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WIJKRANT

Platanenbuurt groener en veiliger

Platanenbuurt wordt
dit najaar verfraaid
De Esdoornstraat is al even af, maar binnenkort zullen ook de omringende straten een
metamorfose krijgen. Op 2 april was er in Wijkcentrum de Kastanje een inloopavond
voor bewoners. De WIJkrant sprak met Cees van den Kieboom, projectleider van de
herinrichting in de Platanenbuurt.
Er zijn behoorlijk veel buurtbewoners naar de
inloopavond gekomen om mee te denken over de
plannen in hun straat. Niet iedereen heeft dezelfde
ideeën. Hoe gaat u daar mee om?
‘Dat klopt. Zoveel mensen, zoveel wensen. De
een wilde de oude iep op de hoek van de Vlieren Plataanstraat straat bijvoorbeeld behouden.
Van de ander mocht hij best verdwijnen. We
luisteren naar iedereen, maar moeten soms
lastige beslissingen nemen. Dat is vervelend,
maar het hoort erbij. We zijn daar eerlijk en
open over, en dan begrijpen buurtbewoners
ook dat het een kwestie is van geven en nemen.
De iep blijft, en zal door de gemeente worden
onderhouden.’
In het algemeen komt er meer groen in de wijk.
‘Inderdaad, en niet alleen in de toch al groene
Kamperfoeliestraat. We willen de hele buurt
fraaier en toekomstbestendig maken. Zo

hebben de bewoners van de Vlierstraat de
keuze uit drie soorten bomen. De meest
aansprekende wordt uiteindelijk geplant.’
En de hele buurt krijgt nieuwe verlichting, nietwaar?
‘Die was in de Acaciahof al vervangen.
Daar komen nu ook nieuwe masten, net als
in de rest van de buurt. Allemaal milieuvriendelijke LED-lampen, uiteraard.’
Wanneer starten de werkzaamheden?
‘We hopen nog vóór de zomervakantie een
partij te vinden die de renovatie uit gaat voeren.
Naar alle waarschijnlijkheid kan dan in het
vierde kwartaal gestart worden met de riolering
van de Plataanstraat. Die is belangrijk voor de
waterafvoer van de wijk. Daarna volgt de
Vlierstraat. Medio 2020 zou alles afgerond
moeten zijn.’

Een schone wijk
daar werken we met zijn allen aan
Een schone leefomgeving is fijn, gezond en geeft een veiliger gevoel.
Daarom werkt de gemeente samen met Stadlander, WijZijn en bewoners
aan een schoon, heel en veilig Gageldonk-West. We leggen je graag uit
wat we doen en hoe ook jij een bijdrage kunt leveren.
Waar kun je je afval kwijt?

Wat doet de gemeente?

Voor je eigen afval ben je zelf verantwoordelijk.
Aan de hand van de verschillende afvalstromen
leggen we dat hieronder uit.

De buitendienst van de gemeente Bergen op
Zoom is elke dag weer in de gemeente actief.
Zij houden zich bezig met vegen, onkruidbestrijding, onderhoud van het groen en
straatwerk, legen van afvalbakken en het
afhandelen van meldingen.Daarnaast lopen
de gebiedsbeheerders van Stadlander rond
om toe te zien op schone, hele en veilige
achterpaden.

Restafval en papier; waar kun je dit kwijt?
Sommige huishoudens hebben (mini) kliko’s. Zij
kunnen hier hun restafval en hun papier in kwijt
en deze kliko’s worden regelmatig door Saver
geleegd (kijk voor het ophaalschema op de
website van Saver). Woon je in hoogbouw of in
de laagbouw tussen Vijverberg Noord en het
Piuspark, dan kun je je restafval en papier kwijt
in de ondergrondse containers die verspreid in
de wijk staan. Voor het restafval betaal je 1 tik
per keer, voor het papier heb je wel je Saverpas
nodig maar kost dit geen geld/tik.

Glas, textiel en plastic; waar kun je dit kwijt?
Verspreid door de wijk staan er diverse bovenen ondergrondse containers voor glas, textiel
en plastic. Deze containers zijn door iedereen te
gebruiken. In de bovengrondse containers kun
je je glas, textiel en plastic kwijt zonder Saverpas. Voor de ondergrondse containers heb je je
Saverpas nodig maar dit kost geen geld/tik.
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Zwerfvuil? Meld het bij de gemeente!
Wist je dat je over heel veel zaken, zoals afval,
zwerfvuil, overlast, onkruid, straatverlichting,
slecht wegdek een melding kunt doen bij
de gemeente? De gemeente probeert de
meldingen altijd zo snel mogelijk af te
handelen.
Dat kan op verschillende manieren:
• Via de Buitenbeter app
• Via het meldingsformulier op
www.bergenopzoom.nl/meldingen
• Via Meld Misdaad anoniem:
www.meldmisdaadanoniem.nl
of tel. 0800-7000.
• Bijplaatsingen en storingen bij ondergrondse containers kunnen rechtstreeks
bij Saver worden gemeld,
www.saver.nl of tel. 0165-597 777

Wist je dat je veel spullen gratis kunt
aanbieden bij De Kringloper. Denk aan
elektrische apparaten, meubels, fietsen,
wasbakken, gordijnen, serviesgoed, boeken
en snuisterijen. De Kringloper kan deze
spullen gratis bij u aan huis ophalen. Kijk op
de website van Saver welke spullen hier
onder vallen, zodat je niet voor verrassingen
komt te staan.
Bel hiervoor tijdens werkdagen tussen
8:30- 17:00 uur met 0165- 521 188.

Ook op de Milieustraat kun je veel dingen,
zoals wit- en bruingoed, snoeihout, kleding
en metaal, gratis inleveren. De Milieustraat is
er ook voor afval, zoals grof huisvuil, gips,
puin, hout of grind kwijt bij de Milieustraat.
Aan het begin van 2019 heeft elk huishouden 6 tikken op de Saverpas gekregen. Met
deze tikken krijg je toegang tot de betaalde
route op de milieustraat. Als de tikken op je
Saverpas op zijn kun je tikken bijkopen. Dit
kost € 25 per tik. Je kunt deze (per pin)
bijkopen op de milieustraat of op het
hoofdkantoor van Saver.

Kijk voor meer informatie op: www.saver.nl

Hoe waardeert u de
communicatiemiddelen
van Wij Maken De Wijk?
Wij Maken De Wijk Gageldonk-West is een
initiatief vanuit de Gemeente Bergen op Zoom,
Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling.
Vanuit Wij Maken De Wijk worden diverse
communicatiemiddelen ingezet om u, als
bewoner in Gageldonk-West, te informeren over
de ontwikkelingen in de wijk. Wij zijn benieuwd
hoe u deze communicatiemiddelen waardeert en
vragen u dan ook om via onderstaande link een
aantal vragen anoniem te beantwoorden.
https://nl.surveymonkey.com/r/9SWLHKC
Het is ook mogelijk om de QR code scannen
om op de juiste pagina te komen.
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Uw mening telt en wordt gewaardeerd. U kunt
deze vragenlijst tot en met 31 juli 2019 invullen.
Het neemt maximaal 4 minuten in beslag.
Bedankt voor uw tijd!
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Speeltuin Acaciahof
is dé hotspot van de zomer
Eindelijk is het zover. De nieuwe speeltuin op het Acaciahof is in gebruik genomen
tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Samen met Arjen de Vries (sociaal projectleider
van Lithos bouw & ontwikkeling) en Iwan Koolen (architect en ontwerper bij IKOON)
blikten we vlak voor de officiële opening terug op de totstandkoming. Ze zijn vooral
trots op het proces. ‘De nieuwe speeltuin is een echte co-creatie met bewoners.’
‘Vind jij ook niet dat het opeens veel groter lijkt
dan vroeger?’ vraagt Arjen de Vries opgetogen.
Het is maandagochtend, eind mei. Achter de
hekken die er nu nog staan wordt flink gewerkt
aan de speeltuin op het Acaciahof. Het nieuwe
asfalt, waarop straks de voetbal- en
basketbalwedstrijdjes kunnen worden
gespeeld, is al af. ‘We pimpen niet alleen wat er
al was, maar maken het plein multifunctioneel,
zodat ook de kleintjes en hun ouders hier
plezier hebben.’ Hij wijst naar het grasveld aan
de overkant. ‘Zie je die heuveltjes? Daarop komt
de tokkelbaan straks terecht.’
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Door een roze bril
Het traject loopt al twee jaar, en in juni 2018
werd de herinrichting uitgewerkt met de
roze-bril-actie. Kinderen en ouders werd
gevraagd om een roze bril op te zetten en zo
hun ideeën en wensen voor het plein te delen.
Een idee van Bergs ontwerper Iwan Koolen, die
het was opgevallen dat de groene zone in
Gageldonk van bovenaf op een bril lijkt. Koolen:
‘Dat vond ik zo’n leuk toeval! De kinderen
dachten enthousiast mee, want hadden er
meteen een beeld bij. Op basis daarvan is het
definitieve ontwerp gemaakt.’ Veel van wat er

Op woensdag 12 juni vond tijdens de
nationale buitenspeeldag de feestelijke
opening plaats van de speelvoorzieningen
op het Klaproosplein en het Acaciahof.

op hun verlanglijstje stond bleek door een
financiële bijdrage van Lithos ook echt
haalbaar. Zo zijn er tevens een skateroute,
duoschommel, glijbaan en duikelrek geplaatst.
Een drukke, gezellige boel, met voor ieder wat
wils.

Picknicken en juichen
In het midden staan picknickbanken, die
tegelijkertijd dienen als tribune. ‘Zo kunnen
ouders hun kroost goed in de gaten houden’,

legt Koolen uit. ‘Door de Gageldonkers te
betrekken bij de inrichting van hun eigen wijk,
verwachten we bovendien dat de vervuiling en
verwaarlozing sterk zal afnemen.’ De Vries valt
hem bij: ‘Dat heeft te maken met de trots van
de bewoners.’ Beide mannen weten het zeker;
het Acaciahof wordt dé hotspot van
aankomende zomer. De Vries: ‘En laten we wel
wezen: dat verdient deze speeltuin natuurlijk
ook. Zo’n fijne samenwerking in de buurt geeft
altijd het mooiste resultaat.’

‘De kinderen hadden
er meteen een beeld bij.’
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#Youth Goals organiseert meidenmiddag

Meiden onder elkaar
in Sporthal Gageldonk
Aswoensdag een goede dag om binnen te blijven? Niet voor ruim 60 meisjes uit
Gageldonk. Zij beleefden in de sporthal samen een leuke middag met actieve
spellen, georganiseerd door de nieuwe jongerencoaches van #Youth Goals.
‘Vandaag zijn wij de baas.’
Motregen in Gageldonk. De vastenavend mag
dan net voorbij zijn, maar de krokusvakantie is
nog volop bezig. Terwijl er op het veldje aan de
Gagelboslaan druk wordt gevoetbald door
jongens uit de wijk, zit een stel jonge meiden
ongeduldig op de kleine tribune van de gymzaal.
Zij mogen zich dadelijk uitleven met ringhockey,
trefbal, of aan de gang in de pannakooi of op het
springkussen. Pam Cremer, een 21-jarige
student Social Work in Breda, is één van de
initatiefneemsters van de middag. Ze komt in
haar zwarte trainingspak voor de kinderen staan.
‘Wat leuk dat jullie hier allemaal zijn’, verwelkomt
ze hen. ‘Lekker met de meiden onder elkaar.’
Wanneer er vier groepjes gevormd zijn en
iedereen naar een hoek van de zaal is begeleid,
legt Pam uit wat #Youth Goals inhoudt. ‘Je moet
het zien als een proeftuin vanuit de landelijke
Maatschappelijke Diensttijd. Jongeren krijgen de
kans om hun steentje bij te dragen aan een
positieve samenleving. Ik ben één van de
coaches die anderen begeleid bij het opzetten
van leuke initiatieven.’
Vandaag probeert ze meisjes van de bank te
krijgen. ‘Er werden de laatste jaren helaas
steeds minder ontspanningsactiviteiten voor de
jeugd georganiseerd. Dat gat proberen we
vandaag te dichten. We willen graag elke
schoolvakantie zoiets gaan doen. Ook in andere
wijken van de stad.’
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Dansen en trefballen
De muziek van Rihanna en Beyoncé schalt
inmiddels uit de boxen. Bij het trefbal worden de
worpen dansend ontweken. Op het
springkussen maken enkele meisjes selfies met
elkaar. Een paar meter daarvandaan zitten twee
peuters aan een kleurplaat van de Disney-film
Frozen. Af en toe zet Pams collega Salma het
geluid even zachter zodat de groepen kunnen
doorschuiven naar een volgend onderdeel. ‘Dit
soort middagen zijn belangrijk voor de
leefbaarheid van de wijk’, vertelt Pam
tussendoor, ‘want het brengt veel verschillende
doelgroepen bij elkaar. Er zijn hier vandaag
kinderen van liefst vier lokale scholen in de buurt.
Zo stimuleren we dat mensen elkaar ontmoeten.
Want dat is de essentie: samen zijn en plezier
maken, zonder drempels.’

Meiden in de meerderheid
De meiden zijn vandaag in de meerderheid,
maar toch zijn er ook enkele jongetjes in de hal.
De kleine Badrdin bijvoorbeeld, een peuter die
met zijn zusje mee is en maar moeilijk kan
besluiten in welk spel hij het meest trek heeft. Hij
rent met kleine pasjes heen en weer tussen de
opblaasbare pannakooi en het
springkussen. Zijn moeder houdt op de
tribune een oogje in het zeil. ‘Jongens
komen meestal toch wel aan hun
dagelijkse beweging’, lacht ze.

Maak kennis met de Gageldonkse Youth coaches
Amira Aaliouli
16 jaar
Vlasbeklaan
amira.aaliouli@wijzijntraversegroep.nl

Zakaria Balla

‘Ik sta voor gelijke kansen. Sinds ik me
begin dit jaar bij team Gageldonk heb
aangesloten zet ik me daarom in
om vluchtelingenkinderen van hun
taalachterstand af te helpen. De vele
cursussen die ik als Youth Coach mag
volgen helpen daarbij enorm.’

19 jaar
Kastanjelaan
zakaria.balla@wijzijntraversegroep.nl
‘Veel ouderen in Gageldonk voelen zich
alleen; een onderschat probleem. Daarom
ben ik een team gestart dat bij hen op visite
gaat. Zo geven we het goede voorbeeld.
Daarnaast wil ik iets doen aan de rotzooi en
ervoor zorgen dat kinderen weer gaan
buitenspelen.’

Ilias Saidi
17 jaar
epstraat
ilias.saidi@wijzijntraversegroep.nl
‘Binnen twee jaar ga ik geneeskunde doen in
Rotterdam, maar eerst wil ik iets betekenen
voor mijn eigen wijk. Mensen leven hier soms
langs elkaar heen. Op de hapjesmarkt die ik
ga organiseren kunnen we allemaal van
elkaars cultuur proeven.’

Pam Cremer en Salma Azoul
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Woordzoeker

Kun jij alle verborgen woorden vinden
in deze woordzoeker?
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Oplossing: Wonen in Gageldok-West is leuk!

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
Tekst:
Max Majorana
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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
,G,D,N,Z,O,L,G,M,O,N,D,E,R,N,
www.bergenopzoom.nl
Stadlander
Postbus 203, 4600 AE Bergen op Zoom
T: 088-5626000
E: info@stadlander.nl
www.stadlander.nl

