
De wijkkrant van 
Editie 056 

December 

2022 
Noordgeest 

Voor de een te commercieel en te Amerikaans. Voor 

de ander een super feest.  

Veel bewoners in Noordgeest lijken Halloween wel te 

waarderen. Bijna 60 snoepadressen en meer dan 165 kin-

deren die wel in waren voor een ‘trick or treat’, maakten 

duidelijk dat zij Halloween een griezelig maar ook super 

gezellig feest vinden. Om 19.00 uur was het dan ook al 

dringen bij de tafels waar de lijsten voor de 3 snoeprou-

tes werden uitgedeeld. Kinderen en ouders konden niet 

wachten om te gaan lopen. Op de snoepadressen zat men 

vol spanning te wachten op de kinderen: benieuwd of 

hun versieringen eng genoeg waren en ze voldoende 

snoepjes hadden voor iedereen. 
 

Afgaande op de vermoeide maar blije gezichten bij te-

rugkeer op de Groenplaats, was het een geslaagde Hallo-

weentocht die zaterdag de 29e oktober. Als organisatie 

kregen we leuke, positieve reacties van de snoepadressen 

en de deelnemers.  Snoepadressen en deelnemers die wij 

bedanken voor hun enthousiasme, inzet en creativiteit. 

Zonder hen was het nooit zo’n succes geworden! 

Al met al kunnen we als organisatie, behoudens enkele 

incidenten, terugkijken op een geslaagde activiteit. Tij-

dens onze evaluatie concludeerden we dan ook dat de 

Halloweentocht wel eens een jaarlijks evenement in 

Noordgeest zou kunnen gaan worden.    
 

Met dank aan de sponsoren: WijZijn en Wijkcommissie 

Noordgeest en de vrijwilligers van: WijZijn en Youth 

Goals. En niet te vergeten dank aan Tamara Passchier 

voor de fijne samenwerking. 
 

Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest 

Email: Jeugdnoordgeest@gmail.com  
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Al sinds 1985 woont Caroline in Noordgeest in het 
Kriekebos. Zij en haar man ervaren de buurt als rus-
tig. Wat ze belangrijk vindt, is dat je zelf veel kan bij-
dragen aan je wijk. 

 

Vrijwilligerswerk 

Ze vertelt dat ze in de tijd dat zij en haar man Han hier 
kwamen wonen, ze een van de jongste bewoners in de 
buurt waren. Toen haar zoon en dochter op school zaten, 
deed Caroline al alles wat je als moeder kan doen op 
school. Stilzitten is naar eigen zeggen niets voor haar. 
Daarnaast werkt ze als vrijwilliger al jarenlang met men-
sen met een verstandelijke beperking. Ook was ze 34 jaar 
lang als secretaresse/medewerker documentaire informa-
tievoorziening bij het Ministerie van Defensie.  
 
Research voor Faces to Graves 

Voor één van de werkgroepen van de Stichting Bevrijding 
Brabantse Wal geeft zij het project Faces To Graves Ber-
gen op Zoom vorm. Caroline maakt deel uit van het re-
searchteam dat inhoud wil geven aan grafzerken die op de 
Britse en Canadese begraafplaats staan. Het team verza-
melt informatie uit onder andere de archieven, neemt con-
tact op met families die de begraafplaats en de websites 
bezoeken en vertelt zo de verhalen die deze mannen bijna 
tastbaar maken.  

Caroline geeft graven een gezicht 
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 Verhalen 

De verhalen roepen gevoelens op. Verhalen van jonge 
mannen met hobby’s, soms een vrouw en kinderen of bij-
na zelf nog een kind zo jong. Met behulp van bijvoorbeeld 
foto’s, verslagen van hun diensttijd en krantenartikelen 
worden de verhalen geschreven. De ernst van wat deze 
mannen hebben doorstaan en opgegeven voor de vrijheid 
wordt belicht. Zoals Caroline herhaalt; “Vrijheid is een 
werkwoord, daar moet je voor werken”. Wij moeten blij-
ven gedenken wat er is gedaan voor onze vrijheid en wat 
er nodig is om de vrijheid te behouden. Voor toen, voor nu 
en voor de toekomst.  
 
De Slag om de Schelde en de Dambusters 

De meeste mannen die begraven liggen op ‘onze’ Canade-
se begraafplaats, zijn omgekomen bij De Slag om de 
Schelde. De grootste operatie op Nederlands grondgebied 
in de Tweede Wereldoorlog. Veel van de verhalen belich-
ten hun eigen stukje van deze slag en de mannen die er-
voor gestorven zijn. De Scheldemonding werd vrij ge-
maakt om de bevoorradingslijn van de geallieerden tot 
Antwerpen door te kunnen trekken. Op de Britse begraaf-
plaats (beide erevelden behoren tot  de Commonwealth 
War Graves) liggen ook vijf Tsjechoslowaken die deel 
uitmaakten van de ‘Dambusters’. Bommenwerpers die 
Duitse dammen opbliezen om hun organisatie te ontwrich-
ten. Caroline weet het allemaal te vertellen.  
 
Met toewijding 

Caroline vertelt graag over haar (vrijwilligers)werk maar 
is bescheiden, ze doet het voor de jongens. Ze wil juist alle 
aandacht voor deze soldaten. De voldoening haalt ze uit de 
bijzondere verhalen die gemaakt worden, de contacten die 

eruit voortkomen, de reacties van de families die de gra-
ven bezoeken, de leerlingen van scholen op de Brabantse 
Wal die onder de indruk zijn van de verhalen die ze bij 
rondleidingen te horen krijgen.  
 
Vooral de toewijding die zij heeft voor de mannen, die 
generaties geleden zijn overleden, vonden wij erg bijzon-
der. We dragen graag een stukje bij aan de bekendheid die 
deze mannen verdienen. 
 
Voor meer informatie bezoek de website van  
Faces To Graves Bergen op Zoom: 
www.facestogravesbergenopzoom.nl 
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De graven van de vijf Tsjechoslowaakse soldaten 

die na het bombarderen van een dam met hun 

vliegtuig zijn neergehaald 
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De afgelopen weken hebben we tijdens de Kinderboe-

kenweek met het thema Gi-ga-groen gewerkt.  

 

We hebben dit thema geopend met het liedje en het dansje 

van Gi-ga-groen. Groep 6 spetterde van het podium tijdens 

hun optreden voor de hele school. Natuurlijk hebben we 

ook veel gelezen, voorgelezen en boeken bekeken.  

 

En er kwam ook een “Masked 

Reader" in de klassen. Traditie-

getrouw hebben we afgesloten 

met de voorleeswedstrijd. 

Knap gedaan alle-

maal! 
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Gi-ga-groen op De Noordster 

De nieuwe voorleeskampioen van De Noordster 

Wie is toch die Masked Reader? 
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Denkt en praat u mee?  
 

 

Veel bewoners in de wijk zullen de laatste tijd vooral 

bezig zijn met de vraag hoe zij financieel het einde van 

de maand kunnen halen nu de energiekosten peper-

duur zijn geworden en de prijzen van de dagelijkse 

boodschappen fors gestegen zijn. 

Het is belangrijk om niet alleen over financiën te blijven 

piekeren, maar tijdig hulp te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van de spreekuren van Stichting 

WijZijn Traverse (zie ook mededelingenbord voor super-

markt Dirk). De groep mensen met financiële zorgen is nu  

al erg groot. Je staat dus niet alleen als je hier zorgen over 

hebt. 

 

Rijksoverheid geeft duwtje in de rug 

De Rijksoverheid heeft gelden beschikbaar gesteld om 

mensen met een kleinere beurs toch te helpen met wat een-

voudige maatregelen om hun huis wat beter te isoleren. 

Energiecoaches kunnen daarbij helpen. Er is daarom drin-

gend behoefte aan energiecoaches. Zie voor meer informa-

tie hierover het mededelingenbord bij supermarkt Dirk. 

Eind november is er een mini-symposium over het onder-

werp energie-armoede. De wijkcommissie houdt u op de 

hoogte.  

 

Ervaringen uitwisselen op wijkniveau 

Verder zou het wellicht ook een idee zijn een account aan 

te maken voor een sociaal medium, waar wijkbewoners 

ervaringen uit kunnen wisselen hoe je op een goede ma-

nier je woning kunt isoleren en/of energie kunt besparen. 

Het is voor de wijkcommissie natuurlijk van belang om 

eerst te peilen of hier behoefte aan is. 

 

Als er in de wijk goede ideeën zijn over het uitwisselen 

van ervaringen is het ook goed om dit te weten. In het 

wijkblad besteden we graag aandacht aan wijkbewoners 

die elkaar al geholpen hebben op dit gebied. Graag uw 

reactie naar: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl  

Wat kunnen wijkbewoners in deze tijd voor elkaar betekenen? 

Op vrijdag 30 september organiseerde de werkgroep 

Sociale samenhang namens het bestuur van de wijk-

commissie voor het eerst een borrel voor de actieve 

vrijwilligers die aangesloten zijn bij de wijkcommissie. 

Dus kwamen een aantal enthousiaste buurtbewoners 

van de diverse werkgroepjes, wijkkrantbezorgers, 

partners van de wijkcommissie en het bestuur van de 

wijkcommissie bijeen in basisschool de Noordster. 
 

Doel 

Doel van de bijeenkomst was het bedanken van de vrijwil-

ligers voor hun inzet en om onderling kennis te maken. De 

gemeente verwacht steeds meer van  bewoners zelf en 

daarmee wordt een sterk vrijwilligersveld ook steeds be-

langrijker.  
 

Afspraken 

Het was een gezellige bijeenkomst. Er werd gesproken 

over wat vrijwillgers nodig hebben om enthousiast te blij-

ven. Verder werd het voorstel gedaan om een volgende 

keer ook de voor de wijkcommissie minder of niet zicht-

bare vrijwilligers uit te nodigen. Verder is het idee om de 

borrel jaarlijks in september of oktober te organiseren, 

zodat voorstellen mee kunnen in de plannen en begroting 

voor een volgend kalenderjaar. 

Borrel voor actieve vrijwilligers in de wijk 
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Wat doet de wijkcommissie 

De wijkcommissie Noordgeest voert met een aantal vrij-

willigers taken uit voor de wijk. Zo geven we vier keer per 

jaar een wijkblad uit; subsidiëren we – deels samen met 

Stichting WijZijn Traverse -  een aantal activiteiten; orga-

niseren we schoonmaakacties en andere sociale activiteiten 

en  nemen we binnen en buiten de wijk deel aan overleg 

ten behoeve van bewonersbelangen van Noordgeest. Deze 

activiteiten kosten ook geld. Eens per jaar kunnen we hier-

voor bij de gemeente subsidie aanvragen. 

 

Korting op de subsidie 

In 2022 kregen we vanwege bezuinigingen tien procent 

minder subsidie. Dit is nu ook het geval voor het jaar 

2023, vooropgesteld dat onze aanvraag wordt goedge-

keurd. Deze korting geldt ook voor andere organisaties, zie 

onder. Na 2021 is dit bij elkaar een korting van twintig 

procent.  

 

Subsidieregels en speerpunten 

De gemeente heeft nieuwe subsidieregels vastgesteld met 

per wijk “speerpunten”. Speerpunten zijn maatschappelij-

ke taken, die de gemeente extra belangrijk vindt.  

De speerpunten van de gemeente voor de wijk Noordgeest 

zijn onder meer kinderen, jongeren en veiligheid. In de 

begroting hebben we hier dan ook op ingespeeld. Zo heb-

ben we meer geld begroot voor activiteiten voor kinderen 

en jongeren. 

 
Overleg en samenwerking, binnen en buiten de wijk 

Als organisaties, zoals bijvoorbeeld Stichting WijZijn, 

Stichting Humanitas, ouderenorganisaties, wijkcommissies 

en vele anderen beter met elkaar gaan samenwerken kun-

nen de bezuinigingen van de gemeente wellicht beter op-

gevangen worden. De gemeente hoopt hier ook op. Wijk-

commissie Noordgeest neemt inmiddels deel aan een 

breed overleg van diverse organisaties werkzaam op het 

gebied van maatschappelijk werk en welzijn (zie voor or-

ganisaties hierboven).  

 

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk concrete samenwer-

kingsprojecten gerealiseerd zullen worden. Binnen de wijk 

zal de wijkcommissie Noordgeest meer gaan overleggen 

met onze vaste partners binnen de wijk, zoals bijvoorbeeld 

met het buurtpreventieteam.  

 

Bezuinigen en puzzelen voor een sluitende begroting 

Door het inruimen van meer ruimte voor advertenties in 

het wijkblad en het werven van adverteerders geven we 

minder geld uit voor het wijkblad, zodat we de financiële 

achteruitgang in 2023 deels kunnen opvangen.  

We proberen als bestuur de bestaande activiteiten door te 

laten gaan, maar we kunnen niet uitsluiten, dat we op een 

gegeven moment sommige activiteiten niet meer kunnen 

uitvoeren.  

Minder subsidie voor het jaar 2023 

Burendag 2022 
 

Op 24 september was het weer burendag. Namens de 

Wijkcommissie heeft de werkgroep Sociale samenhang 

die ochtend een gezellige bijeenkomst op het pleintje 

voor supermarkt Dirk van den Broek georgani-

seerd. Met als doel het bevorderen van het onderling 

contact tussen buren. 

 

Koffie, cake, spellen en bollen planten 

Voor alle voorbijgangers was er koffie of thee met wat 

lekkers erbij en konden zij in gesprek gaan met elkaar en 

met de organisatoren. Ook waren er diverse spellen, waar 

met name de kinderen gebruik van maakten. 

  

Het was een regenachtige dag, maar gelukkig bleef het die 

ochtend wel droog, zodat er toch flink wat aanloop was. In 

de loop van de ochtend is het perk op het pleintje voor de 

 

 

supermarkt schoongemaakt en zijn er bloembollen ge-

plant. Hopelijk met een fleurig resultaat in het voorjaar.  

 

Bankjes verven 

Helaas kon, door het natte weer, de geplande opknapbeurt 

van de bankjes rond het perk niet doorgaan. Verf en schil-

dersmateriaal was al door de gemeente beschikbaar ge-

steld, dus dit uitstel is geen afstel. 

 

We kijken terug op een geslaagde ochtend, die volgend 

jaar zeker voor herhaling vatbaar is. 
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Herfst op de Welle 
 

Op de Welle heeft ondanks de hoge tem-

peraturen de herfst zijn intrede gedaan. Het the-

ma van de Kinderboekenweek “Giga-groen” was duidelijk 

zichtbaar in de school. De kinderen van de onderbouw zijn 

met hulp van ouders naar het bos geweest en hebben daar 

een mooie kabouterwandeling gemaakt. 

 

Ze vonden daar allerlei mooie herfstbladeren, beestjes en 

paddenstoelen. 

 

Ook is bij ons de boswachter op bezoek geweest. Hoe leer-

zaam en spannend was dat! Uilenballen werden uit elkaar 

gehaald. Ook bracht de boswachter een aantal opgezette 

dieren mee zodat zij de kleine roofvogels van dichtbij kon-

den zien en zelfs aaien. 

 

 

Sint op de Welle 

Ondertussen is Sint ook in Bergen op Zoom aangekomen. 

Hij is, denken wij, nog iet op school geweest maar we heb-

ben al wel de nodige post van hem en zijn Pieten gehad. 

En we hebben de aula al opnieuw ingericht, zodat we Sint 

op 5 december “in de huiskamer” kunnen ontvangen.  

 

Buitenschoolse opvang op de Welle 

Buitenschoolse opvang (BSO) “de Vuurtoren” maakt sinds 

kort ook gebruik van een ruimte in de Welle. Het aantal 

kinderen dat naar de BSO gaat is de laatste tijd flink ge-

groeid. Daardoor kunnen er nu twee groepen gevormd 

worden.  

Voor enkelen van ons is de jaarwisseling 2022-2023 al in 

oktober van dit jaar begonnen. Of zo leek het toch. Dan 

bedoelen wij niet het afsteken van vuurwerk Categorie F1, 

dat kinderen vanaf 12 jaar het gehele jaar door mogen ko-

pen en afsteken (maar geen overlast mee veroorzaken of 

vernielingen mee plegen). Nee, wij hebben het over het 

zwaardere vuurwerk en vuurwerk dat verboden is sinds 1 

december 2022. Volgens ‘kenners’ zou het zelfs gaan om 

vuurwerk zwaarder dan een Cobra 6. 

 

Als buurtpreventieteam hebben wij niet dezelfde bevoegd-

heden als Politie of Handhaving. Wij controleren dus niet 

op vuurwerkbezit. Wel proberen wij in gesprek te gaan 

met jongeren over het veilig en verantwoord omgaan met 

vuurwerk en bewoners te adviseren over wat te doen bij 

vuurwerkoverlast. Daarnaast zijn er in december de Flying 

Teams; jongeren die leeftijdsgenoten aanspreken op hun 

gedrag, zoals het gevaarlijk afsteken van vuurwerk en het 

effect daarvan op de omgeving. 

 

Waar mogelijk of nodig werken wij met Politie, Handha-

ving en de Flying Teams samen voor een veilige, vandalis-

me arme jaarwisseling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij 

hebben daar uw hulp bij nodig. Alleen samen kunnen wij 

zorgen voor gezellige feestdagen en een veilige jaarwis-

seling. Iets dat wij iedereen toewensen. Evenals een ge-

zond, gelukkig, voorspoedig en veilig 2023.        

 

Meld vuurwerkoverlast en vandalisme bij de Gemeente of 

de Politie. Alleen wanneer zij meldingen ontvangen weten 

zij waar actie genomen moet worden. 

Buurtpreventieteam Noordgeest. 

E-mail: buurtpreventienoordgeest@gmail.com  

Buurtpreventieteam Noordgeest 
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Op de derde woensdag van iedere maand staat van 13:30 

tot 15:30 uur de deur van het Emmauscafé voor u open in 

de Emmauskerk achter de Dirk. Als u een kopje koffie wil 

drinken, een praatje wil maken, of mee wil doen aan een 

spelletje of een andere activiteit, dan bent u van harte wel-

kom.  

 

Het Emmauscafé is nu alweer bijna een jaar open voor 

wijkbewoners. Vanaf nu is het open op de derde woens-

dagmiddag van de maand. De wijkcommissie hoopt dat 

veel wijkbewoners gebruik gaan maken van dit aanbod. 

Het Emmauscafé wordt gerund door Hannie en Theo Haak 

en José Bernaards.  

Emmauscafé opent nu iedere 
derde woensdag van de maand 

Hannie en Theo Haak voor de deur van de Emmauskerk  

Op de World Cleanup Day (Opschoondag) afgelopen 

september was het een regenachtige zaterdag. In het 

belang van het schoonhouden van onze wijk, kwam het 

werkgroepje Schoon vanuit de wijkcommissie van 

Noordgeest bij elkaar op de Groenplaats. We werden 

geholpen door ongeveer 15 moedige bikkels die kwa-

men helpen. Een aantal kinderen van basisschool de 

Noordster en van Dalton basisschool de Welle kwamen 

met hun oudersmeehelpen.  

Daarnaast was er ook een jongere vanuit Youth Goals om 

de wijk schoner te maken. Ieder was, ondanks het slechte 

weer, enthousiast om een steentje bij te dragen aan een 

schonere leef- en speelomgeving. En dat nodigt kinderen 

meer uit om zich veilig te voelen en meer speelplezier te 

ervaren. Vanuit de Groenplaats waaierden we wat uit in de 

rest van de wijk. Elders in Bergen op Zoom waren er meer 

handen actief bij het opruimen. Samen voor een stralend 

schone gemeente en een schonere wereld! 

De inzet werd beloond met een leuke prijs voor de zwaar-

ste vuilniszak (5kg!) en het origineelste item dat gevonden 

werd. Er was ook  een troostprijs voor een goede inzet. 

Wie niet in de prijzen was gevallen, ging niet met lege 

handen naar huis, maar met een zakje bloembollen als be-

dankje, waardoor de bijdrage die was geleverd aan een 

schone natuur weer extra natuur oplevert. Ook dank aan de 

wijkcomissie voor de financiele bijdrage en aan de ge-

meente die ons weer heeft voorzien van de benodigde ma-

terialen. 

 

Uiteindelijk zijn er zo’n 8 zakken zwerfafval opgehaald! 

Een geslaagde actie dus. 

 

Op woensdag 15 maart komt er weer een opschoonmiddag 

na schooltijd. We gaan dan op een andere plek in de wijk 

staan, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de hele wijk in 

beeld komt om op te schonen. Zie de wijkagenda. 

Hopelijk doet u dan ook mee! 

 

John, Clint, Irem, Maartje en Karin van werkgroep Schoon 

Noordgeest. 

Opschoondag zaterdag  

17 september 2022 
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Wegwijzer 
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 

de QR code; 

Agenda  
Woensdag 4 januari 13.00 - 15.30 Balspellenmiddag (meer informatie op 

www.scheldevogels.nl/balgevoel) 

Sporthal tuinwijk 

Maandag 16 januari 15.00 - 19.00 Lichtjesactie Voor de Dirk van den Broek 

Woensdag 15 maart Na schooltijd Opschoonmiddag, Italiëplein 

Zaterdag 18 maart  Landelijke opschoondag  

Zaterdag 18 maart  Kledingbeurs Emmauskerk 

Elke derde woensdag 

van de maand 

13.30 - 15.30 Koffiedrinken voor wijkbewoners Café Emmaus, Emmauskerk 

De herfst komt er aan, dat zien we op dooijiooiononnn-

je kalkkkender en de tijd is inmiddels om. 

 

De temperaturen blijven nog een beetje zomers. (met het 

versturen van dit stukje is dat wel een beetje anders ge-

worden.) 

Dat gaf ons de gelegenheid om onder goede condities de 

tuin om de kerk een beetje grondig aan te pakken. Het is 

nu een totaal ander gezicht en een heel andere gedachte. 

Het gaat om allemaal inheemse planten. Dus planten die 

van nature hier in Nederland voorkomen, en goede planten 

zijn voor de insecten en andere beestjes. Bovendien is de 

grond geschikt gemaakt om aan diverse bijen, wespen, 

wormen etc. onderdak te bieden. Kortom ze kunnen mak-

kelijk hun nesten maken in de grond. Hierin proberen we 

Gods schepping een plaatsje te geven in ons bestaan. Ik 

ben benieuwd hoe het komend voorjaar er uit gaat zien! 

 

Komend voorjaar hopen we ook op een verandering bij 

ons in de gemeente. Zoals u weet zijn we al lange tijd op 

zoek naar een nieuwe gemeente pastor. Heet bij ons 

“dominee”. Dit is best wel moeilijk voor ons als kleine 

gemeente. Je moet eerst iemand vinden die hier in Brabant 

aan de slag zou willen, en we kunnen dat sowieso niet zelf 

betalen. Daar hebben we hulp van andere kerken in ons 

kerkverband bij nodig. En gelukkig willen ze dat wel, en 

we hebben iemand op het oog die inderdaad bij ons zou 

willen komen. 

 Alleen komen we nog wat geld te kort. Het hulpfonds van 

de kerken om ons heen is misschien niet groot genoeg. 

Daarom willen we op 11 februari 2023 een “tweede kans” 

verkoop organiseren. Goede spulletjes, die de moeite 

waard zijn om een nieuw leven te krijgen, zamelen we dan 

in. En verkopen we dan op die dag in onze Emmauskerk. 

Hou de website in de gaten om er aan mee te kunnen doen. 

Alle opbrengsten gaan helemaal naar het fonds om de 

nieuwe dominee te kunnen betalen. Dit is voor ons ook 

best wel spannend om zoiets voor dit doel te organiseren. 

 

Alles bij elkaar zijn we als Emmauskerk met plezier  bezig 

(meestal dan) en geloof in het goede van Jezus en de men-

sen om ons heen, om de wereld een klein beetje beter te 

maken. Dit niet alleen voor de leden van de Emmaus maar 

voor iedereen om ons heen.  

 

Namens de Emmaus alvast heel goede kerstdagen. 

Jos de vries 

Van de Emmauskerk november 2022 
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Voorlichtingsavond op 24 oktober jl. in het oude  

gemeentehuis 

Op 24 oktober jongstleden vond er een voorlichtingsbij-

eenkomst plaats in het oude stadhuis van Bergen op 

Zoom. Hier werden presentaties gegeven door een verte-

genwoordiger van de bewoners, de APM, de GGD, de 

gemeente en de regionale omgevingsdienst. U heeft hier-

over uitgebreid in BN de Stem kunnen lezen.  

 
Link: https://tinyurl.com/Koolstoffilter-APM 

 

Resultaten 

Na december 2022- zal de APM aan de schoorsteen naar 

verwachting minder giftige stoffen uit gaan stoten. Door 

de filters zullen de stankklachten minder worden. De fil-

ters zorgen ervoor, dat de grenswaarde voor giftige stoffen 

niet meer overschreden worden. De huidige uitgangswaar-

den aan de schoorsteen zijn voor de giftige stoffen bekend 
 

(voor PAK’s recentelijk nog 36 keer teveel). Er staat een 

meetpunt aan de Pomonalaan dat voorlopig blijft functio- 

neren. Deze metingen gaan over het leefmilieu van bewo-

ners. Er zal ook gemeten blijven worden aan de schoor-

steen.  

 

Er is bij de gemeente meer besef, dat ze stankklachten se-

rieus moeten nemen en dat het effect kan hebben op de 

gezondheid. In navolging van andere gemeenten wordt 

gewerkt aan het vaststellen van een geurbeleid. Dat geeft 

bewoners die last hebben van stank van stank meer moge-

lijkheden zich te weren tegen stank verspreidende bedrij-

ven.  

 

Milieubeleid om te werken aan verbetering van de 

luchtkwaliteit 

De gemeente is aan het werk om een activiteitenplan op te 

stellen, dat bij uitvoering zal moeten leiden tot een betere  

  luchtkwaliteit. Echt een stap in de goede  

  richting! 

Uitzicht op minder stankoverlast en minder uitstoot giftige stoffen 

Filterinstallatie Asfaltcentrale APM gaat eind dit jaar in bedrijf 

Bijna voltooide rookgasnabehandelingsinstalla-

tie. De containers bevatten de koolstoffilters. 

Leden van de wijkcommissie Noordgeest en 

Tuinwijk, buurtvereniging ’t Groenewoud en de 

Dorpsraad van Halsteren waren op 11 oktober 

jongstleden te gast bij de APM, waar ze de bijna 

voltooide koolstoffilters mochten zien. Eerder 

hebben ze hier uitleg over gekregen.  

Weet jij een onderwerp waar Noortje eens naar zou 

moeten kijken? Stuur dat dan naar  

mediawcnoordgeest@gmail.com  

en wie weet zie je het terug in een van  

mailto:mediawcnoordgeest@gmail.com
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