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Nieuw groen in de wijk
Twee keer feest in de buurt. De Lorkstraat en de Plataanstraat zijn zo goed als klaar
en het is Boomfeestdag (14 maart). Om de afronding van de bouw te vieren, planten
leerlingen van De Grebbe nieuw groen in de plantsoenen aan de Lorkstraat.
‘Een trampolinepark!’, ‘Een bos met dieren’,
‘Nog meer bomen’. Op de Boomfeestdag gaan
er niet alleen bomen de grond in. Leerlingen
van groep 7 van basisschool De Grebbe
‘planten’ ook een tijdcapsule. In deze koker zit
een wensenlijst voor de wijk verstopt voor
Gageldonk-West in de toekomst.

‘Kun je die planten ook eten?’
De leerlingen kunnen hun enthousiasme
amper beteugelen. Zodra wethouder Patrick
van der Velden (o.a. Wonen en Stedelijke
Ontwikkeling) het startsein geeft, begint groep
7 druk met spitten en graven. De kinderen
zetten vandaag drie amberbomen in de grond
en ook nog eens honderden zogeheten
‘sneeuwbalplanten’, die later in het seizoen
prachtige witte bloemen geven.

Een bewoonster van de Lorkstraat kan niet
wachten tot de sneeuwballen in bloei staan.
‘Ik ben blij met al dat groen in de straat.’ Het
ziet er niet alleen feestelijk uit, het groen heeft
ook een praktische functie. De plantsoenen in
de straat houden het regenwater bijvoorbeeld
langer vast. Dat helpt bij zware neerslag tegen
het vollopen van de putten op straat.
‘Ook daarom vinden we meer groen in de wijk
belangrijk’, vertelt de wethouder. Hij voegt de
daad bij het woord en maakt zijn handen zelf
ook vuil vandaag. ‘Kun je die planten ook eten?’,
vraagt een van de leerlingen zich hardop af.
‘Dat zou ik niet doen. Maar je kunt er wel van
genieten straks’, kaatst de aanwezige hovenier
terug. ‘Nou, doe mij maar overal trampolines’,
reageert de leerling. ‘En een heel bos met
dieren erbij!’

Fotowedstrijd ‘Ontmoet Gageldonk-West’

‘Een goede foto doet direct iets met je’
Misschien dat u al gehoord heeft van de fotowedstrijd ‘Ontmoet Gageldonk-West’.
Iedereen uit Bergen op Zoom en omgeving kan meedoen om de buurt in beeld te
brengen. We stellen de jury van de wedstrijd graag aan u voor.

De Acacialaan 2.0
De bouw van de nieuwe woningen aan de Acacialaan staat voor de deur. U kunt in
deze WIJkrant zien hoe de straat er aan het eind van het jaar bij kan staan.

De Acacialaan is de volgende stap in de bouwplanning van de wijk. De voorbereidingen zijn
gedaan en de bouw gaat dit voorjaar van start.
Het wordt een gevarieerde straat met verschillende bouwstijlen gericht op een breed publiek:
van jonge gezinnen tot ouderen die zo lang
mogelijk thuis willen wonen.
Als de bouw eind dit jaar is afgerond, staan er
41 nieuwe huurwoningen in de Acacialaan
(sociale huur en vrije sector). Iets meer dan de
helft is levensloopbestendig. Dat betekent dat
alle voorzieningen, zoals badkamer en slaapkamer, op de begane grond worden aangelegd.
De andere woningen zijn traditioneel opgezet
met de voorzieningen verdeeld over twee
verdiepingen.

Gageldonk groeit! En dat willen we graag aan
de rest van Bergen op Zoom met uw foto’s laten
zien. Ervaring met fotografie of niet, dat maakt
niet uit. ‘Deelnemers - ook buiten de wijk mogen alles fotograferen. We letten extra op de
thema’s groeien, ondernemen en bereikbaar’,
vertelt fotograaf en jurylid Merijn Sitsen. Hij is
de fotoprofessional van de twee juryleden. Zijn
foto’s staan bijvoorbeeld in de Bergen op
Zoomse Bode, en ook bruidsparen en bedrijven
weten hem goed te vinden.
‘Met bereikbaar bedoelen we de ligging van
Gageldonk ten opzichte van de stad en het
verkeer. Maar het kan ook gaan over de mogelijkheden voor alle leeftijden om in de wijk te
wonen’, legt hij uit. Bij het thema ondernemen
kunt u denken aan het starten of hebben van
een bedrijf, of bewoners die elkaar helpen en
evenementen organiseren.
‘Groeien gaat over de vernieuwing van gebouwen,
maar over ook de mogelijkheden om te spelen
en te leren. Je te ontwikkelen in Gageldonk-West’,
voegt jurylid Cees Meijer eraan toe. Meijer is de
cultuurkenner van de twee en werkt als
directeur voor het Cultuurbedrijf Bergen op
Zoom (Centrum voor de Kunsten, Theater De
Maagd, Markiezenhof en Gevangenpoort).
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Alle 41 woningen voldoen aan het zogenaamde
Nul-op-de-Meter-principe. Dat wil zeggen dat
deze huizen zoveel energie opwekken als een
doorsnee gezin per jaar verbruikt. Dat wordt
bereikt door een combinatie van energiebesparende maatregelen en het plaatsen van speciale
installaties en zonnepanelen. Zo blijven de
woonlasten betaalbaar!
Interesse?
Om voor de huurwoningen in aanmerking te
komen, vult u het interesseformulier in op www.
zuidwestwonen.nl. Zodra de woningen in de
verhuur gaan, kunt u op de online advertenties
reageren. Dat kan alleen als u staat ingeschreven
bij ZuidWestWonen.
Nog niet gedaan? Schrijf u dan in op de website
www.zuidwestwonen.nl

‘Een foto moet mij prikkelen. En dat gebeurt als
het beeld meteen een duidelijk verhaal vertelt.
Daar zal ik tijdens het jureren vooral op letten.’
Sitsen deelt de visie van zijn collega-jurylid.
Maar als professional kijkt hij in het bijzonder
naar de compositie en de belichting. ‘Een
goede foto doet direct iets met je. En dat hoeft
lang niet altijd de mooiste plaat te zijn. Ik ben
erg benieuwd wat we onder ogen krijgen.
Verras ons!’

Doe Nu Mee
Stuur je foto’s in!
Meedoen aan de wedstrijd kan nog tot en
met 2 april. Uw foto of foto’s stuurt u naar
fotowedstrijd@wijkmakendewijk.nl.
De vijf beste inzendingen worden beloond
met een Fuji Instax Mini 9 digitale camera.
Meer op www.wijmakendewijk.nl.

Maak kans op een
Fuji Instax Mini 9!
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Wendy Rooze
Wij zijn Traversegroep

WIJkspreekuur in De Kastanje

‘Buurtbewoners kunnen ons echt alles vragen’
Een vraag over de bouwplannen. Zorgen over een buurtbewoner. Een idee voor de
wijk. Tijdens het WIJkspreekuur in De Kastanje kunt u al uw vragen kwijt.
Maak kennis met de gezichten achter tweewekelijkse ‘het vragenuurtje’.
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Speelt u met de gedachte om een evenement
voor de buurt te organiseren? Maakt u zich
zorgen over de buurman of -vrouw die u al een
tijdje niet gezien heeft? Wilt u een melding
maken van overlast op straat of een schade aan
uw woning? Het kan van alles zijn waar u graag
een antwoord op wilt, maar waar klopt u aan?
Veel wijkbewoners hebben behoefte aan een
plek waar zij dit soort vragen kunnen stellen.
En die is er! Om de twee weken op donderdagen zitten verschillende professionals uit de
wijk in ontmoetingscentrum De Kastanje klaar
om u te helpen.

woordigt Stadlander en Wendy Rooze schuift bij
het WIJkspreekuur aan namens Wij Zijn Traversegroep. De vraag waar u mee zit, hoeft niet per
iets te maken te hebben met de organisaties
waarvoor deze wijkprofs actief zijn. ‘Buurtbewoners kunnen ons echt alles vragen’, begint
de wijkagent, ‘en natuurlijk geldt: hoe gerichter
de vraag, hoe beter een van ons kan helpen. We
bieden sowieso altijd een luisterend oor en als
wij de antwoorden niet direct hebben, verwijzen
we door naar andere partijen. Belangrijk vinden
we vooral dat buurtbewoners geen drempel
voelen om hier binnen te stappen.’

Bekende wijkprofessionals
Misschien heeft u deze mensen al eens bij u in
de buurt gezien. Maar wie zijn het precies?
Rob Paijmans is de wijkagent (zijn collega Paul
Gabriëls staat niet op de foto). Juanita van Meer
werkt als wijkzuster. Youssef el Farissi vertegen-

Vertrouwde gezichten
‘Het gaat om contact maken met de buurt’,
vervolgt El Farissi. ‘We willen een herkenbaar,
vertrouwd gezicht zijn voor de wijk en mensen
de goede richting op wijzen.’ Als voorbeeld
noemt hij een wijkbewoner die een schade aan

een huurwoning wilde doorgeven. Hij wist niet
waar hij moest beginnen en klopte tijdens het
WIJkspreekuur aan bij El Farissi. ‘Je neemt
iemand even aan de hand en daarna kunnen ze
het zelf. Dat geeft mensen een goed gevoel.’
Dit voorbeeld is een van de vele tientallen. ‘Voor
het vertrouwen is het belangrijk dat er echt iets
met de vragen wordt gedaan. En dat doen we
ook! Kunnen we niet direct helpen, dan zorgen
we ervoor dat mensen later worden benaderd.’

Juanita van Meer
Wijkverpleegkundige

Youssef el Farissi
Stadlander

Samen doen
Het WIJkgesprek werkt twee kanten op. Zeker
als het gaat om bijvoorbeeld buurtbewoners
die zorgen uiten over een buurtbewoner. ‘We
weten natuurlijk heel veel, maar zeker niet alles.
Daarom hebben wij de wijkbewoners op onze
beurt hard nodig om in actie te kunnen komen
als dat nodig is. Het is aan ons om dan snel te
schakelen met de juiste instanties’, licht de
wijkzuster toe. ‘We moeten het samen met de
buurt doen. Met andere woorden: stap vooral
bij ons binnen!’
Rob Paijmans
Wijkagent
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Met een kunstenaar aan de slag
op het Klaproosplein
Het is een uniek plekje in Gageldonk-West: het Klaproosplein. De drie gebouwen,
die het binnenhofje flankeren, zijn gebouwd in 1956. Het is een typische naoorlogse
bouwstijl. Die doet denken aan de Delftse School. Stadlander voerde vorig
jaar groot onderhoud uit aan de 42 woningen. Dit jaar is het de beurt aan het
binnenterrein. Samen met bewoners gaan we hier aan de slag.
In december heeft al een eerste bijeenkomst
plaatsgevonden met bewoners van het Klaproosplein en de naastgelegen Hertshoornstraat. “Het
binnenterrein is een belangrijke ontmoetingsplaats in de wijk. Sommige bewoners hebben hier
een kleinschalige moestuin. In de zomer
organiseren ze regelmatig spontane barbecues,
waarbij iedereen iets meebrengt. Die sfeer
willen we graag behouden en mogelijk zelfs
nog vergroten”, licht Youssef el Farissi toe
(namens Stadlander).
Stadlander Buurtcultuurfonds
Voor de nieuwe inrichting van het binnenterrein
wordt samengewerkt met het Stadlander
Buurtcultuurfonds. “We gaan bewoners in
contact brengen met een kunstenaar, zodat die
hun wensen en dromen kan vertalen naar een
tekening. Die tekening zal de basis zijn voor een
nieuwe inrichting van het binnenterrein”,

schetst El Farissi het pad. De bijeenkomsten
met bewoners vinden in het tweede kwartaal
van 2018 plaats, waarna de gemeente de
ideeën van de bewoners uitwerkt naar een
concreet ontwerp. In het laatste kwartaal gaat
de schop in de grond voor het nieuwe binnenterrein.
Samen leven
Het blijft overigens niet alleen bij de aanpak van
het binnenterrein. Stadlander grijpt het proces
ook aan om met bewoners over andere zaken in
gesprek te gaan. “We komen bij de mensen
achter de voordeur, wat ons de kans geeft om
mensen te ondersteunen bij eventuele problemen. Daarnaast brengen we mensen met
elkaar in contact. Zo werken we tegelijkertijd
aan een wijk waar mensen prettig samen leven.”

WIJkspreekuur in De Kastanje
Ontmoetingscentrum de Kastanje, kastanjelaan 164.
Elke donderdag in de oneven weken van 14.30 uur tot 15.30 uur.

29 maart
12 april
26 april
24 mei
7 juni
21 juni

emelvaart
Op 10 mei is het H
spreekuur.
en vervalt het Wijk

6 juli

Colofon
De wijkrant Gageldonk-West “Wij maken de wijk”
is een uitgave van woningcorporatie Stadlander
en de gemeente Bergen op Zoom.
Oplage 2650 exemplaren, huis-aan-huis verspreid
in Gageldonk-West.
Vormgeving:
Page & Poster Graphics
Transvormatie grafisch ontwerp
Fotografie:
Gijs Proost Fotografie
Fotografie “Wonen voor morgen”
BN de Stem
Tekst:
Lucas Boot en Simone Hubers
Gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom
Postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom
T: 14 0164
E: stadskantoor@bergenopzoom.nl
www.bergenopzoom.nl

Impressie Ericalaan
Impressie toekomstige woningen Ericalaan.
Er komen 40 sociale huurappartementen,
7 vrije sector huurappartementen
en 8 koop appartementen.
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Stadlander
Postbus 203, 4600 AE Bergen op Zoom
T: 0900 100 2100
www.stadlander.nl
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PLATAANSTRAAT
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