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Een wijk schoonhouden kun je niet alleen. Daarom besloot het nieuwe Turkse 

restaurant Gaziantep Sofrasi de handen ineen te slaan met Dagbesteding  

De Tuingroep uit Kruisland. Sinds kort helpen vier mensen van De Tuingroep 

wekelijks bij het schoonmaken van Gageldonk-West.

‘Bewoners vinden dat de buurt er schoner uitziet’

De Tuingroep maakt 
schoon in Gageldonk

GAGELDONK WEST

Paul Theunissen is eigenaar van Dagbesteding 

De Tuingroep. De mensen daar houden 

zich bezig met allerlei werkzaamheden. Van 

meubels opknappen tot tuinen onderhouden, 

kerststukjes maken, buitenbiebjes ontwerpen 

en ga zo maar door. Paul: “Mijn zwager is 

de eigenaar van restaurant Gaziantep in 

Gageldonk. Toen hij mij eens vroeg of we 

iets in zijn wijk konden doen, was ik meteen 

enthousiast. Ik ben zelf niet heel bekend in 

Gageldonk-West, maar na een bezoek wist 

ik wel dat het hard nodig was om deze wijk 

schoon te maken. Sindsdien gaan er elke 

week drie mensen en één personeelslid van 

onze dagbesteding vuil prikken rond het 

ondernemersplein aan de Kamperfoeliestraat. 

Tussen de middag eten ze in het restaurant.  

Dat vinden ze ontzettend leuk.”

Verbetering
Van bewoners in Gageldonk-West hoort Paul 

positieve signalen over het schoonmaken van 

de wijk. “Van veel mensen heb ik al gehoord 

dat ze echt verbetering zien door onze hulp. 

Dat de buurt er echt schoner uitziet. Dat 

stukje waardering vinden we heel leuk. Dat 

is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze 

jongens en meiden mogen echt trots zijn op 

zichzelf!”

Een schone wijk, daar zorgen we samen voor. In 

deze WIJkrant lees je hoe verschillende mensen en 

organisaties helpen onze wijk schoon te houden.    
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Berry van Lien en zijn vrouw Marja verhuisden ruim acht jaar geleden vanuit 

Schiedam naar Bergen op Zoom. Ze kozen voor de Vijverberg-Zuid, met uitzicht 

op het vele groen en de grote vijver. Zo’n uitzicht vanuit de woonkamer krijg je 

niet snel, beseffen ze, en dus wonen ze hier heerlijk. Maar het stel heeft ook 

de nodige kanttekeningen bij de wijk. Daar willen ze graag met de andere 

bewoners mee aan de slag.

‘Berry en Marja van Lien ruimen regelmatig zwerfvuil op’

‘Alleen samen kunnen we 
de wijk schoon houden’

Wie een bezoek brengt aan Berry en Marja, 

komt in de voortuin vast een paar vuilniszakken 

tegen. Niet met troep uit hun eigen woning, 

maar met afval dat ze in de wijk hebben 

verzameld. Berry: “We merken dat het dumpen 

van afval in deze wijk nog wel een dingetje is. 

Zelf ben ik afgekeurd en zit ik thuis, waardoor 

ik veel tijd over heb. Ook mijn vrouw zit thuis. 

Om onszelf toch nuttig te maken, lopen we 

elke dag een ronde door de wijk om afval te 

prikken.” Berry en Marja hebben als wens om 

dit met andere bewoners samen te doen. 

“Wij missen het sociale contact in de wijk nog 

wel een beetje. Door evenementen die soms 

georganiseerd worden, spreken we af en toe 

wel andere mensen. Maar dat mag meer. Ons 

lijkt het daarom leuk om zo nu en dan samen 

met mensen uit de wijk een ronde te lopen en 

afval te prikken.”

Samenwerken
Volgens Berry en Marja heeft dat zelfs meer 

voordelen: een schone wijk én meer sociale 

controle. “Nu Gageldonk zo in ontwikkeling 

is, zien we wel dat het rustiger en beter wordt. 

Maar het vele afval is nog steeds een ding. We 

hopen dat bewoners ons hierbij willen helpen. 

Uiteindelijk wil iedereen met plezier in zijn 

eigen wijk wonen, toch?”

Wil jij Berry en Marja zo nu en dan helpen bij het 

afval opruimen in de wijk? Stuur Berry dan een 

mailtje op: buurtteam@hotmail.com. 

‘We missen het sociale 
contact in de wijk nog 
wel een beetje’
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De buitendienst van de gemeente Bergen op Zoom is onmisbaar in de strijd 

tegen zwerfvuil. De ploeg is wekelijks in Gageldonk te vinden om zwerfvuil 

op te ruimen. We gingen een dag mee op pad. 

Op pad met de buitendienst van de gemeente

‘Elke dag kom ik weer 
andere dingen tegen’

We spreken af met Ton Verraes, die de ronde 

meeloopt vanuit zijn rol binnen de WVS. Hij 

stuurt mensen aan die op deze manier opnieuw 

integreren in de maatschappij. “Zo dient het 

zwerfafval prikken meteen meerdere doelen: 

we maken de wijk schoon én helpen mensen 

aan werk.” Ton klinkt daarmee optimistisch 

en dat wil hij ook zijn. Maar dat is hij zeker niet 

altijd geweest, sinds hij aan deze taak begon. 

“Als je op deze plek zwerfvuil komt ruimen, 

schrik je je die eerste keren rot.” Daarbij denkt 

hij terug aan 2016, toen hij hier voor de eerste 

keer kwam. “Met wat collega’s stond ik te praten 

toen er op vijf meter van ons vandaan ineens 

een frietpan naar beneden werd gegooid. Dat 

soort dingen maak je mee.” 

‘Waar doen we het voor?’
Peter staat elke woensdagochtend om 7.30 uur 

bij de Heiningenflats om zwerfvuil te prikken. 
“Elke dag kom ik andere dingen tegen. Van 

huisvuil tot speelgoed of pantyverpakkingen. 

Aan de ene kant heb je eer van je werk, door 

zoveel vuil op te rapen. Aan de ander kant weet 

je ook: als ik vanavond thuis ben, is het vast 

weer zoals het was. Dat is jammer.” Dat laatste 

bevestigt ook Ton: “In het begin had ik daar veel 

moeite mee. Dan denk je: waar doe ik het voor? 

Maar je moet voor jezelf onthouden dat het 

juist zo belangrijk is dat we dit doen.”

‘Vrijwilligers zijn meer dan welkom’
Jean Pierre Braat is elke woensdag namens 

de gemeente aanwezig. “We zijn blij dat we 

met deze ploeg elke week kunnen komen. 

Maar nog belangrijker zijn de vrijwilligers die 

ons regelmatig helpen in de rest van de wijk. 

Bewoners uit de wijk die dit belangrijk vinden. 

Die mensen geven een positieve draai aan de 

situatie. We hopen dat we meer wijkbewoners 

kunnen vinden die mee willen helpen .”

Wat kun je zelf doen?
•  Gooi je afval niet op straat, maar in de 

afvalbak. Geen afvalbak in de buurt? 

Neem het dan mee naar huis.

•  Wil je jouw straat of buurt graag 

schoonmaken? De gemeente kan 

je helpen aan spullen om zwerfvuil 

op te rapen. Denk aan een grijper, 

handschoenen en afvalzakken.  

Meld je opruimactie aan via 

gemeentewerf@bergenopzoom.nl.

•  Zie je ergens dat er afval is gedumpt? 

Meld het via de BuitenBeter-App.  

De buitendienst van de gemeente  

pakt jouw melding op. 
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Sybrand komt oorspronkelijk uit Gouda, 

maar hij woont alweer zestien jaar in Bergen 

op Zoom, in Gageldonk-West. Sybrand: “Ik 

weet nog dat mensen destijds tegen me 

zeiden: ‘Ga je dáár wonen?’, over de wijk. Later 

begreep ik dat. Ik zag Gageldonk steeds verder 

verpauperen. De wijk heeft echt een dieptepunt 

gekend, maar gelukkig gaat het nu de goede 

kant weer op. Met alle veranderingen wordt het 

hier echt weer mooi. Nu het Piusplein gesloopt 

is, zie je pas hoe groot dit plein eigenlijk is. Ik 

denk dat het met alle nieuwbouw écht prachtig 

wordt.” Lachend: “Misschien wordt het wel 

een hipster-wijk. Als het daar maar niet in 

doorslaat!”

Onzichtbaar werk 
Toch is er ondanks alle verbeteringen nog 

altijd één onderwerp erg actueel in de wijk: 

zwerfafval. Sybrand: “Elke week loop ik met 

mijn team van de WVS een ronde 

door de wijk. Ik kan je één ding heel 

duidelijk zeggen: als we een week 

overslaan, is de wijk een enorme 

bende. Het werk dat de WVS verzet 

lijkt misschien onzichtbaar. Maar 

het wordt pas zichtbaar als we het 

niet meer doen...” 

Naast afval prikken op straat en in de 

brandgangen in de wijk, komen Sybrand en zijn 

team ook bij de bewoners thuis. Bijvoorbeeld 

om hun tuin weer op orde te krijgen of om hun 

huis op te ruimen. “Dat klinkt misschien als een 

simpel klusje. Maar voor die mensen kan dat 

een enorme verandering zijn. Soms zitten ze 

mentaal diep in de put. Simpelweg omdat ze 

geen zicht meer hebben op hun huis of tuin. 

Stel jezelf maar eens voor wat er gebeurt als je 

drie weken je post niet opent. Dat geeft stress, 

toch?” Het komt regelmatig voor dat Sybrand 

of een collega van hem in een tuin komt waar 

bijna geen doorkomen meer aan is. Waar 

de bramenstruiken tot aan het dak groeien. 

“Mensen weten niet meer waar ze moeten 

beginnen en schieten dan op slot. Wij komen ze 

helpen. Door gewoon maar te beginnen. Dat is 

mijn lijfspreuk: Begin gewoon met beginnen.”

Mensen helpen
Doordat Sybrand bij mensen thuis komt, maar 

ook door wat hij op straat ziet, heeft hij heel 

wat meegemaakt in zijn werk bij de WVS. “En 

ondanks dat het soms doffe ellende 
is die je ziet, is ons werk ongelooflijk 
dankbaar. Het is wat mij betreft het 

mooiste werk dat er bestaat. Als je 

mensen weer ziet opleven doordat 

je ze hebt geholpen, doet je dat 

ongelooflijk veel. Wij oordelen 
ook niet over iemands situatie. Als 

iemand zo vast zit in z’n huis of tuin, helpen we. 

Ik ben vooral heel erg trots op de mensen die ik 

aanstuur. Ik vertel nu wel het verhaal en ik geef 

leiding aan de club, maar zonder hen kon ik al 

deze klussen niet klaren.” 

Gezicht van Gageldonk:  

Sybrand Verweij

‘Dit werk is het mooiste werk 
dat er bestaat’

Ook al komt hij heel wat ellende tegen, Sybrand Verweij is stellig: zijn werk is fan-

tastisch, het mooiste wat er bestaat zelfs. Als leidinggevende bij de WVS stuurt 

hij een team aan dat de wijk Gageldonk-West, waar hij zelf ook woont, schoon 

houdt. En dat gaat verder dan een beetje vuil van straat plukken. 

‘Mensen leven 
weer op door 

de hulp die 
wij bieden’
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‘Misschien wordt het 
wel een hipster-wijk.  
Als het daar maar niet  
in doorslaat!’
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Meer ruimte voor groen, snelheid verkeer gaat omlaag  

‘Het nieuwe straatbeeld 
van de Vijverberg-Zuid’
De nieuwe straten in de Populierbuurt zijn zo goed als gereed en ook de  

Gentiaanstraat en Ericalaan worden flink opgeknapt. Laurent-Jan Allewijn, 
projectleider bij de gemeente Bergen op Zoom, kijkt alvast vooruit naar de 

volgende werkzaamheden: de nieuwe inrichting van de Vijverberg-Zuid. 

Wat zijn de grootste veranderingen  
in de Vijverberg-Zuid?
“Het straatbeeld gaat veranderen. De buurt 

wordt ingericht als een 30 kilometer-gebied. 

Er komen drempels en verkeersplateaus 

om de snelheid van auto’s te verlagen. In de 

Meidoornlaan komen fietsstroken in rood 
asfalt. De woonstraten krijgen dezelfde vorm 

als in de Platanenbuurt. Er komt meer ruimte 

voor groen. Het regenwater vangen we op in 

zogenaamde wadi’s. Dit zijn lagere delen in 

het gras, waarin het regenwater langzaam in 

de bodem zakt. Op deze manier verdwijnt het 

regenwater niet via het riool, maar houden we 

het waar het hoort, namelijk in de grond.”

Welke straten worden verlegd of 
verdwijnen?
“De Zonnedauwstraat en Speenkruidstraat 

worden verlegd om ruimte te maken voor 

woningbouw. Delen van de Vijverberg-

Zuid maken plaats voor een park met 

appartementen. Straks kan je vanaf de 

Meidoornlaan de vijver zien.”

Wanneer zijn de werkzaamheden?
“We zijn al begonnen met het verleggen van 

de Zonnedauwstraat. Over enkele maanden 

volgt de Speenkruidstraat. Na de bouw van 

de woningen en appartementen aan de 

Waterleliestraat wordt de nieuwe bestrating 

aangelegd. Dat doen we gefaseerd vanaf 

de zomer 2022. Zodra nieuwe woningen en 

appartementen zijn opgeleverd wordt de 

bestrating aangepakt. Over 3 jaar, in 2024, saat 

hier een hele nieuwe buurt.”

Waar wordt gewerkt?
Gentiaanstraat 
De straat wordt in delen vernieuwd. De 

werkzaamheden duren tot eind november. Volg 

de werkzaamheden via de Omgevingsapp. 

Ericalaan
Na de Gentiaanstraat verschuiven de 

werkzaamheden naar de Ericalaan. Deze straat 

gaat vanaf eind november op de schop. Volg de 

werkzaamheden via de Omgevingsapp. 

Populierbuurt
Sociaal plan voor Populierlaan is afgelopen. De 

woningen worden begin 2022 gesloopt. 

!
Vijverberg-Zuid
Nieuwbouw van 22 koopappartementen,  

15 huurappartementen en 10 eengezins-

woningen aan de Waterleliestraat. De 

Zonnedauwstraat is afgesloten en wordt 

verlegd. De appartementen aan de 

Teunisbloemstraat worden gesloopt. De 

werkzaamheden zijn in november gereed.

Centrum
Voorbereidingen voor nieuwbouw. Start bouw is 

in eerste kwartaal 2022. 

Kijk voor een actueel overzicht  

van alle werkzaamheden ook via  

www.wijmakendewijk.nl/waar-wordt-gewerkt
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Het resultaat van het harde werk is zichtbaar 

in de Hertshoornstraat, Ratelaarstraat 

en Berkstraat. De huizen zijn inmiddels 

aangesloten op het riool, het wegdek is 

vernieuwd en er is ruimte gemaakt voor groen 

in de straten. 

Parkeerplekken
Met trots kijkt bewoonster Kayja vanuit haar 

woning aan de Hertshoornstraat uit over de 

nieuwe straat: “Ik ben er heel blij mee! Vooral 

met de grotere parkeerplekken voor de deur 

en het uitzicht over de straat.” Als we het 

hebben over het nieuwe groen in de straat, 

zegt ze lachend: “Gelukkig komt de boom aan 

de overkant van de straat, dat scheelt mij weer 

bladeren vegen.” Ze is blij hoe de straat in korte 

tijd zo positief veranderd is. 

Op schema
Ook omgevingsmanager Joost Hermans is te 

spreken over project: “We lopen fantastisch 

op schema, zelfs al een beetje vooruit. Dat is 

mooi met de winter op komst, waarin we soms 

ook niet kunnen bouwen. Dat het zo soepel 

verloopt hebben we te danken aan de fijne 
samenwerking tussen de gemeente, Stadlander 

en aannemer Schapers Wegenbouw.” 

Geen overlast
Kapper Ger van XXAM is tevreden over 

de duidelijke communicatie over de 

werkzaamheden: “Ik heb helemaal geen 

overlast ondervonden.” Zijn trouwe klant 

Corry, die al 27 jaar zijn salon bezoekt, vult aan: 

“Ondanks de werkzaamheden kon ik hier altijd 

goed parkeren.” Ger is zichtbaar trots op zijn 

wijk: “Kijk, hoe mooi het hier wordt!” 

Meer ruimte voor groen, snelheid verkeer gaat omlaag  

‘Kijk hoe mooi 
het hier wordt!’
Er wordt gegraven, bestraat, geasfalteerd en bovenal hard aan de weg  

getimmerd in Gageldonk- West: een rondje door de Populierbuurt laat goed 

zien dat de wijk in een nieuw jasje wordt gestoken. Dat levert, naast een mooi 

straatbeeld, een voelbaar enthousiasme van bewoners en ondernemers. 
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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

www.bergenopzoom.nl

Stadlander 

Postbus 203, 4600 AE Bergen op Zoom

T: 088-5626000

E: info@stadlander.nl

www.stadlander.nl

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: 
Brambooth

Tekst: 
Het Champagne Atelier

Oplossing: SAMEN SCHOON
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