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Fort-Zeekant bloeit!

Met groene bouwhekken 

en NK Tegelwippen

N.15

Het verhaal van Coba Verdoolage 

“Fort-Zeekant blijft mijn wijk”
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Het lijf wil niet zo best meer. Daar is Coba 

Verdoolaege maar meteen duidelijk over. 

Maar praten met deze bijna 96-jarige 

bewoonster van Fort-Zeekant is een reis 

terug in de tijd van de wijk. Over toen, graag! 

Maar ook over nu. Over huizen die er in één 

dag staan. Iets waar ze met veel verbazing 

naar heeft gekeken.

Fort-Zeekant Boeit en Fort-Zeekant bloeit. Dat 

doet het nu. En dat doet het ook, als Coba 

ons al pratende meeneemt naar 1926, het 

jaar dat ze ter wereld kwam. In de Frederik 

Hendrikstraat, op nummer 11. De Oranjebuurt, 

zoals dit stukje Fort-Zeekant nog altijd heet. 

“Het huis staat er nog hoor. Er zijn wel eens 

plannen geweest om het te slopen, maar nu is 

het pas nog gerenoveerd.”

Met zijn achten woonden ze er, onvoorstelbaar 

nu. Vader, moeder en zes kinderen. Coba 

was de jongste, en de enige van het gezin 

die er nog is. “Een eigen kamer zoals nu, daar 

was geen sprake van. Beneden sliepen mijn 

ouders. Boven waren er twee slaapkamers. 

Een grotere voor mijn vier broers. En in de 

andere, de kleinere, sliep ik met mijn zus.”

De Jordaan

Armoe. Dat is het eerste wat haar invalt. “Mijn 

vader werkte op de ijzergieterij De Holland, 

maar was veel thuis. Werkloos. Want er was 

weinig werk.” De crisis van de jaren ’30 drukte 

een stempel op de jeugd van Coba, zoveel 

is zeker. “Je kon toen niet net als nu je hand 

ophouden. Toch heb ik geen honger geleden.”

Want: “mensen hielpen elkaar, ze hadden wat 

voor mekaar over.” Niemand was rijk, iedereen 

zat in hetzelfde schuitje. Wat er was werd 

gedeeld. “Dat zie je nu bijna niet meer. Op 

straat zat mijn vader te kaarten met mannen 

uit de straat. Dan legden ze een biezen mat op 

de stoep. Iemand ging pelpinda’s halen op de 

Bosstraat. En die werden dan verdeeld: jij 3, 

jij 3 ….”.

“Een volksbuurt in de positieve zin van 

het woord”, vult zoon Henry aan, die bij 

het gesprek is aangeschoven. Coba knikt. 

“Mensen waren gelukkiger toen.” Terwijl 

de buitenwereld vreemd tegen het wijkje 

aankeek. ‘De Jordaan’, zoals de Oranjebuurt 

ook wel wordt genoemd, daar had menig 

Bergenaar het niet zo mee. De armenwijk. 

‘Er werd op je neergekeken.’

het verhaal
van coba
verdoolaege

Wennen

Eenmaal getrouwd, woonde Coba met haar 

man eerst in bij haar schoonouders aan 

de Coehoornparkstraat. “Woningnood, net 

als nu”, verklaart ze. Later kregen ze een 

eigen huurhuis in Gageldonk-West, aan 

de Populierlaan. Toen haar man in 1992 

overleed wilde ze er weg. Ze kwam in 

een nieuw appartementje terecht aan het 

Emmaplein, terug in ‘haar wijk’. Daar woonde 

ze tot voor drie jaar. Nu is woonzorgcentrum 

Stuijvenburgh haar thuis. “Het ging niet meer, 

maar wat heb ik hier moeten wennen.”

Jurk in je onderbroek

Om haar heen vernieuwt Fort-Zeekant. Met 

verbazing zag ze vanuit haar appartement in 1 

dag woningen aan de Adriaen Pauwstraat en 

Anthony Duyckstraat verrijzen. “Toen dacht 

ik: wat zijn ze toch aan het doen.” Nu ziet ze 

Bergse Buren groeien, de nieuwe buurt aan 

de rand van de wijk.

Langzaam wordt het voller om haar heen. 

“Terwijl we vroeger aan het einde van Bergen 

woonden, we stonden zo aan de zeekant. 

Dan gingen we pootjebaden. Dat mocht niet 

maar deden we wel. Jurk in je onderbroek.” Ze 

moest goed uitkijken. “Zwemmen kon ik niet, 

maar er was een kreek die snel volliep als het 

water opkwam en dan ging je kopje onder.”

Maar al verandert Fort-Zeekant nog zoveel, 

toch zegt ze heel stellig: “Het is nog steeds 

mijn wijk.”

“Mensen hielpen elkaar”
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afscheid 
van de 
scheldeflat

De dagen van de Scheldeflat zijn geteld, 

maar toch moet Fort-Zeekant geduld 

hebben. Sloop laat nog maanden op zich 

wachten. Het lijkt simpel. De tijdelijke 

bewoners zijn weg, alles kan plat. Nee, 

zeggen Kimberley Willems en Edwin 

Ouwens van Stadlander. “Het gebouw 

staat er nog wel even. Het is belangrijk dat 

mensen dat goed weten.”

Hoe komt dat? Vooral omdat de provincie 

Noord-Brabant een forse vinger in de pap 

heeft. In de flat zitten vleermuizen. Die zijn 

beschermd door de Wet natuurbescherming. 

Stadlander moet van de provincie 

maatregelen treffen om de dieren een 

alternatieve plek te bieden. Deze procedure 

loopt.

Stroom voor de wijk

Als Stadlander een goed plan heeft, zegt de 

provincie ‘ja’ tegen sloop van de flat. En ook 

tegen de sloop van de appartementen aan 

de IJssellaan. De verwachting is dat we die 

toestemming eind oktober, begin november 

2022 krijgen. De sloop kan dan eind dit jaar 

starten.
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In de tussentijd gebeurt er van alles. Zoals 

gesprekken met Enexis. Want in de flat zit een 

transformator-huisje, dat niet alleen de Scheldeflat 

maar ook woningen in de wijk van stroom 

voorziet. Daar moet een oplossing voor komen.

Wat goed is opnieuw gebruiken 

“En we zijn bezig een sloper te selecteren”, 

vertellen Kimberley en Edwin. Die sloper krijgt 

als opdracht zoveel mogelijk materiaal uit het 

gebouw te halen voor hergebruik. Circulair slopen 

heet dat. “Dus niet met grof geweld.”

Voordat zo’n sloper aan de slag gaat wordt 

bekeken wat wel en wat niet opnieuw is te 

gebruiken. “Ook moeten we onderzoeken doen, 

zoals naar asbest.” Dat kan pas, wanneer de 

laatste bewoners zijn vertrokken.

Hulp

De bewoners van de Scheldeflat, onder wie 

heel wat statushouders, woonden alleen op de 

onderste vier verdiepingen. Zij huurden allemaal 

op basis van de Leegstandswet. Dat wil zeggen 

dat ze een tijdelijk contract hadden en geen 

recht hadden op een andere woning of een 

verhuisvergoeding. De bewoners wisten al sinds 

vorig jaar dat zij moesten vertrekken. Maar het 

vinden van een andere plek was lastig. “Wij boden 

deze bewoners geen andere woning aan.” Zo 

was dat nu eenmaal met ze afgesproken. Wat 

Stadlander wel heeft gedaan? Dat weet Edwin 

Ouwens heel mooi te formuleren. “We hielpen 

mensen zichzelf weg te helpen.” Met assistentie 

van sociaal werk WijZijn Bergen op Zoom en 

Vluchtelingenwerk is dat voor het grootste deel 

gelukt. De komende weken vertrekken de laatste 

bewoners.

Ongewenst bezoek

Nu al waakt Stadlander over de flat. Als er straks 

helemaal niemand meer woont, wordt dat nog 

intensiever. Om ongewenst bezoek te voorkomen. 

“Hoe we dat precies gaan doen, moeten we nog 

overleggen.”

Aan het vervolg wordt ook gewerkt. 

Stadlander heeft een architect gekozen die 

een schetsontwerp maakt. Voor woningen 

met een tuintje aan de IJssellaan en voor drie 

woongebouwen met appartementen op het 

terrein van de Scheldeflat. Met uitzicht op de 

Binnenschelde en het nieuwe park Belvédère.

In het volgende Boei Bulletin informeren we je 

weer verder over de sloop en nieuwbouwplannen. 

Oproep: deel jouw herinnering aan de 

Scheldeflat

De Scheldeflat en Fort-Zeekant. Ze 

zijn zo’n 60 jaar met elkaar verbonden 

geweest. Maar daar komt dus een einde 

aan. Daarmee verdwijnt ook een stukje 

historie uit de wijk. De redactie van Fort-

Zeekant Boeit is op zoek naar persoonlijke 

verhalen. Was jij erbij toen de flat 

gebouwd werd? Kun jij het uitzicht over de 

Oosterschelde nog precies beschrijven? Of 

heb je een andere bijzondere herinnering 

aan de Scheldeflat? Deel het met ons via 

bpfortzeekant@gmail.com. We nemen 

graag contact met je op!

“Sloop pas in het najaar”
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fort
zeekant
bloeit 

nieuwe 
website
voor de wijk

Hij gaat er eens goed voor zitten. Samen met 

zijn vrouw Anneke en kleindochter Manuela 

gaat Naris (“dat is van Leonardus, mijn opa 

heette ook zo”) Nuijten op de foto. Trots. Met 

de Afrikaantjes die hij in zijn achtertuintje 

heeft gekweekt. 

Dat was geen toeval. “Frank Ernest van 

Stadlander vroeg of ik dat wilde doen.” Om 

van de boeiende wijk Fort-Zeekant ook een 

bloeiende wijk te maken. “Ik heb gezegd: dat 

komt voor mekaar. Ik heb er veel plezier in, 

vroeger heb ik altijd een volkstuintje gehad. Nu 

niet meer. Maar ik kweek al jaren plantjes voor 

mezelf.” 

Tegelwippen

En dit keer voor zijn straat! Dat Naris vandaag 

in de belangstelling staat, komt niet zomaar 

uit de lucht vallen. In de wijk is woensdag 

22 juni uitgeroepen tot de dag van het 

NK Tegelwippen. ‘s Ochtends in de Paulus 

Buyslaan en omgeving, ’s middags in de Willem 

van Oranjestraat.

Tegels eruit, plantjes erin. Afrikaantjes van 

Naris en lavendel die Stadlander en het 

Natuurpodium hebben meegebracht. Bewoners 

mogen zelf kiezen wat ze voor hun voorgevel 

willen. “Als ze ze maar goed water geven”, 

klinkt het bezorgd. Want Naris heeft zijn 

plantjes steeds flink van vocht voorzien. “Met 

warm weer wel twee keer per dag.” Dat is te 

zien, ze staan er lekker fris bij.

Feestelijk sfeertje

Medewerkers van Verheij Integrale groenzorg

halen de ene tegel na de andere eruit. Geel

zand maakt plaats voor potgrond, zwarte grond. 

Geleidelijk komen steeds meer bewoners 

naar buiten. Nieuwsgierig en ook een beetje 

opgewonden. Want zoveel volk in actie, dat 

zien ze niet vaak in hun straat.Als dan ook 

nog Liza en Henry Verdoolaege met hun 

zelfgemaakte orgeltje komen aanrijden, heerst 

er al snel een feestelijk sfeertje. De Willem van 

Oranjestraat is een stukje groener. Fort-Zeekant 

Bloeit!

 

Ook een actiedag organiseren? Verzamel 

een clubje bewoners om je heen en mail naar 

bpfortzeekant@gmail.com.

Het communicatieplatform ‘Fort-Zeekant 

Boeit’, waarin het Bewonersplatform, 

Stadlander, ERA Contour, de gemeente 

en WijZijn samen optrekken, miste nog 

een belangrijk communicatiekanaal: 

een eigen website. Sinds kort is er naast 

dit vernieuwde Boei Bulletin en de 

Facebookpagina dus nu ook een eigen 

website: 

www.fortzeekantboeit.nl 

“Op die website is te vinden wat Fort-Zeekant 

zo boeiend maakt”, vertelt John Oostdijk 

van de redactieraad van Fort-Zeekant Boeit. 

“Er komen interessante verhalen op van 

bewoners. Geschiedenis en toekomst van 

de wijk komen aan bod. En heel belangrijk 

is de activiteitenkalender. Alle informatie 

over thema’s als ‘groener’, ‘schoner’ en 

‘ontmoeten’ vind je er terug.”

Neem eens een kijkje! 

Heb je een onderwerp dat niet mag missen? 

Of heb je andere suggesties om de website 

te verbeteren? Stuur een mailtje naar 

bpfortzeekant@gmail.com. 
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activiteiten
kalender
2022

Oproep!

Aanmelden van 

activiteiten of ideeën via  

bpfortzeekant@gmail.com 

wat datum / 
periode omschrijving

Bloemetje in de buurt  april - juli Wie verdient er een bloemetje? 

Kindertoneelvoorstelling 

16 juli, aanvang 
11.00 uur 

deur open 
10.30 uur

Het Patronaat, Lourdesplein 1

Aanmelden: via bpfortzeekant@gmail.com

entree gratis, vrijwillige bijdrage mag altijd

VOL = VOL

www.meneerb.tv

Welkom in de Wijk doorlopend Welkom aan nieuwe bewoners in de wijk

Burendag 24 september 
Onderdeel van Nationale Burendag & open dag  

op de bouwplaats van Bergse Buren

Sinterklaas 

Lampionnentocht 
november Warm welkom aan Sinterklaas in Fort-Zeekant

|  stra
a

tro
m

m
e

lm
a

rk
t  |

BOEI BULLETIN | FORT ZEEKANT | JULI 2022

terugblik
straat-
rommelmarkt

Eindelijk, na 2 jaar, was het weer tijd 

voor de straatrommelmarkt. Met ruim 

100 verkoopplaatsen is dit één van de 

grootste rommelmarkten van Bergen 

op Zoom. Mede-organisator Rob 

Langenberg was blij met de opkomst. 

“Je ziet dat het weer enorm leeft in de 

wijk.’’

Op de straatrommelmarkt wordt 

van alles verkocht. Van boeken tot 

speelgoed, maar ook kleding, klokken, 

knuffels en allerlei snuisterijen. Verder is 

er muziek, een springkussen, ijsverkoop 

en een terras. “Natuurlijk gaat het ook 

om de verkoop’’, vindt Langenberg, 

“maar vooral om de gezelligheid.” En 

met die gezelligheid zit het, zoals altijd in 

Fort-Zeekant, wel goed!
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Een gezellig, groen en nieuw stukje Fort-

Zeekant, dat wordt de nieuwe wijk Bergse 

Buren. Op zaterdag 16 april werd gevierd dat 

de bouw startte van de in totaal 114 huur- en 

koopwoningen. Een deel van de bouwplaats 

was daarvoor veranderd in een gezellige 

Buurtmarkt. 

Het Bewonersplatform heette iedereen welkom, 

namens Stadlander en ERA Contour, die de wijk 

realiseren. Regine van den Kieboom van het 

Bewonersplatform vertelde bij de opening, dat 

dit geen traditioneel ‘start bouw’-feestje is. “Dat 

is meestal exclusief voor de nieuwe bewoners. 

Hier is ervoor gekozen om echt wel contact 

te leggen met de buurt. Het is een buurtfeest, 

voor nieuwe én bestaande buren, om elkaar 

te ontmoeten. En om verschillende leuke 

initiatieven in de wijk te laten zien.”  

Buurman en buurman

Nieuwe buren ontmoeten bestaande buren. 

Dat was dus de rode draad. Aan lange tafels 

genoten de bezoekers in de zon van koffie 

met appeltaart of een saucijzenbroodje. Of 

gingen ze met elkaar op de foto als ‘Buurman 

en buurman’. Verder konden ze in verschillende 

tenten kennismaken met het bouwteam, met 

het Bewonersplatform, welzijnsorganisatie 

WijZijn en Het Patronaat: broedplaats voor 

creatieve bedrijven, theater en evenementen.

Bij het officiële startmoment drukten koppels 

van huidige en toekomstige bewoners hun 

handen in nat cement. Die afdrukken worden 

verwerkt tot stoeptegels en krijgen straks een 

plekje in de wijk.

gluren 
bij bergse
buren 

Ondertussen op de bouwplaats

We spreken uitvoerder Erik Breeman op een 

zonnige woensdagmiddag, bij het afsluiten 

van de keet. 

Eerste vraag: is hij tevreden over hoe het 

gaat?

“Ja, we liggen helemaal op schema. Dat is al 

heel fijn, maar ik ben ook trots over hoe het 

team de bouwplaats schoon en opgeruimd 

houdt. Ik ben er van overtuigd dat dat bijdraagt 

aan soepel bouwen.” 

Waar zijn jullie nu mee bezig en zijn er 

bijzonderheden?

“Bij de eerste blokken, langs de Van 

Slingelandtlaan, gaat het heel hard. Daar zijn we 

al bezig de daken te plaatsen. We hebben de 

afgelopen weken bij die eerste bouwblokken 

ook de meterkast kant-en-klaar geplaatst. Voor 

ons is dat een nieuwe aanpak. Aan het eind 

van het bouwproces kunnen we zo sneller en 

makkelijker de elektriciteitsvoorziening in de 

woningen regelen.” 

Wanneer gaan jullie op vakantie en wat is er 

tegen die tijd klaar?

“We hebben zomervakantie van 25 juli 

tot en met 19 augustus. Ik verwacht dat 

vóór de vakantie de daken op 6 van de 28 

bouwblokken zitten, dat het metselwerk van 

2 bouwblokken klaar is en dat de begane 

grondvloeren van alle woningen erin liggen.”

Waar gaat jouw vakantie naartoe?

“Dit jaar ga ik in Nederland vakantie vieren. 

Even lekker bijkomen en daarna met volle 

kracht verder werken aan Bergse Buren!”

Groene wijk

Dat Bergse Buren een groene wijk wordt, werd 

ook duidelijk op de buurtmarkt. Kinderen waren 

in de weer met plantjes, schepjes en gietertjes 

om de eerste 5 van 114 houten plantenbakken 

te vullen, die aan de bouwhekken om de 

bouwplaats hangen.

De gemeente Bergen op Zoom presenteerde 

er het NK Tegelwippen, om ook zo Fort-Zeekant 

groener en beter voorbereid te maken op 

periodes met wateroverlast. En BabyBoom 

vertelde er over het initiatief, dat iedere nieuwe 

Bergse baby een appelboompje krijgt.

Met ruim 200 bezoekers was het gezellig druk. 

Een meer dan geslaagd buurtfeest en start van 

de bouw!
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renovatie
oranje-
buurt 

Hij is een kind van de wijk. Geboren in de Willem 

van Oranjestraat, later was hij jarenlang gelukkig 

in de Schimmelpennincklaan, tot sloop daar 

een einde aan maakte. Nu is Bram Saarloos 

heel tevreden over zijn woning aan de Anna 

Paulownastraat, in de Oranjebuurt. “Ik ken 

iedereen hier.”

Zes jaar woont hij er inmiddels met zijn Lies. En hij 

wil er nooit meer weg. Zeker niet nu de woning een 

flinke opknapbeurt heeft gekregen. En duurzaam is 

gemaakt. Met isolatie van het dak en van de muren 

van de badkamer. In die natte ruimte is aan het 

plafond een lekker warmtepaneel geplaatst. “Dat is 

gewoon perfect.”

Als kers op de taart kreeg de woning zes 

zonnepanelen, die er voor zorgen dat ze 

maandelijks goedkoper uit zijn. Zeker nu, met de 

almaar stijgende energieprijzen. “Mij hoor je niet 

klagen, als het goed is zeg ik dat.”  

Comfortabel

Het huis is nu heel comfortabel. “Boven is het 

echt warmer.” Geen wonder, want tijdens de 

werkzaamheden ging het complete dak er af, om 

een dikke laag isolatie aan te kunnen brengen. 

“Ideaal.”

Over het aanbod om zonnepanelen te laten 

plaatsen hoefden ze niet lang na te denken. “Als 

je dat zelf moet betalen is het erg duur. We waren 

net op tijd. Zie er nu maar eens aan te komen.” 

Want inmiddels is er zo’n run op zonnepanelen, 

dat er leveringsproblemen zijn, weet Bram. Dat ze 

maandelijks iets meer huur betalen voor de panelen 

maakt niet uit. De lagere energierekening maakt dat 

ruim goed.

Grote klus

In opdracht van woningcorporatie Stadlander 

zijn 106 woningen in de Oranjebuurt op dezelfde 

manier onder handen genomen. Niet iedereen was 

even tevreden, weet Bram. “Er waren mensen met 

lekkages, maar bij ons is het heel goed gegaan.” 

Uiteraard is er tijdens zo’n grote klus altijd wel wat. 

“Maar we konden met onze vragen goed terecht.”

Het mooiste vond Bram nog dat een van de 

werklieden de leidingen van de cv-ketel wegwerkte 

achter een mooi kastje. “Dat deed hij helemaal uit 

zichzelf.”

 “Als het goed is, zeg ik dat”   

BOEI BULLETIN | FORT ZEEKANT | JULI 2022

groene 
bouw-
hekken

Dat Fort-Zeekant bloeit, is sinds eind mei letterlijk 

te zien rond de bouwplaats van Bergse Buren. Er 

zijn 114 houten plantenbakken met plantjes aan 

bouwhekken gehangen. 

Bouwhekken saai of lelijk? In Fort-Zeekant dus niet! 

Diego, Leroy en Tijs van KPO Speciaal Onderwijs 

‘De Kameleon’ hebben samen met leraar Jack 

van Uum in 114 plantenbakken op 38 houten 

bouwhekken plantjes in de aarde gezet. Dat was 

heel wat werk, 2 plantjes per bak te planten en 

water te geven. De buurtbewoners die voorbij 

kwamen terwijl ze bezig waren, reageerden in ieder 

geval allemaal erg enthousiast. En minstens zo 

belangrijk: de leerlingen zelf hadden er ook veel 

plezier in. “Leuk om dit te doen. En dat het er zo 

mooi uitzag, toen we klaar waren!” 

Samenwerking

Alle bakken en hekken zijn lokaal gemaakt door 

Praktijk MEMO uit Bergen op Zoom. 

“We slaan zo verschillende vliegen in één klap”, 

vertelt Gerke Haisma van ERA Contour, het 

bedrijf dat de nieuwe wijk ontwikkelt en bouwt in 

samenwerking met Stadlander. 

“De hekken zijn lokaal gemaakt. Het ziet er veel 

vriendelijker uit. En het groen past goed bij de 

groene wijk die we hier maken. We vonden het 

belangrijk dit door MEMO te laten maken. Deze 

Bergse praktijk helpt mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt om ervaring op te doen 

en daarmee de stap naar de arbeidsmarkt te 

verkleinen. Dat werkt goed. In een ander project 

hebben we al met ze gewerkt en hebben we zelfs 

iemand aangenomen die zijn ervaringsstage bij ons 

gelopen had.” 

“De voorbijgangers vroegen ons ook wat we 

doen met de bakken en de plantjes wanneer de  

werkzaamheden klaar zijn. Misschien dat we er een 

aantal aan omwonenden geven. Maar voorlopig 

fleuren ze de komende tijd de bouwplaats op: de 

werkzaamheden zijn in de eerste helft van 2023 

klaar.” 

Water geven

Water geven Voor het water geven hebben we nog 

wat extra hulp nodig, zodat de planten en bloemen 

zich helemaal thuis blijven voelen in Fort Zeekant.

Ben je een buurtbewoner die houdt van groen en

tuinieren? Help dan mee! Meld je aan via

bpfortzeekant@gmail.com

 “Plantjes fleuren 

 de bouwplaats op” 
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Je ziet ze regelmatig lopen, in gele hesjes, op 

verschillende tijdstippen. Ze worden ook wel de 

‘oren en ogen van de wijk’ genoemd. Maar wat 

houdt het werk van een buurtpreventieteam 

precies in? Dat kan Cees van Buurtpreventie 

Team Fort-Zeekant ons vertellen!

Wat is buurtpreventie precies?

“Een buurtpreventieteam is een groep vrijwilligers, 

die regelmatig, in koppels, een rondje lopen door 

de wijk. Zij signaleren zaken uit en in de wijk en zijn 

een aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk. 

Ze hebben dezelfde rechten en plichten als iedere 

burger. Maar door aanwezig te zijn in de wijk, 

werken zij mee om de wijk veiliger en socialer te 

maken. Ook kunnen ze bewoners helpen met een 

vraag of klacht, door hen door te verwijzen naar 

de juiste instanties. Ook allerlei facilitaire zaken 

die niet orde zijn in de wijk kan Buurtpreventie 

doorgeven: een kapotte lantaarnpaal, een fiets die 

al weken in de bosjes ligt, etc.”

Hoe ben je bij de buurtpreventie terecht 

gekomen?

“Toen ik op een dag een keer naar mijn garage 

liep, kwam ik twee personen tegen van de 

buurtpreventie. We raakten in gesprek. Toen heb ik 

mij aangemeld en een instructie gevolgd. Daarna 

ben ik lid geworden van het team en ik loop nu 

alweer vele jaren met veel plezier mee.”

Hoe verloopt het contact met de politie en de 

gemeente?

“Als we dingen tegenkomen, melden we dat via 

onze eigen appgroep van het Buurtpreventie 

Team. Onze coördinator pakt het dan op met de 

juiste mensen bij de gemeente en 

of de wijkagent. We maken ook veel 

gebruik van de BuitenBeter-app. Hiermee melden 

we veel zaken direct bij de gemeente. Deze app is 

overigens voor iedereen te gebruiken.”

In welk gebied zijn jullie nu actief?

“Wij zijn nu actief vanaf Hotel de Schelde tot aan de 

Scheldeflat, en vanaf Fletcher Parkhotel tot aan het 

Lourdesplein. Helaas nog niet de hele wijk, daar zijn 

nog te weinig vrijwilligers voor.”

Wat vind je zo leuk aan het Buurtpreventie Team?

“Het praatje met de mensen die we tegenkomen, 

positief of negatief, een vraag of klacht. Dat maakt 

mij niet uit. Er zijn mensen die vanuit huis een hand 

opsteken en zwaaien. Dat maakt mijn dag perfect. 

Maar zeker ook het gevoel dat je iets voor de 

mensen uit de wijk kan betekenen, hoe klein dit 

soms ook is.”

Wat zou je nog willen zeggen tegen de bewoners 

van de wijk?

“Wij zoeken nog steeds mensen die zich willen 

aansluiten bij ons. Tegenwoordig zie je overal 

steeds meer camera’s als deurbellen. Wij hebben 

juist nog het persoonlijke contact met de mensen. 

Ik houd ervan om iets te doen voor de wijk en 

de mensen om je heen. Het is leuk om sociale 

contacten te onderhouden. En al die mensen 

die om zich heen kijken helpen ons de wijk nog 

aangenamer te maken.

Eigenlijk is iedereen welkom, want iedereen die 

oplet op en in zijn omgeving doet het eigenlijk al 

zonder het door te hebben. Dat is onmisbaar in 

deze wijk, waar we met elkaar wonen, werken en 

genieten.”

Meer weten? 

Volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/

bptFortRivierenbuurt

Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden bij de coördinator 

van het team via het mailadres: 

t.fort.rivierenbuurt@gmail.com

“Wij hebben nog 

persoonlijk contact  

in de wijk”

buurt-
preventie
team



Colofon

Dit Boei Bulletin wordt gemaakt door:

Bewonersplatform Fort-Zeekant, ERA

Contour, gemeente Bergen op Zoom,

Stadlander en WijZijn Traverse Bergen op

Zoom.

Deze nieuwsbrief digitaal lezen?

Bekijk hem op:

www.fortzeekantboeit.nl

Volg ons ook op Facebook via

Fort-Zeekant Boeit

“Mensen 
helpen elkaar, 
hebben wat 
voor elkaar 
over”
Coba Verdoolaege, bewoonster van Stuyvenburgh 

Contact

Contact en tips voor de redactie:

bpfortzeekant@gmail.com


