
  

De wijkkrant van  Editie 049 
 

Maart 
 

2021  
 

 

Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl 

 De APM, kabelwerkzaamheden     1 
Emmauskerk.     2 
Wegwijzer.     3 
Schoonmaakactie     4 
Buurtpreventie.     5 
Creatieve collecte.     6 

Verbetering hemelwaterberging     7 
Daltonbasisschool de Welle     8 
O.b.s. De Noordster     9 
Wijkanalyse Radix 
Enquête fietspaaltje Akkerhoef.  

  10 
  11 

  

Noordgeest 
  

 

 

 
 

De APM in Bergen op Zoom stoot     
teveel kankerverwekkend benzeen uit.  

 
Wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk     
zullen zich tot de gemeente wenden.  
 
De gemeente is een handhavingstraject           
ingegaan om het asfaltproductiebedrijf APM    
te bewegen de uitstoot van het kanker                
verwekkende benzeen te verminderen.            
De APM overschrijdt al lange tijd de door de 
gezondheidsraad geadviseerde en  wettelijk 
vastgestelde norm van deze uitstoot. 
Dit bericht heeft veel bezorgdheid en de nodige 
vragen opgeroepen bij de wijkcommissies van 
Noordgeest en Tuinwijk. Deze wijken liggen 
vrij dichtbij deze fabriek en hebben het meeste 
te duchten van de te hoge uitstoot.  
We bereiden dan ook een brief voor naar de  
gemeente om deze vragen en zorgen kenbaar te 
maken.   
Op de website en het mededelingenbord houden 
we u tussentijds op de hoogte! 
 

Kabelwerkzaamheden                             
in de wijk. 
 
Er zijn de afgelopen weken veel           
glasvezelkabels aangebracht in 
Noordgeest. Op de foto is te zien 
hoe de medewerkers van KBN hun 
graafwerkzaamheden zorgvuldig 
om het mededelingenbord van de 
wijkcommissie Noordgeest  
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Vanuit de emmauskerk: 

Wat betekenen we nog als kerk in deze tijd van corona? Dat is 
een vraag die in vele kerken in Nederland (en in de rest van de 
wereld) gesteld wordt en ook ons hier in Bergen op zoom  
bezig houd. Wat dat betreft is het niet anders als met ieder van 
ons. Iedereen heeft vragen over hoe het nu verder moet. Hier 
ter plekke speelt diezelfde vraag rond Vastenavond. In wezen 
is het ook dezelfde vraag van restauranthouders, scholen etc. 
Iedereen heeft er mee te maken, en iedereen moet manieren 
vinden om deze tijd van lockdown te overleven. Is het een 
kwestie van stil zitten en wachten tot het over is, of is het  
aanpassen en veranderen (al dan niet tijdelijk) 

Dit geldt ook voor onze kerkgemeenschap in de Emmaus.  
Wij hebben jaren geleden de bewuste keuze gemaakt om een 
gemeenschap van mensen te worden met een taak en opdracht 
om er voor onze mede mensen te zijn. In dat kader hebben we 
de Emmaus kerk toentertijd aangekocht, zodat we niet alleen 
een plaats hebben waar we als gelovigen God kunnen dienen 
in bijvoorbeeld de zondagse samenkomsten, maar ook om 
door middel van het gebouw, de omgeving waar in wij wonen 
te kunnen helpen en mensen om ons heen te kunnen bijstaan 
in de dagelijkse beslommeringen van het bestaan. Zo hebben 
velen genoten van het “Eten in de Emmaus”, samen kerst  
gevierd, kleren gedragen die we via de Emmaus konden    
ruilen. Kortom het was belangrijk voor ons om heel praktisch 
ons geloof in God met u in onze omgeving te kunnen delen. 

Er zijn ook kerken die meer intern gericht zijn en het         
belangrijker vinden zich op de leden van de                        
geloofsgemeenschap zelf te richten en die te voorzien van 
alles wat ze nodig hebben, en er van uit gaan dat zij in hun 
eigen omgeving zegenrijk bezig kunnen zijn in hun familie, 
vrienden kring enzovoorts. U kan begrijpen dat een          
kerkgemeenschap die zich richt op eigen leden het in deze 
dagen net iets makkelijker hebben dan kerken die zich bewust 
willen richten op de omgeving. Eigen leden zitten in de     
administratie en zijn dus eenvoudig te bereiken met        
Whats app, Facebook , telefoon etc. 

Heel wat anders dan de omgeving waar we niet direct contact 
mee hebben anders dan ontmoetingen d.m.v. van acties en 
evenementen. Of die voor vragen of hulp de kerk zelf        
benaderen. Deze ontmoetingen kunnen op dit moment niet 
plaats vinden en is er dus de lastige situatie dat een bewuste 
keuze uit het verleden, in deze totaal andere situatie ons op 
een 1-0 achterstand zetten. Want inderdaad onze eigen leden 
bereiken we veelal nog “gewoon” in Zoom meetings,     
Whats app groepjes etc. Er zijn kleine kerkgemeenschappen 
die de “huisgemeenten ” weer opnieuw uitvinden en er achter 
komen dat ze voor hun eigen “zielenheil” een kerkgebouw 
helemaal niet nodig hebben. Je begrijpt, ook daar kijken we 
naar om er van te leren. Wat is noodzakelijk, wat is ballast en 
wat kunnen we hier van leren voor de toekomst. En in die 
toekomst geloven wij en daar gaan we voor. Wij zijn er van 
overtuigt dat er weer een tijd aankomt dat we met elkaar weer 
aan de slag kunnen. Dat we samen met jullie er weer kunnen 
staan, en samen  met jullie weer dingen op kunnen pakken. 

 
Binnen onze kerk hebben we ook met tegenslagen te maken 
gehad die niets met Corona te maken hebben. U weet dat we 
nog steeds op zoek zijn naar een eigen predikant. De vorige 
poging is niet gelukt. Ondertussen zijn de spelregels in ons 
kerkverband een beetje veranderd. Zoals u weet zijn wij te 
klein om op eigen houtje dat te kunnen betalen, hulp van 
andere kerken is dus noodzakelijk maar de financiële ruimte 
is nu wat kleiner geworden, zodat het menselijker wijze 
onwaarschijnlijk is dat het ons nog gaat lukken. Kortom ook 
hierover moeten we ons opnieuw beraden wat wel en niet 
mogelijk is. Dat gaat nog een heel nieuwe discussie worden 
binnen onze gemeenschap.                                                   
Fijn is wel dat de gemeente BoZ de Emmauskerk wil     
gebruiken voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. 
Op deze manier kunnen we toch een bescheiden bijdrage 
leveren aan het functioneren van onze maatschappij.  
Groet van ons allemaal.  
Jos de Vries 
Emmauskerk Bergen op Zoom - Emmauskerk Bergen op 
Zoom (emmauskerk-boz.nl) comcom@emmauskerk-boz.nl 
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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 
Op zaterdag 20 maart a.s. is er een schoonmaakactie 
gepland. Start om 10:00 uur ’s ochtends voor de      
Emmauskerk. De actie eindigt om 11:00 uur                
’s ochtends. Zie voor meer informatie de publicatie   
elders in het blad. 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 meld     
formulier 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 
invullen. Bij gevaar telefoon 140164.  

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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Geplande schoonmaakactie op zaterdag 20 maart 2021. 

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    
 

De wijkcommissie Noordgeest heeft 
een voorjaarsschoonmaakactie     
gepland op zaterdagochtend           
20 maart van 10:00 uur tot 11:00 uur 
’s ochtends. 
De plaats van samenkomst is het 
Emmausplein voor de Emmauskerk. 
Voor schoonmaakmaterialen en  
koffie wordt gezorgd.  
 

 
 
 

Mocht de actie vanwege de corona  
crisis niet door kunnen gaan, dan     
ontvangt u hierover bericht op de    
website www.noordgeest.nl, op het  
mededelingenbord en als u zich al    
digitaat aangemeld had, per mail. Het 
plan is ook via de Bode berichtgeving 
te verzorgen.  
U kunt u opgeven op het e-mailadres: 
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl .  

De volgende Wijkkrant verschijnt in juni, 
De uiterste inleverdatum voor kopij is  
Woendag 12 mei 2021. 
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 Buurtpreventieteam       
Noordgeest 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                    
Op het moment dat ik dit stukje schrijf: vriest het buiten   
6 graden, schijnt een flauw winterzonnetje, zijn de       
beperkende corona-maatregelen en dus ook de avondklok 
nog van kracht en hopen we allemaal op betere tijden.  
Hopelijk zijn die er ook voor iedereen, wanneer dit blad 
bij u op de mat valt.  
 
Ondanks de beperkende maatregelen en de                 
weersomstandigheden proberen onze teamleden die niet in 
de risicogroepen vallen, ons werk zo goed als mogelijk te 
blijven doen. Wij hopen dan ook dat door de alertheid en 
meldingsbereidheid van bewoners het aantal -pogingen tot
- inbraken op hetzelfde niveau kan blijven. Tot op heden 
is dat over de afgelopen maanden: 0! Ook babbeltrucs en 
bedelen s.v.p. blijven melden aan de Politie. 
 
Blikken we tot slot nog even terug op de jaarwisseling 
2020/2021. In de aanloop daar naartoe was het relatief 
rustig in Noordgeest, maar op Oudejaarsdag ging het bij 
het vallen van de avond echt los. Ondanks het vuurwerk-
verbod werd ook dit keer het nodige vernield in de wijk, 
variërend van vernielde abri’s tot opgeblazen afvalbakken 
en beschadigde rubberen tegels en kunstgras op          
speelterreintjes. Na melding hiervan met de Buiten Beter 
App werd het binnen enkele dagen door de gemeente   
opgeruimd en waar mogelijk hersteld of vervangen. Zelfs 
op Nieuwjaarsdag omstreeks 09.00 uur waren               
medewerkers van de Gemeente in de wijk afval aan het 
ophalen. Ook enkele bewoners waren vuurwerkafval en 
restanten van vreugdevuren aan het opruimen. Onze dank 
daarvoor. 
 
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2021 met 
kansen en zonder beperkingen toe.  

 
Gezocht! 

 
 

Wijkbewoners van 18 jaar en ouder. 
 
Wat bieden wij?  
Deelname in een gezellig team met gevoel voor            
verantwoordelijkheid. De mogelijkheid om uw wijk en 
haar bewoners -beter- te leren kennen. Een basiscursus, 
waarin uitgelegd wordt wat wij doen en hoe de             
samenwerking met Politie en Gemeente verloopt.  
 
Flexibiliteit bij het inroosteren voor het lopen van de    
preventieve rondes door de wijk. Wij houden rekening 
met uw wensen. 

 
Informatieve bijeenkomsten over onderwerpen 
die leven in de wijk, zoals samenwerking met de 
Wijkagent, verslavingen en drugs en 
‘hangjongeren’. Weerbestendige kleding en 
hulpmiddelen om dit vrijwilligerswerk zichtbaar 
en herkenbaar uit te voeren. Een jaarlijkse     
barbecue voor de teamleden en hun partner en 
een informele bijeenkomst aan het einde van het 
jaar. 
 
Wat vragen wij?                                              
Betrokkenheid bij Noordgeest en haar bewoners.                                                         
Bij willen dragen aan een gevoel van veiligheid 
in de wijk.                                                         
Open staan voor contact met alle medebewoners 
in onze gemêleerde wijk.                                 
Bereidheid één (1) keer per maand met een    
collega teamlid een wandeling door de wijk te 
maken.                                                                
Flexibiliteit, maar geen vrijblijvendheid, bij het 
inroosteren voor het lopen van de preventieve 
rondes door de wijk.                                             
Bereidheid een eenmalige cursus van twee avon-
den te volgen. Een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). 
 
En, niet geheel onbelangrijk: Wie zijn wij? 
Wij zijn het Buurtpreventieteam voor de wijk 
Noordgeest. Een gemêleerd gezelschap dat zich 
al meer dan tien (10) jaar inzet voor een veiliger 
Noordgeest. 
De beste manier om meer te weten te komen 
over dit team en haar leden, is hen aanspreken 
tijdens hun rondes. Deze ervaringsdeskundigen 
kunnen zelf het beste vertellen wat dit werk voor 
hen inhoudt. 
Heeft u interesse? Wilt u deel gaan uitmaken van 
ons team? Meld u aan!  

Dat kan op het e-mailadres van de                  
gemeente:                                                                

buurtpreventie@bergenopzoom.nl of bij de    
coördinatoren van ons team, op het        

emaiadres:                                                    
buurtpreventienoordgeest@gmail.com. 

Coördinatie Buurtpreventieteam                
Noordgeest 
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Het idee van een collectieve collecte is 
voor het eerst beschreven als een           
inzending, die werd gedaan voor de      
zogenaamde “city chalenge” in 2018.     
De opdracht was: ”Hoe verminderen we 
de eenzaamheid in Roosendaal?”.               
De inzender van dit idee won hiermee ook 
een prijs.  
Hulpvragen en hulpaanbod. 
Bij het ophalen van hulpvragen en       
aangeboden diensten gaat het bijvoorbeeld 
om boodschappen doen, klusjes doen, 
brievenhulp, helpen met solliciteren,     
Nederlands leren, gezellig praatje etc.   
Het is belangrijk hierbij te kijken naar 
hulpvragen, die in groepsverband         
aangeboden kunnen worden. Deze zijn 
bijvoorbeeld: gezellig met elkaar praten, 
of samen wandelen.  
Het is belangrijk je te realiseren, dat   
hulpvragers vaak ook iets te bieden      
hebben. Dat is voor hulpvragers vaak een 
positieve ontdekking, die bijdraagt aan 
hun gevoel van eigenwaarde.  
Vrijwilligers en voor elkaar teams. 
De inzet van vrijwilligers heeft een grote 
meerwaarde.  

Creatieve collecte: een vernieuwend sociaal project 
van WijZijn Traverse in Roosendaal.  

  We halen geen geld op maar sociaal kapitaal.  
Interview met Edwin Spitters,             
opbouw-werker en leidinggevende van 
drie voor elkaar teams in Roosendaal. 
 
Tekst: 
P. Kwaadgras.  

 
Koppeling van hulpvragers aan aan-
bieders van hulp.  
 
 
Edwin laat weten, dat het bij elkaar 
brengen van hulpvragers en aanbieders  
van diensten een proces is, dat veel tijd 
vergt. Het bij elkaar brengen van wijk-
bewoners gebeurt natuurlijk met      
toestemming van betrokkenen.  
.  

Vaak leggen mensen met vrijwilligers wat     
gemakkelijker contact en wordt met hen een 
vertrouwensband wat gemakkelijker               
opgebouwd. Daarnaast zijn ze wat betreft hun 
agenda en tijdsindeling wat flexibeler inzetbaar.  
De vrijwilligers brengen hun opgedane           
levenservaring in en zijn soms ook ervarings-
deskundige als het gaat om eerder opgedane 
contacten met professionele hulpverleners.      
Zij maken deel uit van één van de drie “voor 
elkaar teams”. De creatieve collecte is hierbij 
één van de activiteiten, die in het                   
verzorgingsgebied van de teams worden        
toegepast.  
Het werken in teamverband draagt bij aan het 
gevoel van eigenwaarde van vrijwilligers en het 
gevoel er maatschappelijk ook weer bij te horen. 
De vrijwilligers worden goed ingewerkt; zij  
volgen ook opleidingen. Het werven van       
vrijwilligers wordt gedaan door WijZijn        
Traverse.  
De vrijwilligers gaan in een bepaalde wijk van 
deur tot deur, nadat hun komst is aangekondigd 
en de bedoeling van het project is uitgelegd.   
Zij weten hoe ze het gesprek het beste kunnen 
beginnen.  
 
 
 
 
 
 
De Coronaproblematiek werkt op dit moment 
belemmerend op deze aanpak. Veel contacten 
vinden bij WijZijn Traverse nu ook plaats via 
computerschermen 
Ervaringen tot dusver en toekomst.  
De opgedane ervaringen wijzen inmiddels 
wel uit, dat het project leidt tot meer contacten 
en een grotere leefbaarheid in delen van de wijk.  
Het zou mooi zijn als er in Noordgeest ook een 
klein project “Collectieve collecte” gerealiseerd 
zou kunnen worden.  
Daarover later hopelijk meer.  
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Project “Verbetering hemelwaterberging en afvoer in het            
oostelijke deel van Noordgeest”, tweede en laatste aflevering.  

Eind september 2020 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.  

Het aanbrengen van Lavapakketten om het 
vasthouden van water in de hogere delen 
van de wijk te bevorderen. De afvoer van 
het water vindt vervolgens op een         
vertraagde manier plaats. 

 
 
 
De voorgenomen werkzaamheden werden vanaf 
februari 2020 uitgevoerd door aannemer Schapers 
BV, die ook weer onderaannemers inschakelde 
met ieder specifieke kennis op een bepaald terrein. 
De heer Van Doormaal, belast met directievoering 
en toezicht, was dagelijks op het werkterrein    
aanwezig om nauwkeurig te volgen of de        
werkzaamheden volgens plan werden uitgevoerd. 
Zo luisterde het zeer nauw of de putten op de juiste 
hoogte werden aangebracht. Een fout hierin zou 
kunnen betekenen, dat je gemakkelijk een groot 
deel van je waterbergingscapaciteit zou verliezen. 
                                                                             
Onderhoud:  
 
 Het aanbrengen van alle voorzieningen maakt  
intensiever onderhoud van de putten noodzakelijk. 
Met name zand en vuil kan een bedreiging zijn 
voor de goede werking van de voorzieningen. 

Uitvoering van de werkzaamheden: 

Door het bijzondere karakter van het project was het 
ook noodzakelijk om veel energie te steken in uitleg 
over nut en noodzaak van een correcte uitvoering      
volgens tekening en bestek.  
Ook werden straten tijdelijk afgezet en werd er      
nauwkeurig toegezien dat alle panden bereikbaar bleven 
voor hulpdiensten.  Coördinatie, planning en oog voor 
veiligheid waren in deze fase van cruciaal belang,    
evenals communicatie met bewoners. Om beschadiging 
van voortuintjes te voorkomen werd er tijdelijk en  
plaatselijk sleufbekisting aangebracht.  
 
                                                                                            
Daarom moeten de aangebrachte vuilvangputjes, die het 
zand en het vuil opvangen enkele malen per jaar schoon 
gemaakt worden om vervuiling van het systeem te  
voorkomen  
 
Aangezien het grootste deel van het oppervlak in de  
gemeente bestaat uit grond, die in eigendom is van    
bedrijven en particulieren blijft het noodzakelijk dat ook 
particulieren en bedrijven hun steentje gaan bijdragen 
aan de  aanpassing aan het veranderende klimaat.                 
Voor bewoners kan dit bijvoorbeeld door stenen in de 
tuin te verwijderen  en beplanting aan te brengen, zodat 
de bodem weer zijn oorspronkelijke functie terug krijgt.   

Slot: 
                                                                                                    
Er is een mooi project in de wijk gerealiseerd dat er 
voor zal zorgen, dat dit deel van de wijk beter       
bestand zal zijn tegen hevige regenval. De projectlei-
der, directievoerder en aannemer verdienen respect 
voor het technische hoogstandje, dat hier is            
gerealiseerd.    
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Na weken van thuisonderwijs, konden we net voor Vastenavend allemaal weer fijn naar school! 
Iedereen genoot hier zichtbaar van en ook het weer was top. Er lag een dik pak sneeuw en het    
zonnetje scheen alle dagen. De Vastenavendmiddag, zoals we die alle jaren gewend waren te     
houden, werd nu in 'n mini-uitvoering beleefd. Met 'n optocht en 'n Wellesprong samen met de        
Welleman.  
Hieronder een impressie van diverse activiteiten in de groepen of zoals we ze nu tijdelijk noemen, 
“bubbels”   
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We mogen weer naar school!  
 
Een paar dagen voor de kerstvakantie hoorden we 
dat de kinderen weer online les zouden krijgen en wij 
thuisonderwijs moesten verzorgen. Met een zware tas 
vol boeken, schriften, pennen, potloden en soms ook 
tablets gingen de kinderen naar huis. Inmiddels zijn 
we zeven weken verder en hebben we elkaar weer 
“live” kunnen zien in de klas. Weliswaar met de   
nodige maatregelen, maar iedereen was het er over 
eens…..beter mèt maatregelen samen in de klas, dan 
alleen thuis achter het scherm. 
Het was heerlijk om weer samen grapjes te kunnen 
maken zonder vertraging op het beeld door het   
overbelaste internet. Of een vraag te stellen waarop 
de juf of meneer gelijk antwoord kon geven. Tussen 
de  lessen door konden er nog wat spelletjes gedaan  
worden en dan lag er ook nog sneeuw om buiten  
lekker in te kunnen spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ook carnaval kon natuurlijk niet doorgaan in zijn oude 
vorm. En ondanks dat we hopen dat het de volgende 
jaren weer met optocht kan, wilden we er toch een klein 
feestje van maken. 
De kinderen mochten ’s middags verkleed naar school 
komen om in de klas aandacht te besteden aan carnaval. 
Er werden wagentjes geknutseld om een optocht in het 
klein te kunnen maken.                                             
Daarnaast konden de kinderen een aantal filmpjes     
bekijken van de “The Masked Singer” carnavalseditie, 
waarbij ze konden raden welke juf of meneer er achter 
de feestelijke maskers schuil ging. 
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Het Team Veiligheid, Handhaving en Toezicht van 
de gemeente Bergen op Zoom is het jaar goed      
begonnen door een wijkanalyse (Radix genoemd) te 
maken over de veiligheid en leefbaarheid van o.a. de 
wijk Noordgeest. Van diverse bronnen (CBS, RIVM, 
GGD, gemeente zelf, politie, Lemon-onderzoek) zijn 
gegevens in één schema samengebracht. Dit is in een 
on-line-bijeenkomst besproken op 9 februari.     
Deelnemers zijn: gemeente, buurtpreventie, WijZijn-
Traverse, wijkagent, Stadlander en de                 
wijkcommissie. Doel: preventiemaatregelen en   
concrete stappen ontwikkelen om de veiligheid te 
bevorderen.  
De werkgroep Sociale Samenhang (Cohesie) van de 
wijkcommissie deed in september 2018 onderzoek 
naar de leefbaarheid in Noordgeest, vooral gericht op 
hoe mensen van verschillend komaf de wijk ervaren. 
Hierover is in de edities van de wijkkrant van maart 
en juni 2019 gerapporteerd. (Deze analyse is        
opvraagbaar bij de wijkcommissie:               
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl). 
 
De wijkanalyse, de Radix, die nu gemaakt is heeft    
4 thema’s: (1) bewoners, (2) wonen en leven,         
(3) veilig en (4) onderwijs, werk en geld.  
Er staan 3565 bewoners in Noordgeest geregistreerd. 
Qua leeftijdsopbouw scoort Noordgeest gemiddeld: 
iets meer volwassenen en iets minder 65+ers,       
vergeleken met heel Bergen op Zoom. Naar komaf: 
21% met migratieachtergrond (BoZ: 26%), waarvan 
de helft van Westerse afkomst. Turken zijn iets     
ondervertegenwoordigd.  
Van de huishoudens zijn 10 % eenoudergezinnen 
(BoZ:7%). De eigen gezondheid wordt door 78% als 
goed tot zeer goed beschreven, hoger dan gemiddeld 
(BoZ : 71%). 
Wonen: Hoger  percentage koopwoningen      
(63%, gemiddeld BoZ: 57%), veel in  
Noordgeest gemiddeld, uitzondering: geen leeg-
staande verkooppunten! WOZ-waarde tussen de 
150.000 en 200.000. De Radix geeft geen cijfers 
over woonwagenbewoning. Interpretatie: de grond 
wordt gepacht, de woonwagens zijn veelal eigen-
dom. Je zou het ook positief kunnen interpreteren dat 
er geen aparte registratie bestaat.   
 
 

De buurt krijgt een iets hogere waardering: 
rapportcijfer 7,5  (BoZ: 7,2, laagste score in 
BoZ: 6,0). Maar: er ligt meer zwerfvuil op 
straat en er is meer sprake van verloedering: 
4,9 op een schaal van 0 tot 10 (BoZ: 4,4). 
Gewezen wordt op het beleid om vernielde 
afvalbakken niet meer te vervangen, zodat 
men het vuil ook niet meer ter plaatse kwijt 
kàn! Veilig: Noordgeest scoort hier over de 
hele linie gemiddeld, zowel overdag rapport-
cijfer 8,3, als in de avond: 7,1. Maar         
onveilige plekken worden meer gemeden 
36% (BoZ: 30%). Uit de politieregistratie 
zou blijken dat de criminaliteit minder is dan 
gemiddeld in BoZ. Maar de bewoners zelf 
rapporteren meer vernieling van straat    
meubilair, meer fietsendiefstal en inbraak in 
auto’s, terwijl de overlast door drugsdealers 
gemiddeld is: 17% van de bewoners klagen 
daarover (BoZ: 16%). Inbraak in woningen 
minder (1%) dan gemiddeld in BoZ: 3%.    
In de discussie wordt geconcludeerd dat er 
sprake is van verminderde                                       
meldingsbereidheid: men verwacht er geen 
resultaten van of men heeft angst te melden. 
Ook is niet bij ieder bekend dat je ook      
anoniem kan melden. Er was een groep 
overlast veroorzakende jongvolwassenen    
’s-avonds of ’s-nachts op de parkeerplaats 
achter de Dirk, voor een groot deel niet    
afkomstig uit de wijk. De wijkagent heeft 
hen duidelijk gemaakt dat “hinderlijk       
gedrag” vervolgbaar is. Het lijkt nu rustiger 
(ook door de avondklok?). 
Er is een gemiddelde overlast van verkeer. 
Onderwijs, werk en geld: Een lager       
opleidingsniveau is iets minder                 
vertegenwoordigd in Noordgeest dan       
gemiddeld: 29% (BoZ:33%), en inkomen uit 
arbeid is hoger: 62% (BoZ: 54%). Op de 
meeste onderwerpen in dit thema scoort. 
Op de meeste onderwerpen in dit thema 
scoort Noordgeest gemiddeld, uitzondering: 
geen leegstaande verkooppunten! 
 
Conclusie: een goed initiatief om cijfers 
uit verschillende bronnen naast elkaar te  
zetten en vervolgacties op te baseren om de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren! Hulde! 
 
 
 

Radix: veel cijfers over Noordgeest bij elkaar! 

 



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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   Bewoners verdeeld over het verwijderde fietspaaltje aan de Akkerhoef! 
            Vervolg op de ingestelde enquête en de gevoerde gesprekken.  

 

Eerder kon u in het wijkblad al lezen, dat de 
wijkcommissie aandacht heeft besteed aan de 
verkeersveiligheid en toegankelijkheid van het 
gebied rond de Groenplaats. Zo werd er      
gesproken met de directies van de scholen, het  
management van de kinderopvang en werd er 
een enquête verricht onder de belanghebbende 
bewoners. 
In het gesprek met de scholen en de            
kinderopvang kwam het veiligheidsvraagstuk 
wat meer aan de orde.  
De uitkomst van de enquête onder bewoners is 
dat er zorgen bestaan over de veiligheid, maar 
de meerderheid van de reagerende bewoners 
toch kiest voor het voortbestaan van de       
huidige situatie.  

 

De details over deze enquête werden gedeeld met de 
bewoners en de scholen. De wijkcommissie zet nu in 
op effectieve communicatie tussen bewoners,       
scholen  en de gemeente. Nu een reactie op een e-mail 
uitbleef, is hierover inmiddels een brief uitgegaan naar 
het college van B & W met het verzoek te komen tot 
een video-overleg met vertegenwoordigers van       
bewoners (voorstanders en tegenstanders van de     
huidige situatie), de scholen en de kinderopvang, en 
een bestuurslid van de wijkcommissie. Deze laatste 
kan desgewenst de enquête toelichten.   



 

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
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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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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.

www.rodepilaren.nl
Goes-Middelburg-Vlissingen-Bergen op Zoom
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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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