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Gluren bij de Bergse Buren:

zo staat de nieuwbouw ervoor

An Simonis:
“Altijd leuk als mensen
komen aanwaaien”
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| alles over de nieuwbouw |

alles
over de
nieuwbouw

Voor de bewoners van Fort-Zeekant leek

toe: “Het wordt een hele diverse wijk. In

het misschien stil rondom het project

totaal komen er 86 huurwoningen en 28

Bergse Buren, maar achter de schermen is

koopwoningen. Van levensloopbestendige

er de afgelopen maanden hard gewerkt aan

woningen tot eensgezinswoningen en

het definitieve ontwerp. Hoog tijd voor een

twee-onder-een-kappers. Van alles wat. Dat

update. Kimberley Willems van Stadlander

maakt dat we een heel brede doelgroep

en Robert Huisman van ERA Contour praten

gaan aanspreken en dat is juist zo leuk.”

je graag bij!

Robert vult aan: “De architect heeft hierbij
voor iets unieks gekozen: Fort-Zeekant is

Robert is projectontwikkelaar bij ERA

een wijk met hoogteverschillen. Dat heeft zij

Contour. Hij kan zich goed voorstellen dat

in het ontwerp van de woningen benadrukt

mensen inmiddels benieuwd zijn naar alle

met veel verschillende typen huizen. Voor

nieuwe plannen rondom Bergse Buren.

Nederlandse begrippen is dat uniek. Je ziet

“In september konden we rond Burendag

dat niet vaak. Dat, in combinatie met het vele

nog samenkomen met de bewoners, maar

groen, maakt dit echt een toffe wijk straks.”

Gefaseerd bouwen

op de hoogte gesteld. Robert: “De eerste

Op 23 juni was de opening van het nieuwe

sleutels van de woningen verwachten we

Park Belvédère. Daarmee is er weer een

in september 2022 uit te reiken. Naar dat

stukje wijk af. De komende maanden wordt

moment kijken wij nu al uit. Hopelijk de

de omgevingsvergunning aangevraagd. Als

bewoners van Fort-Zeekant ook. Op het

alles goed verloopt, start ERA Contour in

moment dat het tastbaar wordt, zien we

het eerste kwartaal van 2022 met de bouw

dat mensen vaak blij verrast reageren. We

van Bergse Buren. Dat gebeurt in fasen.

moeten even door de bouwfase heen, maar

Omwonenden worden hiervan uiteraard

er komt iets prachtigs voor terug!”

“Bergse Buren belooft
unieke wijk te worden”

door corona werd dat daarna alleen maar
moeilijker. Terwijl we juist zo graag met

Kimberley en Robert kunnen niet wachten

bewoners in contact zijn.” Hij licht toe dat het

om met deze nieuwe, definitieve plannen

definitieve ontwerp voor de wijk inmiddels

naar buiten te treden. Kimberley: “De

klaar ligt. “We hebben daarbij heel goed

versoepelingen rondom corona komen eraan.

gekeken naar verschillende vraagstukken.

Dat betekent dat we eindelijk weer met de

Wie komen er te wonen in dit deel van Fort-

omwonenden kunnen samenkomen. Dat is

Zeekant? En hoe willen deze mensen wonen?

iets waar we echt naar uitkijken.” Robert:

Onze wens is om het volkse karakter van de

“Wij zijn juist zo benieuwd naar reacties van

wijk te behouden.” Ook wordt er rekening

de bewoners. Voor hen doe je dit. Voor ons

gehouden met een zo energiezuinig

is er niets leukers dan het enthousiasme

mogelijke bouw.

van mensen zien als we dergelijke plannen
presenteren. Geïnteresseerden kunnen zich
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Bergse Buren: een wijk vol diversiteit

binnenkort verder laten informeren tijdens de

Kimberley, van Stadlander, licht verder

Bergse Buurtmarkt (zie pagina 4, red).”

“De eerste sleutels reiken
we in september 2022 uit”
Het ontwerp is op een paar punten aangepast. Zo komen de
zonnepanelen te liggen op de plekken waar zij de meeste energie
opleveren. Ook de dakkappellen hebben hun definitieve vorm gekregen.
In dit beeld zie je goed het hoogteverschil, dat door het verschil in
woningen nog eens extra benadrukt wordt.
3
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Scan de code om de
route te downloaden

Park
Belvédère
is klaar

gluren bij
de Bergse
Buren
Vind je het leuk om samen met iemand te

Fort-Zeekant heeft er een groen pareltje bij:

wandelen, maar weet je niet zo goed met

het nieuwe Park Belvédère. Het park is een

wie? Meld je dan aan als Wandelmaatje op de

ode geworden aan de Schelde. Ooit kwam

website. Wij proberen je dan te koppelen aan

deze rivier tot aan de randen van de wijk. Het

een ander Wandelmaatje, zodat je samen op

nieuwe park brengt het zilte gevoel terug

pad kunt.

naar Fort-Zeekant. Zo vind je er duingrassen
en lage struiken. Dat laatste is trouwens ook

“wandelmaatje”

een fijne verstopplek voor allerlei dieren. Zo
draagt het park ook bij aan het leefgebied

| gluren bij de bergse buren |

van bijvoorbeeld vogels.
Maar het park is nog meer dan dat! Er is een
We hebben een nieuwe rubriek
toegevoegd aan het Boei
Bulletin: Gluren bij de Bergse

bloemenweide, er zijn zitjes en het park heeft

Rondje
Zeekant
Samen op
ontdekkingstocht

een groot grasveld. Om te rusten of om lekker
te spelen. Bijzonder zijn de hoogteverschillen

4 km
vol
met
plek leuke
ke
hist n en
orie
!

Buren. Hierin nemen we een

ZATERDAG 10 JULI:

kijkje achter de schermen bij het

BERGSE BUURTMARKT

nieuwbouwproject Bergse Buren.

Het ontwerp voor Bergse Buren is klaar.

Klaar om te gluren bij de Bergse Buren?

Hoogste tijd om jou, als buurtbewoner, te
laten zien hoe de woningen er straks uit

Wandelen door Fort-Zeekant

komen te zien. Daarom organiseren wij op

Misschien heb je ze al wel gezien in de wijk.

zaterdag 3 juli de Bergse Buurtmarkt. Een

De grote witte cirkels op de stoep met daarin

informatiemarkt waar je van alles te weten

de tekst Rondje Zeekant. Maar waar zijn die

komt. Bijvoorbeeld waar welke woning ligt

eigenlijk voor? Deze cirkels vormen samen de

en hoe de plattegronden van de huur- en

route van het Rondje Zeekant; een interactieve

koopwoningen eruit zien.

wandeling dwars door de wijk. Onderweg
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kom je langs een aantal leuke en historische

Vanwege de Corona-maatregelen werken

plekken waarover je in het routeboekje meer

we in tijdsblokken met een maximum

kunt lezen. Zo maak je al wandelend kennis

aantal bezoekers per tijdblok. Zo zorgen

met Fort-Zeekant en met misschien wel jouw

we ervoor dat iedereen de ruimte heeft om

(nieuwe) buren. We vernieuwen de route

veilig een bezoek te brengen. Wil je graag

regelmatig. Je kunt hem downloaden

langskomen? Schrijf je dan nu in

via www.bergseburen.nl

via www.bergseburen.nl

van de Brabantse Wal. Dat ervaar je het best
vanaf de Casper Fagellaan. Die is omgetoverd
tot een wandelboulevard, vanwaar je uitkijkt
over het nieuwe park.
Overigens is het park nog niet helemaal
klaar. Want ook de andere zijde van de
Borgvlietsedreef wordt ingericht als een park.
Hier staan nu nog de Scheldeflat en de locatie
van Amarant aan de IJssellaan. De sloop van
deze gebouwen staat gepland voor eind
2023/begin 2024.
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PLANNING
Fase A april – juni 2021

ontmoet
Sarie
Steenbergen

Paulus Buyslaan (tot de Ploegstraat)
Jacob Catslaan (t/m
Schimmelpennincklaan)
Schimmelpennincklaan (t/m Van der
Heimstraat)

De komende tijd wordt gewerkt aan een

Fase B juni – juli 2021

flink project in de openbare ruimte van Fort-

Paulus Buyslaan & Markiezaatsweg

Zeekant: het bouwrijp maken van het terrein
voor de nieuwbouw van Bergse Buren. Als

Fase C juli – augustus 2021

omgevingsmanager is Sarie Steenbergen

Jacob Catslaan (tussen

namens de aannemers Gubbels BV en

Schimmelpennincklaan en Augustalaan)

Baas BV het aanspreekpunt van alles wat
er zich rondom de werkzaamheden in de

Fase D juli – oktober 2021

wijk afspeelt. Sarie legt uit wat er precies

Borgvlietsedreef,

gaat gebeuren en hoe zij klaarstaat voor de

Van Slingelandtlaan, Van der Heimstraat
woningen. Dat betekent dat wij ervoor zorgen

Fase E september – december

Van jongs af aan is Sarie dol op het

dat de kabels en leidingen goed aansluiten op de

Borgvlietsedreef, Van Hoornbeekstraat,

samenbrengen van mensen en het bouwen

huizen die er gebouwd gaan worden. Dit geldt

Schimmelpennincklaan (tot Van der

van (virtuele) huizen, dorpen, straten en

ook voor de aanleg van een nieuw rioolstelsel.

Heimstraat)

pretparken. Het is dan ook niet gek als Sarie

Ook wordt er bovengronds wat zichtbaar. Er

gaat studeren in de richting Ruimtelijke

worden nieuwe paden en wegen aangelegd.”

Ordening en Planologie. Op deze opleiding

Paulus Buyslaan
Wat gaat er nog meer gebeuren?

over de inrichting van openbare ruimtes en

Maar er gebeurt nog veel meer. Het gebied

kiest ze na haar studie voor de specialisatie:

wordt op een aantal plekken opgehoogd en

kunnen ook de Omgevingsapp downloaden op

omgevingsmanagement.

gladgestreken om de grond bouwrijp te maken.

hun telefoon of tablet. Daarop deel ik wekelijks

De kabels en leidingen van de bestaande

interessante weetjes, bijzondere mijlpalen en

Verbindende factor

woningen aan de rand van de wijk worden

opvallende zaken. En via de Facebookpagina

Inmiddels is Sarie ruim anderhalf jaar werkzaam

ook vervangen, zodat deze aansluiten op het

Scheldebalkon Bergen op Zoom geef ik meer

als omgevingsmanager. “Ik zorg ervoor dat

hoofdnetwerk. Het is aan Sarie de taak om de

verdieping op het project. Zo kunnen bewoners

communicatie soepel te laten verlopen. “De

het project op de voet volgen!”

bewoners mogen mij altijd benaderen bij vragen.

Op de hoogte blijven?
Download de omgevingsapp!

“Heb je een vraag over

ondernemers, opdrachtgevers en gemeenten
goed verloopt. Dat de juiste informatiekanalen

de werkzaamheden?

worden ingezet om een boodschap over te
brengen.” In Fort-Zeekant gaat het om een flink
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Fase F november 2021 – maart 2022

leert ze dankzij de verdiepingslessen alles

alle communicatie tussen buurtbewoners,

| sarie steenbergen |

| sarie steenbergen |

bewoners. We stellen haar graag aan je voor!

Ik sta voor ze klaar. Als er knelpunten zijn, kan
ik deze terugkoppelen naar andere betrokken

Ik sta voor je klaar!”

partijen binnen dit project. We kunnen dan

project: “We leggen een nieuwe ondergrondse

gezamenlijk kijken hoe we in hier in het vervolg

infrastructuur. Het gaat om kabels en leidingen

meer aandacht aan kunnen geven.” Sarie houdt

voor elektra, gas en drinkwater. We maken de

de bewoners op de hoogte: “Bij elke nieuwe

grond op deze manier bouwrijp voor nieuwe

fase versturen we een nieuwsbrief. Bewoners

Scan de code voor meer info
en het downloaden
van de omgevingesapp
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het verhaal
van An
Simonis
Zeg je Fort-Zeekant, dan zeg je An Simonis
(78). Al haar hele leven woont de praatgrage
bewoonster in de Bergse wijk, en nog altijd
met veel plezier. “Vanmorgen kwam mijn
buurvrouw nog ontbijten bij me. Dat is toch
leuk?”

An heeft corona daarin wat roet in het eten

In de wijk is An geen vreemde. Al haar hele

dag visite. Ineens kon dat niet meer. Ik heb toen

leven staat ze klaar voor een ander. “Toen een

veel gebeld met mijn buurtjes. Soms moet je

van mijn buurmannen er alleen voor kwam

toch je ei kwijt. Maar anders is het wel. Ik hoop

te staan, hielp ik hem met de ramen zemen.

dat het niet blijft, dat angstige gevoel alsof we

Iedereen wist: als ze me nodig hebben, ben ik

besmettelijk zijn.”

| an simonis |

| an simonis |

gegooid. “Voorheen kreeg ik wel drie keer per

er.” Maar inmiddels gaat dat helaas wat minder
goed. “Vorig jaar ben ik gevallen, waardoor

Kletsend aan de eettafel blikt ze ook graag

lopen en bukken voor mij nu heel moeilijk is.

terug op vroeger en hoe het leven verandert.

Daarmee is de tijd dat ik een ander kon helpen

“Vroeger deden we veel meer met elkaar. Dan

weg. Het is mooi om te zien dat de buren op

gingen we met een hele bus de hort op met

zo’n moment ook voor mij klaarstaan.” Met

z’n allen. En Vastenavend? Dat vierden we

haar jongere buurvrouw van 44 jaar heeft An

met de hele wijk in de vijf cafés op ‘t Fort. Met

al jarenlang een goede band. Ze lacht: “Soms

Koninginnedag reden alle kinderen met oranje

noemt ze me haar moeder. Als het even kan,

fietsen door de straat. Dat uitbundige van

ontbijt ze met me mee. En we koken voor

vroeger mis ik nu wel eens.”

elkaar. De ene avond kook ik, de andere avond
doet zij dat.”

Gezelligheid en vertrouwen
Een keer in haar leven overwoog An de wijk te

8

Drie keer per dag visite

verlaten. “Mijn moeder, die hier ook woonde,

Ook de andere buren zijn er voor An. “Ik heb

was toen net overleden. Ik zei tegen mijn man

“Dat uitbundige van vroeger,

geen auto meer. Maar als ik naar het ziekenhuis

Piet: ‘Ik wil hier weg’. Waarop hij zei: ‘Oké, dan

moet, staan mijn overburen alweer voor me

gaan we eens rondrijden’. Al rijdende door

dat mis ik wel eens”

klaar. Ik vind het ook altijd leuk als mensen

Bergen op Zoom vroeg hij me waar ik dan

komen aanwaaien. Dat hoeft echt niet alleen

wilde wonen. En ineens dacht ik: nee, nergens

op een moment dat het nodig is, en laat die

anders!” An lacht: “Ineens besefte ik hoe graag

bos bloemen gerust thuis. Het gaat mij om

ik in Fort-Zeekant woon. Het is hier juist zo

het samenzijn, lekker kletsen.” Helaas voor

gezellig. En je weet wat je aan elkaar hebt.”
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“We zorgen voor fijnere

onderhoud
in de
Oranjebuurt
Nieuwe dakramen en regenpijpen,

leeg te maken. Lege zolders zijn nu eenmaal

Nog even en Fort-Zeekant heeft er weer

zonnepanelen, betere isolatie… Het is

gemakkelijker voor de werkzaamheden.

18 nieuwe woningen bij. Aan de Adriaen

zomaar een greep uit het groot onderhoud

Wij zorgden voor een grote container en

Pauwstraat en Anthony Duyckstraat

dat op de planning staat voor de Oranjebuurt

een centrale plek waar ze hun spullen kwijt

wordt hard gewerkt aan de zogenaamde

in Fort-Zeekant. Van april tot oktober

konden. De opruimdag was ook meteen een

MorgenWonen-woningen van VolkerWessels.

krijgt de buurt in fases een verbeterslag.

gezellige dag voor de buurt.”

De nieuwbouw startte begin april, de

Hoe dat alles gebeurt? Ron van Huuksloot

oplevering aan de bewoners is al in

(gebiedsconsulent bij Stadlander) en Esther

Op naar een mooi eindresultaat

Dijt (wooncoach bij de Coen Hagendoorn

Ron kijkt uit naar het uiteindelijke resultaat.

Groep) vertellen het graag.

“Fort-Zeekant is enorm in ontwikkeling. Er

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, dat aan

loopt nu van alles door elkaar. Dat kan bij

het begin van dit jaar op deze plaats de oude

Gebiedsconsulent Ron licht toe: “We willen

bewoners voor frustratie zorgen, wat ik goed

woningen nog stonden. De sloop lag lange

de Oranjebuurt meer verduurzamen. Zo

begrijp. Maar meestal, als de werkzaamheden

tijd stil door verschillende onderzoeken in het

krijgen de woningen zonnepanelen. Mensen

eenmaal gedaan zijn, zijn ook deze bewoners

kader van de Wet Natuurbescherming. Maar

mogen zelf kiezen of ze er drie of zes willen.

blij. Het levert echt iets moois op.”

eind vorig jaar kwam daar toch het groene licht

september!

Om zo’n verduurzaming van de wijk te laten

en mochten de woningen verder afgebroken

plaatsvinden, moet er draagvlak zijn van

worden.

| wonen voor morgen |

| onderhoud in de oranjebuurt |

wonen
voor
morgen

woonomstandigheden”

minstens 70 procent van alle bewoners. Toen
we de rondvraag deden bij bewoners, kregen

Direct daarna startte de nieuwbouw: 18

we een akkoord van maar liefst 92 procent!

moderne eengezinswoningen met twee

Het geeft veel voldoening om te zien dat de

bouwlagen en een kap. Alle woningen zijn

bewoners zo goed meewerken.”

Nul-op-de-Meter. Dat wil zeggen dat de
zonnepanelen op het dak jaarlijks evenveel

Bewoners betrekken
Ook wooncoach Esther is blij met het

10

energie opwekken als een doorsnee gezin (2,5
De bewoners van de Oranjebuurt hebben er zin in!

personen) per jaar verbruikt. De woningen zijn

enthousiasme van de bewoners in de

bovendien gasloos en dus helemaal klaar voor

Oranjebuurt. “Het is toch leuker werken als

de toekomst.

de mensen er, net als wij, zin in hebben.

Bijzonder aan de woningen is dat zij voor een

De werkzaamheden gaan echt voor fijnere

groot deel al in de fabriek worden gebouwd.

woonomstandigheden zorgen. Maar we

Zo kan er binnen één dag een wind- en

moeten wel even door de werkzaamheden

waterdichte woning geplaatst worden. De

heen. Daar proberen we de bewoners zoveel

komende weken worden de woningen nog

mogelijk in te betrekken. Bijvoorbeeld door de

verder afgewerkt, zodat ze in september

opruimdag die we op 1 mei organiseerden. We
nodigden bewoners uit om hun zolders lekker

Tijdens een opruimdag konden bewoners hun zolder leeg
ruimen, om plaats te maken voor de werkzaamheden.

helemaal klaar zijn voor de komst van de eerste
huurders.

11
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het
korte
nieuws
Gieters FortZeekant Test

Cafe Atelier is
weer open!

Ze zijn felgeel en er staat in zwarte letters op:

Goed nieuws! Na zeven maanden sluiting

‘Fort Zeekant Groeit’. Negen gieters maken

opende Cafe Atelier eind mei eindelijk weer

het bewateren van de moestuinbakken

de deuren. Sindsdien kan je er weer iedere

Er is weer nieuws vanuit het

Op zaterdag 25 september is de jaarlijkse

bewonersplatform Fort-Zeekant. De afgelopen

Burendag. Het bewonersplatform wil hier

periode heeft het bewonersplatform de actie

een gezellige dag van maken voor jong en

Bloemetje voor de Buren weer opgepakt.

oud in de hele de wijk. In oktober en medio

van het Fort-Zeekant Test-terrein achter de

woensdag en vrijdag terecht. Bijvoorbeeld

Met deze actie konden bewoners van Fort-

november/december volgen er nog meer

Scheldeflat een stuk makkelijker. “Tot nog

om kleding te ruilen, lekker creatief bezig te

Zeekant een bewoner uit de wijk nomineren.

activiteiten. Die worden later bekend gemaakt.

toe gebruikten we een klein emmertje”,

zijn, een spelletje te spelen of om eindelijk

Het kon een steuntje in de rug zijn, maar

Kortom, volop plannen!

zegt een tevreden Jack van Uum, leerkracht

weer eens gezellig bij te kletsen met

ook een bedankje namens buren. Zij hebben

Groen van De Kameleon, een school voor

andere mensen uit de wijk. Cafe Atelier is

diverse mensen uit de wijk op deze manier in

speciaal onderwijs. Wekelijks is hij met een

een sociaal café. Van de wijk, voor de wijk

aantal leerlingen tussen de moestuinbakken

en door de wijk, want de opbrengst gaat

te vinden. Zij kunnen nu gebruikmaken

rechtstreeks terug naar activiteiten in de

het zonnetje gezet.

Heb je een idee? Laat het weten!

Ook de komende maanden staat er genoeg

Wil je iets organiseren in jouw

van regenwater dat valt op het dak van de

wijk. Je vindt Cafe Atelier aan de achterzijde

te gebeuren! Het bewonersplatform gaat weer

straat of buurt? Dan kun je

Scheldeflat. In één van de garageboxen staat

van de Scheldeflat. Hier is nu ook het terras

langs de bewoners van de nieuwe huizen in

altijd een beroep doen op het

een opvangtak. Het is een geschenk van Van

geopend! Kom gerust eens langs. Meer

Fort-Zeekant om ze te verwelkomen met een

bewonersplatform. Bijvoorbeeld

der Velden Rioleringsbeheer, het bedrijf dat

informatie vind je op www.cafe-atelier.nl

lekkere verrassing.

voor een financiële bijdrage, maar
ook voor hulp in de organisatie. Dus

Ondertussen starten ook de voorbereidingen

heb jij mooie ideeën en heeft het

van World Clean Up Day. Noteer alvast

meerwaarde voor de wijk? Neem

zaterdag 18 september. Vorig jaar was dit

eens contact op. Dan kijken we

evenement een groot succes in de wijk. Ruim

samen naar de mogelijkheden.

70 bewoners hebben die dag hard gewerkt om

Wil jij je ook inzetten, op welke wijze

de wijk schoon en veilig te maken. Dat leverde

dan ook, om samen met ons een

ruim 72 zakken vuil op. Wil jij je dit jaar ook

mooie fijne wijk te realiseren? Wij

inzetten tijdens World Clean Up Day? Houd

zoeken versterking! Samen kunnen

onze Facebook-pagina dan in de gaten of stuur

we Fort-Zeekant nog mooier en

een mail om je in te schrijven. Wij zorgen weer

leuker maken.

voor een leuke afsluiting met een drankje en

Maak kennis met ons platform

hapje.

via bpfortzeekant@gmail.nl of

| het korte nieuws |

| bewonersplatform |

bewoners
platform
op dreef

voor Stadlander rioolverstoppingen verhelpt.
Volgens gebiedsbeheerder Frank Ernest
denkt Stadlander aan meer locaties om
regenwater op te vangen. “Vooral bij onze
appartementsgebouwen met een binnentuin.
Als je zo’n tank hebt, hoef je geen drinkwater
te gebruiken voor je planten. Dat is natuurlijk
veel beter.”

telefonisch 06-42084356 of tijdens
12

een van onze activiteiten.
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Fort
Zeekant
bruist!

gezocht:
beheerder
de keet
In de volksbuurt Fort-Zeekant is het een

De lange lockdown hield ook Fort-Zeekant

begrip: De Keet in het Amaliapark. De Keet is

lang in zijn greep. Gelukkig kwamen er vanaf

ooit door Stadlander geschonken aan de wijk.

het voorjaar langzaam wat lichtpuntjes. En

Het is nu een plek waar kinderen met allerlei

dat betekende dat we ook weer meer naar

achtergronden komen om te spelen, en waar

buiten konden met zijn allen. Bijvoorbeeld

hun ouders elkaar ontmoeten. Voor deze

tijdens Koningsdag. Al van oudsher wordt

unieke plek in de wijk is Stadlander op zoek

deze activiteit gevierd in de Oranjebuurt.

naar nieuwe beheerder(s).

Dit jaar was er een coronaproof speurtocht
uitgezet. Zo konden de kinderen uit de wijk
toch nog een leuke Koningsdag vieren!

Stadlander na een renovatie heeft geschonken

mensen die daar niet zelfstandig in kunnen

huur en is bereid de activiteiten financieel

aan de wijk. Het bijgebouw, ook wel

voorzien. We werken daarnaast aan leefbare

te ondersteunen. We streven ernaar De

bekend als De Blokhut, voldoet niet aan de

wijken en kernen. We vinden het daarom

Keet op termijn gratis over te dragen aan

veiligheidseisen en is technisch afgekeurd. Dit

belangrijk dat er genoeg plekken in een wijk

vrijwilligers. De beheerder zorgt voor

wordt daarom op korte termijn afgebroken. De

zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

activiteiten de passen bij de wijk en het

Keet is nog steeds eigendom van Stadlander;

We stimuleren dit zoveel mogelijk, maar

Amaliapark. Hij of zij zorgt goed voor ons

de grond eronder en het Amaliapark zijn van

uiteindelijk is het aan de bewoners van een

gebouw, maar nog veel belangrijker: brengt

de gemeente. Eveline van Elzakker, manager

wijk om hier zelf een invulling aan te geven.

ook de lach op de gezichten van de kinderen,

Gebied bij Stadlander, vertelt: “De vorige

We hopen dan ook van harte dat er bewoners

ouders en buurtbewoners! Heb je interesse

beheerster heeft na heel veel zorgzame jaren

uit Fort-Zeekant zullen opstaan om zich in te

in het beheer? Dan horen wij dat graag via

en enorme betrokkenheid ons vorig jaar laten

zetten voor De Keet en het Amaliapark als

scheldebalkon@stadlander.nl

weten dat zij niet meer verder wilde met De

ontmoetingsplek voor en door de wijk.

Keet. We hebben daarop gesprekken gehad
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| fort zeeland bruist |

| de keet |

De Keet is een voormalige bouwkeet, die

Wat als er niemand zich meldt?

met verschillende initiatiefnemers. Helaas zijn

Aan welke voorwaarde(n) moet een nieuwe

We hopen graag voor 1 oktober 2021 een

zij afgehaakt. Daarom doen we nu een oproep

beheerder voldoen?

nieuwe beheerder te vinden. Als er voor die

aan de wijk Fort-Zeekant en gaan we op zoek

We geven De Keet graag in bruikleen aan

tijd geen passende kandidaten zijn, zullen we

naar nieuwe beheerder(s).”

vrijwilligers die met een mooi plan voor de

helaas De Keet moeten weghalen. De grond

wijk komen. Hiervoor sluiten we samen een

onder De Keet is niet van Stadlander, maar van

Waarom gaat Stadlander De Keet niet zelf

bruikleenovereenkomst af. Hierin staan de

de gemeente Bergen op Zoom. We vinden

beheren?

rechten en plichten voor beide partijen.

het niet verantwoord om het gebouw te lang

Stadlander is een woningcorporatie. Dat

Zo weten we wat we van elkaar kunnen

leeg te laten staan. We zullen dan kijken of

betekent dat onze hoofdtaak is om passende

verwachten om van De Keet opnieuw een

er andere plaatsen in ons werkgebied beter

en betaalbare huisvesting te bieden aan

succes te maken. Stadlander vraagt geen

geschikt zijn.
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“In FortZeekant
weet je
wat je aan
elkaar hebt”

An Simonis, woont al haar hele leven in Fort-Zeekant

Colofon

Volg ons ook op Facebook
via Fort Zeekant Boeit

Via het Boei Bulletin wordt u periodiek op
de hoogte gehouden van de belangrijkste

Contact

ontwikkelingen in Fort-Zeekant.

Stadlander
Postbus 203

Deze nieuwsbrief digitaal ontvangen?

4600 AE Bergen op Zoom

Meld u aan via:

scheldebalkon@stadlander.nl

scheldebalkon@stadlander.nl

tel.: 088 562 6000

Meer informatie? Kijk op:
www.stadlander.nl/fort-zeekant
www.bergseburen.nl

