Wijkgesprek Fort-Zeekant / De Markiezaten
10 december 2018

Ideeën en initiatieven
Buurtpreventie in de Markiezaten
Een aantal personen wil graag een buurtpreventieteam opzetten voor De Markiezaten. Ze zijn hiervoor nog op
zoek naar andere wijkbewoners. Heb je interesse mail dan naar Jacques Ververgaart van de gemeente via
J.W.H.Ververgaart@bergenopzoom.nl of Feysal Ben Dahman van Wij Zijn Traverse:
feysal.bendahman@wijzijntraversegroep.nl. Zij kunnen je in contact brengen en je helpen met het verdere
vervolg.
Bewonersplatform
Een aantal oud-wijkcommissieleden zijn samen met betrokken buurtbewoners de uitdaging aangegaan om
vertegenwoordiging van de wijk te organiseren. Ze willen dit op een nieuwe manier vormgeven en zijn hier nog
zoekende in. Benieuwd of wil je bijdragen? Neem contact op met Feysal van WijZijn Traverse. Hij ondersteunt
de bewoners. Mailadres: feysal.bendahman@wijzijntraversegroep.nl.
Waardering van initiatieven
Tijdens het wijkgesprek hebben meerdere bewoners hun waardering uitgesproken voor 2 bijzondere initiatieven
in de wijk: De Keet en Cafe Atelier. Deze initiatieven zijn door ons in het zonnetje gezet. Maar er zijn vast veel
meer goede initiatieven waar aandacht en waardering voor mag zijn. Vindt u ook dat een initiatief bij u in buurt
(meer) waardering verdient of onder de aandacht mag worden gebracht, laat het ons weten door een mail te
sturen naar scheldebalkon@stadlander.nl of J.W.H.Ververgaart@bergenopzoom.nl.
Bloementuin Paulus Buyslaan
Een groep van circa 20 vrijwilligers ontwikkelt een tijdelijke buurttuin op het braakliggend terrein. In november
vond een startdag plaats. Er zijn bloembollen geplant en veel ideeën uitgewisseld. Vanwege het winterseizoen
wordt er nu vooral binnen gewerkt aan moestuinbakken en aankleding van het terrein. In april 2019 volgt een
zaaidag en kan de tuin gaan groeien. Stadlander houdt bewoners van dit project op de hoogte via het BoeiBulletin dat huis-aan-huis wordt verspreid. Houd deze in de gaten!
Koffiemoment
Er is initiatief genomen om koffiemomenten voor de buurt te organiseren. Zo kunnen bewoners op een
laagdrempelige manier bijpraten en kennis met elkaar maken. Feysal van WijZijn Traverse begeleidt dit initiatief
en is altijd op zoek naar ideeën om het initiatief nog beter te maken. Neem contact met hem op via
feysal.bendahman@wijzijntraversegroep.nl.
Perkjes rondom bomen Borgvlietsedreef
De gemeente juicht het aanbrengen van bloemen in de perkjes in de boomvakken toe. Als deze in het verleden
zijn weggehaald dan is dit waarschijnlijk niet de bedoeling geweest. We gaan hier aandacht aan schenken in
onze communicatie met de medewerkers in de buitendienst.

Specifieke vragen/opmerkingen
Wanneer is weg van de Casper Fagellaan af?
In het kader van de herstructurering Scheldebalkon / Fort-Zeekant legt de gemeente vanaf 10 januari 2019 een
nieuw bestemmingsplan ter inzage. Op 16 januari is een inloopavond gehouden bestemmingplan voor de buurt.
In het nieuwe bestemmingsplan wordt geregeld dat de Casper Fagellaan in de toekomst niet meer voor de auto
toegankelijk is, maar alleen voor de fietsers en voetgangers.
Wanneer is het Belvéderepark af?
Het realiseren van het Belvéderepark bestaat uit 2 fasen. In fase 1 wordt het eerste deelgebied ter hoogte van
Stuijvenburgh aangepakt. Het participatie- en ontwerptraject met de omgeving wordt hiervoor binnenkort
opgestart (februari-maart 2019). Hopelijk kunnen dan eind 2019 de werkzaamheden worden gestart.
In fase 2 is het gebied waar nu de Scheldeflat staat aan de beurt. Hier kan pas op zijn vroegst in 2024, na de
sloop van de flat, worden gestart met de verdere aanleg van het park.
Waar zijn de activiteiten van de Fitfabriek gebleven?
Op dit moment heeft de Fitfabriek geen activiteiten in Fort Zeekant en Markiezaten omdat het aantal deelnemers
terugliep. Waarschijnlijk vanwege het verhuizen van jonge gezinnen uit Fort Zeekant.
Rijnlaan eenrichtingverkeer wordt soms genegeerd
De verkeerssituatie is bekeken door de verkeerskundige van de gemeente. Zijn conclusie is dat het niet
verstandig is om de huidige eenrichtingsverkeersituatie te wijzigen. Helaas is het niet te voorkomen dat mensen
opzettelijk het bord van eenrichtingsverkeer negeren. Het is niet realistisch om hierop te handhaven omdat
mensen dan op heterdaad betrapt moeten worden.
Augustalaan 30km-zone
De gemeente heeft de beschikking over een beperkt aantal matrixborden/smiley’s. In overleg met de
verkeersmedewerker kan een matrixbord / smiley geplaatst worden. U kunt hiervoor contact opnemen met
https://www.bergenopzoom.nl/meldingen /wegen.
Via Veilig Verkeer Nederland kunnen bewoners 30 km zone-stickers e.d. opvragen voor bijv. afvalcontainers.
Zie: https://noord-brabant.vvn.nl/buurtactiepakketten-30-km-zones
Overzicht activiteiten en ontmoetingsplekken in Fort Zeekant / De Markiezaten
Heeft u zin om andere mensen te ontmoeten of deel te nemen aan activiteiten? U kunt voor diverse activiteiten
voor ontmoeting en ontspanning terecht bij:
• De Keet, Amaliaplein. Contactpersoon: mevr. Ricky Dinkelberg
• Café Atelier, ingang achterzijde Scheldeflat. Info: www.ateliervanpeppen.nl
• Ontmoetingscentrum het Fort, Bernadettestraat 4. Info: www.svwboz.nl
• Fort Smakelijk, Bernadettestraat 4. Info: www.fortsmakelijk.nl
Hoe blijft u op de hoogte van herstructurering Scheldebalkon in Fort-Zeekant?
U kunt zich digitaal abonneren op het Boei- Bulletin. Als u in dit gebied woont dan krijgt u het bulletin vanzelf in
de bus. Aanvragen kan via de mail. Dat is scheldebalkon@stadlander.nl en de bewoners kunnen ook op de
hoogte blijven via Facebook: Fort Zeekant Boeit
Waar kunt u de wijkprofessionals van Stadlander, WijZijn en politie in de wijk vinden?
Elke dinsdag is er een Wijkspreekuur van 15.30 tot 17.00 uur op het adres Prins Hendriklaan 18.
Verkeerssituatie kruising Zuiderdreef / Markiezaatsweg
Bij de aanleg van de Markiezaatsweg in 2009/2010 is besloten alvast voorbereidingen te treffen voor een
toekomstige verkeersregelinstallatie (vri) op de kruising met de Zuiderdreef. Vanuit de verkeersintensiteiten en/of

verkeersveiligheid bestaat op dit moment geen noodzaak tot het aanbrengen van een VRI (verkeerslichten). Wel
zullen we de situatie bij de kruispunten van de Markiezaatsweg met de Zuiderdreef en met de Sportlaan de
komende járen blijven monitoren op de noodzaak van aanvullende maatregelen ten behoeve van de oversteek.
Op basis daarvan zullen we dan bepalen of een VRI op deze plaats noodzakelijk is en, als dat niet het geval is,
hoe we dan op een andere manier de oversteekbaarheid van de Markiezaatsweg vanaf de Zuiderdreef (en later
mogelijk ook vanaf de Sportlaan) kunnen verbeteren. In 2018-2019 wordt de Zuiderdreef definitief ingericht.
Daarbij worden ook enkele aanpassingen aan de kruising met de Markiezaatsweg getroffen, zoals het
aanpassen van enkele banden en draaicirkels. In de uitwerking daarvan zal eveneens bekeken worden of, en zo
ja, op welke termijn een vri gewenst/ noodzakelijk.
Communicatie over werkzaamheden en bouwontwikkelingen in de wijk
De gemeente communiceert via verschillende kanalen over werkzaamheden en de uitvoering van projecten in
de wijken. Houd onder meer de website www.bergenopzoom.nl en de gemeentepagina in de Gazet in de gaten.
Over projecten en werkzaamheden direct bij u in de buurt is het gebruikelijk dat u hierover per brief wordt
geinformeerd. Ook Stadlander doet dit over de projecten waar zij betrokken bij is. Dit doen zij in het Boei Bulletin
en op de website van Stadlander (www.stadlander.nl/nieuws).
Zichtbaarheid van de wijkagent
De wijkagent heet Jan Grinwis. Hij is voortaan zoveel mogelijk aanwezig op het wijkspreekuur dat elke dinsdag
van 15.30 uur tot 17.00 wordt gehouden aan de Prins Hendrikstraat 18. Je hebt dan de gelegenheid om hem
aan te spreken.
Overlast bomen Rijnlaan
Er zijn bij ons meerdere meldingen bekend over te grote bomen in deze buurt. In 2018 zijn snoeiwerkzaamheden
in de wijk uitgevoerd. Op dit moment voldoen de bomen aan het gemeentelijk beleid en worden er geen verdere
acties uitgevoerd.
Wanneer heeft u een vergunning nodig voor een straatfeest of buurtbarbecue?
Een klein evenement zoals bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue moet u melden bij de gemeente. Bij
een klein evenement zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen ook voor weinig overlast voor
bewoners en verkeer. Op de gemeentelijke website kunt u een digitaal meldingsformulier vinden waar alle
voorwaarden op staan. U moet bijvoorbeeld minstens 4 weken van tevoren een melding maken. Wilt u dit nog
eens goed nalezen of een meldingsformulier bekijken? Kijk dan op:
https://www.bergenopzoom.nl/Configuratie/PDC/Producten_op_alfabet/E/Een_klein_evenement_organiseren
Mocht u advies of vragen hebben over het organiseren van een straatfeest of buurtbarbecue dan kan WijZijn
Traversegroep Bergen op Zoom u hierbij op weg helpen.
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Algemene onderwerpen
Zwerfvuil
Zwerfvuil is landelijk een veelgehoord probleem waar burgers zich aan ergeren. Maar hoe ontstaat het en wat
kan er aan worden gedaan? Bij de aanpak van het zwerfafvalprobleem kan per straat of wijk worden gekeken
wat het probleem is.
1. Wat en waar is het probleem?
Zijn het snoeproutes, dan moet mogelijk een in de buurt gevestigde school betrokken worden. De school kan
bijdragen aan educatie voor en ruimen van zwerfafval door scholieren. Of zijn er andere aanwijsbare oorzaken
door het ontstaan van zwerfafval (verwaaiing, windhoeken, afvalbakken die door vogels worden leeggepikt, etc.)
De gemeente verneemt graag waar het zwerfafval vaak wordt geconstateerd. Mogelijk kan dit al simpel worden
opgelost.
2. Wie kan hier iets in betekenen?
Zelf uw stoepje vegen, onkruid weghalen, papier prikken of rommel opruimen vallen onder goed burgerschap.
Hierover hoeft u geen afspraken te maken met de gemeente. Als u dit in bijvoorbeeld uw straat of wijk wilt
organiseren kunt u wel een aanvraag via de gemeente doen voor het gebruiken van materiaal (Nederland
Schoon) zoals hesjes, vuilniszakken, handschoenen, knijpers (die ontvangen we na gebruik graag weer terug)
en als er veel zwerfvuil is geruimd kunnen ook afspraken worden gemaakt dat de gemeente dit komt of laat
ophalen. Via de site van Nederland Schoon kunt u overigens ook supporter van schoon worden.
(www.nederlandschoon.nl)
3. Waar kunt u terecht?
U kunt bij de gemeente een melding doen over zwerfafval waarbij u ook kunt aangeven dat u zwerfafval wilt
ruimen en graag wilt beschikken over de hupmiddelen om zwerfafval te ruimen. Deze melding kunt u op de
website www.bergenopzoom.nl via het meldingsformulier kenbaar maken. Wanneer uw verzoek om materialen is
ontvangen zal een afspraak worden gemaakt dat u de hulpmiddelen kunt afhalen op de gemeentewerf aan de
Blankenweg in Bergen op Zoom.
Voor initiatieven, opmerkingen en vragen over zwerfvuil kunt u terecht bij de heer M. Versluis van de afdeling
Realisatie en Beheer. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 0164.
Verkeersveiligheid
Bij fout parkeren is het van belang om dit te blijven melden, zodat er gehandhaafd kan worden. U kunt dit
melden bij de wijkagent of via de website van de gemeente onder het kopje handhaving. Via uw postcode kunt u
op www.dewijkagent.nl in contact komen met de wijkagent in uw buurt. Te hard rijden is moelijker aan te pakken
en is met name een mentaliteitskwestie. Wel zijn er mogelijkheden in zogenaamde smiley-borden te laten
plaatsen, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de rijsnelheid. Mocht u zelf verder ideeën hebben hierover
ook dan horen wij dit graag van u. Onveilige situaties / opmerkingen kunt u melden via
https://www.bergenopzoom.nl/meldingen /wegen.
Drugs dealen
Het melden van het vermoeden van drugshandel of hennepkweek kan via de website van de gemeente. Het
melden van drugs dealen op straat kan gemeld worden via het meldpunt drugsoverlast: tel: 0800-2255888 of email: drugsoverlast@bergenopzoom.nl. Probeert u bij de melding zo veel mogelijk informatie door te geven,
zoals kentekens en kenmerken van personen en tijdstippen. U kunt ook contact opnemen met wijkagent. Via uw
postcode kunt u op www.dewijkagent.nl in contact komen met de wijkagent in uw buurt.
Zonnepanelen
Er is een Stichting Energietransitie Bergen op Zoom die de mogelijkheid biedt voor inwoners die zelf geen
panelen op eigen dak kunnen of willen om deel te nemen. Zij kunnen investeren en krijgen het rendement terug.
Contactadres is info@steboz.nu.

BuurtWhatsapp + www.veiligebuurt.nl
Er zijn veel soorten apps en websites e.d. in omloop waarbij inwoners met elkaar communiceren over de
veiligheid in hun buurt of straat. De gemeente juicht dit soort initiatieven toe en geeft op de gemeentelijke
website tips waar men op moet letten. Op de gemeentesite kunt u via de volgende link informatie vinden over het
opzetten van een BuurtWhatsapp:
https://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Wonen_verbouwen_verkeer/Veiligheid/Buurtpreventie/BuurtWhatsAppp
Zelf doet de gemeente niet mee aan BuurtWhatsapp of andere websites zoals www.veiligebuurt.nl. De
gemeente houdt haar eigen communicatiekanalen aan zoals de gemeentelijke website
https://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Wonen_verbouwen_verkeer/Veiligheid, maar ook social media
(Facebook en Twitter).
Vrijwilligers in het zonnetje zetten
De gemeente Bergen op Zoom doet ook een aantal zaken om het vrijwilligerswerk te waarderen. Zie hiervoor:
https://www.vrijwilligersprijzen.nl/gemeente/bergen-op-zoom. Mocht u zelf ideeën hebben om vrijwilligers nog
meer te waarderen, dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
http://www.vrijwilligersinformatiepunt.nl/
Het weghalen van bestrating in relatie tot hittestress en klimaatadaptie
Voor meer informatie en inspiratie kunt u de website www.operatiesteenbreek.nl raadplegen onder Bergen op
Zoom. Specifieke vragen over geveltuintjes kunt u stellen via
https://www.bergenopzoom.nl/meldingen/OpenbaarGroen.

Hoe kunt u meldingen doen bij de gemeente?
Hieronder geven wij nog wat algemene informatie over het doen van meldingen en communicatiekanalen van de
gemeente.
Melding maken
Op de website van de gemeente Bergen op Zoom kunt u over de volgende onderwerpen meldingen doorgeven:
https://www.bergenopzoom.nl/meldingen
• Reiniging, wateroverlast;
• Gemeentelijke gebouwen;
• Overlast dieren;
• Straatverlichting en verkeerslichten;
• Wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden;
• Straatmeubilair en speeltoestellen;
• Handhaving
• Openbaar groen;
• Begraafplaatsen.
BuitenBeter app
Voor de openbare ruimte kunnen inwoners ook gebruik maken van de ‘Buiten Beter’ app. Via de app BuitenBeter
kunt u uw meldingen over problemen op straat of in de buurt gemakkelijk melden bij de gemeente. Een
lantaarnpaal die kapot is, een vies bushokje, vuilniszakken die ergens gedumpt zijn of een fietspad met enorme
gaten. Het kan snel en simpel met een smartphone via de BuitenBeter app worden doorgegeven.
Binnen 30 seconden is uw melding gereed. U maakt een foto van de situatie, bepaalt de locatie en kiest uit de
lijst het probleem. Dan heeft u nog de mogelijkheid om een korte omschrijving toe te voegen, waarna u de
melding verstuurt.
Wilt u ook meehelpen om onze gemeente nog mooier en schoner te maken? Download dan snel de BuitenBeter
app, gratis beschikbaar in de Appstore en Google Play. De BuitenBeter app is geen vervanging van bestaande
mogelijkheden om problemen te melden, maar een aanvulling daarop. Melden kan ook via de website
www.bergenopzoom.nl.

Algemene communicatie / informatie
De gemeente communiceert algemene informatie via de volgende informatiekanalen:
1) De website: www.bergenopzoom.nl
2) De gemeentelijke informatiepagina in de Gazet (iedere woensdag)
3) Social media: Facebook: www.facebook.com/bergenopzoom
Twitter: www.twitter.com/gemeente_boz
Linkedin: www.linkedin.com/company/gemeente-bergen-op-zoom
Directe communicatie / informatie
Werkzaamheden e.d. die inwoners direct aangaat, bijvoorbeeld wanneer zij overlast kunnen ondervinden door
herstructurering van hun straat, wordt dit altijd direct met de betrokkenen gedeeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld via
brieven, bijeenkomsten en/of informatieavonden.
Nieuwsbrief
U kunt ook digitaal informatie vinden van de gemeente Bergen op Zoom via de link:
http://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws

