stuk, vies of onveilig zijn aan ons te melden.
Er kan op twee manieren een melding naar de gemeente 
gestuurd worden: 
- Via de landelijke BuitenbeterApp
- Via de gemeentelijke website
 www.bergenopzoom.nl/meteen-melden

BuitenbeterApp
De BuitenbeterApp is een landelijke app die al 
een aantal jaren bestaat. U bent hier misschien 
wel mee bekend. Het voordeel van deze app 
is dat je makkelijk en snel je melding kunt 
maken. Maar het heeft als nadeel dat de app 
geen mogelijkheid biedt om verder door te 
vragen wat er precies aan de hand is. Ook de 
afhandeling in het systeem geeft niet altijd ge-
noeg mogelijkheden om aan u door te geven wat 
er precies met de melding gebeurt. Het kan daarom 
gebeuren dat u na een melding bericht krijgt dat het is af-
gehandeld, maar dat deze dan slechts doorgestuurd wordt 
naar een andere instantie die verantwoordelijk is voor de 
afhandeling van dit probleem. Die instantie gaat dan daar-
na pas met uw melding aan de slag. Je weet dus eigenlijk 
niet precies hoe het er echt voorstaat met je melding. 

Melden via de website
Melden via de website is sinds een half jaar een manier 
van melden die meer mogelijkheden biedt om door te vra-
gen en om goede antwoorden over de afhandeling aan u 
door te kunnen geven. De buitendienstmedewerkers van 
de gemeente  kunnen direct de status van uw melding aan 
u doorgeven. En als iets niet helemaal duidelijk is, stellen 
zij aanvullende vragen. Op deze manier kan de gemeente 
de dienstverlening verbeteren.
 

Het is mogelijk voor iedere melding naar de website te 
gaan om daar je melding te maken. Maar als je van plan 
bent dingen vaker te melden dan is een snelkoppeling op 
je telefoon handiger. Hiervoor staat een korte handleiding 
op www.bergenopzoom.nl/meteen-melden

Wat kun je melden? 
Als er iets kapot is. Als u overlast ervaart van 

rondslingerend afval, onkruid, vernielingen, 
parkeeroverlast, drugsdumpingen of vuur-
werk(overlast). Ernstige problemen lossen we 
snel op. Minder dringende zaken plannen we 
in. Wilt u liever anoniem melden? Dat kan 

ook, dan vult u uw persoonsgegevens niet in. 
Op www.bergenopzoom.nl/meteen-melden staat 

ook een overzicht van zaken die ergens anders ge-
meld moeten worden.

2023: een nieuw jaar, dus nieuwe kansen! 
Kansen voor jullie als bewoners, maar zeker ook voor 
de Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest en haar 
vrijwilligers. Dankzij het enthousiasme van u als be-
woners, kunnen wij terugblikken op een succesvol 
2022. 
Uit jullie overweldigende deelname aan de verschillende 
activiteiten die wij organiseerden, maken wij op dat jullie 
die waarderen en voor herhaling vatbaar zijn. En dat is 
niet tegen dovemans oren gezegd.

In 2023 willen we dan ook weer een aantal bekende en 
nieuwe activiteiten houden voor jeugd tot en met 18 jaar.

Te beginnen met een Paasactiviteit op woens-
dagmiddag 5 april 2023.

In de loop van het jaar willen we stoepkrijt 
spelletjes en een stoepkrijt wedstrijd houden voor de jon-
gere kinderen. Ook de jeugd van 12 tot en met 18 jaar 

wordt niet vergeten. Voor hen komt er weer een lasergame 
wedstrijd. 
Met	een	kunstenaar	zijn	we	in	overleg	over	les	in	graffiti	
kunst.

En …na het succes in 2022, komt er zeker weer 
een Halloween Tocht.

We hopen jullie ook in 2023 weer te zien bij onze activi-
teiten. Zowel kinderen als volwassen.

Jozina, Clint en Jacqueline
Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest

P.S. Helaas ontkomen ook wij niet aan hogere kosten.  
Bij enkele activiteiten zullen wij misschien genoodzaakt 
zijn	een	symbolische	financiële	bijdrage	te	vragen	aan	de	
deelnemers.
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Wat te doen bij plaagdieren?
Bijvoorbeeld ratten en muizen

De wijkcommissie krijgt soms vragen over dit onderwerp. 
Het belangrijkste is te voorkomen, dat je last krijgt van 
plaagdieren. Op internet staan veel handige tips waar je 
mee aan de slag kunt gaan. Zie hiervoor: 
https://tinyurl.com/plaagmilieucentraal

Bij muizen is het bijvoorbeeld belangrijk alle kiertjes en 
gaatjes goed dicht te maken en alle voedingsmiddelen 
goed op te bergen. Zorg ervoor dat er geen etensresten op 
straat blijven liggen. Dreigt het probleem uit de hand te 
lopen, dan kun je een professionele bestrijder inschakelen. 
Dit is in Bergen op Zoom bijvoorbeeld Saver, zie website 
https://www.saver.nl/inwoners/ongediertebestrijding/

Rattenbestrijding is in Bergen op Zoom gratis. Aan het 
bestrijden van een muizenplaag zijn kosten verbonden. 

Regeling doorbraakfonds 
Hoge energierekening in Bergen op Zoom

Voor inwoners van de gemeente Bergen op Zoom die hun 
energierekening niet kunnen betalen is het mogelijk via 
een hulpverlener, begeleider of bewindvoerder een beroep 
te doen op dit fonds. De regeling geldt tot 31 mei 2023. 
Voor meer informatie zie 
https://tinyurl.com/doorbraakfonds

Agenda en wegwijzer
Woensdag 15 maart 14.00 - 15.30 Opschoonmiddag Italiëplein
Woensdag 15 maart 7.30 - 21.00 (afhanke-

lijk van stembureau)
Verkiezingen Provinciale staten en 
Waterschappen

Zaterdag 18 maart Landelijke opschoondag

Zaterdag 18 maart Kledingbeurs Emmauskerk
Woensdag 5 april middag Paasactiviteit werkgroep Jeugd

meer informatie volgt

Elke derde woensdag
van de maand

13.30 - 15.30 Koffiedrinken	voor	wijkbewoners Café Emmaus, 
Emmauskerk

Elke donderdag 15.00 - 16.30 Inloopspreekuur welzijnsorganisatie 
WijZijn

Basisschool de 
Noordster

Wanneer er genoeg plaats is
voor de wegwijzer, is deze te

vinden in de wijkkrant.
Voor nu kunt u hem vinden

op www.noordgeest.nl of via
deze QR code.

Wegwijzer

Belangrijke adressen
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De avonturen 
van Noortje 
Noordgeest
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Bijeenkomst voor omwonenden SABIC
Zorgen over PFAS-lozingen in de Westerschelde

Op 22 november 2022 was er bij SABIC een bijeenkomst 
voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst gaf SABIC 
een presentatie over het maken van nieuwe plastic-pro-
ducten met behulp van plasticafval (recirculatie). In de 
toekomst kan recirculatie een belangrijke bijdrage leveren 
aan het verminderen  van het plasticafval. Er werd ook in-
formatie gegeven over de nieuwe PPE –fabriek. PPE  (po-
lyphenylethaan) is een belangrijk product voor het maken 
van verschillende soorten plastic. 

Nieuwe omgevingsvergunning en lozingen in de 
Westerschelde
SABIC informeerde de aanwezigen over de nieuwe om-
gevingsvergunning die is aangevraagd bij de provincie 
Noord-Brabant. Deze vergunning zal naar verwachting 
in de loop van 2023 worden afgegeven. SABIC meldde, 
dat er zo’n twintig zeer zorgwekkende stoffen in het mi-
lieu worden gebracht. Voor al deze stoffen heeft SABIC 
een wettelijke opdracht deze stoffen zoveel mogelijk te 
verminderen. Zoals al bekend was stort het bedrijf per 
jaar	 zo’n	 vijftig	 kilo	 aan	 perfluorbutaan-sulfonamide	 in	
de	Westerschelde.	Dit	 is	 een	 vlamvertrager.	 Perfluorbu-

taansulfonamide behoort tot de PFAS-stoffen, die giftig 
zijn voor diverse organen en kankerverwekkend kunnen 
zijn. Deze stoffen verminderen de weerstand tegen infec-
tieziekten	 in	 relatief	 lage	 concentraties.	 Perfluorbutaan-
sulfonamide is volgens SABIC minder giftig dan andere 
PFAS-stoffen. 

Actie van wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk en 
de Dorpsraad Halsteren
De wijkcommissies Noordgeest, Tuinwijk en de Dorps-
raad Halsteren hebben inmiddels hun zorgen over deze 
lozingen schriftelijk kenbaar gemaakt bij de provincie 
Noord-Brabant en hebben informatie opgevraagd over 
de twintig zeer zorgwekkende stoffen, die in het milieu 
worden gebracht. Zie voor meer informatie onze website: 
www.noordgeest.nl/94.html

Nieuws van het landelijk platform “Asfalt 
stinkt”
In Den Bosch zijn stankklachten 
ondanks de koolstoffilter nog niet 
volledig voorbij. 

Een bestuurslid van de wijkcom-
missie Noordgeest neemt deel 
aan de vergaderingen van het 
landelijke platform. Het doel is 
het uitwisselen van kennis en er-

varingen. In het najaar van 2021 bleek, dat er na plaatsing 
en inwerkingtreding van de asfaltcentrale in Den Bosch 
toch nog een keer behoorlijke stankoverlast was.. De oor-
zaak van deze overbekende geur was niet duidelijk. Deze 
asfaltcentrale in Den Bosch is net als in Bergen op Zoom 
onderdeel van het concern “ AsfaltNu”

Komende periode in Noordgeest en Tuinwijk
Als het goed is moet de stankoverlast in Noordgeest dit 
jaar	na	plaatsing	van	de	koolstoffilter	 fors	verminderen.	

Dit is niet zeker gezien de situatie in Den Bosch. Als u 
stankoverlast ervaart is het dus belangrijk te blijven mel-
den. Dit kan 24/7 bij de regionale milieudienst Midden 
en West-Brabant, telefoonnummer: 013 2060500. Voor 
de milieudienst bestaat een probleem pas als er gemeld 
wordt!

Uitbreiding aantal deelnemers aan het landelijk plat-
form neemt toe
Het aantal deelnemers aan de vergaderingen van dit 
Landelijk Platform neemt nog steeds toe. Onlangs sloot 
bijvoorbeeld ook een groep uit Deventer zich aan bij dit 
overleg. Het is erg opvallend dat per regio de aanpak van 
de problematiek heel erg verschillend is. Juist daarom is 
het erg nuttig dat we op een centraal punt stil kunnen staan 
bij de diverse gekozen oplossingen ofwel het gebrek hier-
aan en hoe hiermee als bewonersgroepen om te gaan. 

Bloemenshop

Assortie

Sibeliusstraat 44, Bergen op Zoom
bloemenshopassortie@gmail.com

www.bloemenshopassortie.com

Assortie
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LIJST 5nr. 5

STEM 15 MAART
WILLEM DE WEERT

NATUURLIJK!

Brabantse Delta
Water Natuurlijk!

Zoom viel droog
Als docent aardrijkskunde op Roncalli was de studie 

van het landschap mijn vak. Nu ik gepensioneerd ben, 
wandel ik vaak langs de Zoom, de oude turfvaart, de stad 
uit. Vorige zomers waren zo warm en droog dat de Zoom 
droog viel. Op mijn verzoek heeft het waterschap toen 

in de stuwen naast de Zanderijen extra balken geplaatst. 
Daardoor werd de waterstand 40 cm hoger en viel de 

Zoom niet meer droog. Zo simpel kan het soms zijn. Voor 
mij was dit onder andere een reden om me verkiesbaar 

te stellen voor het volgende waterschapsbestuur.

Gezondheid met een goed advies

Zuivelstraat 37
4611 PE Bergen op Zoom
0164 236375

Multiple Lacto Complex
Voor je dagelijkse portie 

Pro & Pre Biotische stammen

Multispecies probioticum

is samengesteld uit

meerdere stammen

van verschillende soorten 

micro-organismen

1 sachet per dagin water, bacteriënkomen vrij uithun kiemstadium 

Voorziet i
n het 

dagelijkse
 portie 

bacteriën

30 sachets van 39,50

Nu voor 35,-

Een probioticum voor volwassenen &
kinderen vanaf 2 jaar

advertenties


