DORPSBULLETIN

Bewonersplatform Wouwse Plantage, september 2019

Investeren in de toekomst en in elkaar

Beste dorpsgenoten,
In de eerste helft van 2019 heeft het Bewonersplatform Wouwse Plantage een
aantal belangrijke projecten afgerond.
WPMobiel
Iedere inwoner heeft inmiddels het informatieboekje van WPMobiel ontvangen.
Hierin zijn alle mogelijkheden van vervoer
vanuit ons dorp samengevat.
We zijn ook officieel begonnen met het
een-op-een vervoer. Schroom niet om
hier gebruik van te maken, de vrijwilligers
van WPMobiel uit het dorp staan voor u
klaar.
Natuurpoort Wouwse Plantage
Na een lange voorbereiding en veel inzet
van alle betrokken partijen, nadert de
Natuurpoort Wouwse Plantage haar voltooiing. Het heeft even geduurd maar het
resultaat mag er zijn.
Er ligt een prachtige voorziening die de
lokale verenigingen, horeca en recreatie ten goede zal komen. De speciaal
hiervoor opgerichte Stichting Natuurpoort
Wouwse Plantage heeft als taak om de
Natuurpoort te beheren, te promoten en
samenwerking met alle betrokken partijen
te bevorderen.

Aantrekkelijk voor jonge gezinnen
Het is van groot belang dat Wouwse
Plantage aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen. Om dit te bereiken zetten we ons
in voor behoud van de speelterreintjes
en ondersteunen we de Heilig Hartschool
daar waar mogelijk.
Het is mooi om te zien dat er steeds
meer jonge inwoners in ons dorp kunnen blijven en dat jonge gezinnen ervoor
kiezen om in Wouwse Plantage te komen
wonen. In dit bulletin maakt u kennis met
twee van deze gezinnen en hun beweegredenen om zich in Wouwse Plantage te
vestigen.
Soos
Tevens beginnen we dit najaar een activiteit voor de jeugd in Dorpshuis De Spil in
de vorm van een eigentijdse Soos.
De foyer van De Spil is dan ook open,
dus een mooie gelegenheid voor de

jeugd én hun ouders om leeftijdgenoten
te ontmoeten.
Vrijwilligers
De leefbaarheid van ons dorp wordt gedragen door een hele grote groep vrijwilligers. Zij dragen hieraan belangenloos
hun steentje bij.
De vrijwilligers van Buurtpreventie,
Dorpshuis De Spil, de onderhoudsploeg van de kerk en de verschillende
werkgroepen van het Bewonersplatform
vormen een groep van ongeveer 150
personen. Dit betekent dat meer dan 10
procent van de dorpsbewoners actief
bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid van ons dorp. Daar mogen we
met zijn allen best heel trots op zijn.
Vrijwilligers bedankt!
Kees Nouws
voorzitter Bewonersplatform Wouwse
Plantage

Dorpsweekend vol activiteiten en muziek
Op zaterdag 28 en zondag 29 september
2019 organiseren we weer een Dorpsweekend met een gevarieerd programma. De activiteiten vinden plaats op het
veld van de Natuurpoort Wouwse Planta-

ge. Naast de inmiddels traditionele Pinse
Higlandgames, Toer de Pin-k, High Tea
en de Puzzeltocht, zijn er ook een aantal
vernieuwingen. Op de zaterdagavond
organiseren we een stoer buffet voor jong

en oud. Hierna is er een informele Afterparty met gezellige muziek en ruimte voor
een praatje en een drankje. Op zondag is
er een plein met allerlei spelletjes, waaraan jong en oud kunnen meedoen.

Programma Dorpsweekend Wouwse Plantage
Het activiteitenveld van Natuurpoort Wouwse Plantage, gelegen naast Plantagebaan 226, is twee dagen lang de plek waar alle
programmaonderdelen van het Dorpsweekend gaan plaatsvinden. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen of om
actief deel te nemen. De toegang tot het terrein is gratis, voor sommige programmaonderdelen betaalt u vooraf een bijdrage.
Zaterdag 28 september
12.30 - 13.00 uur 		
13.00 - 18.00 uur 		
18.00 - 20.00 uur		
			
20.00 - 01.00 uur 		

Try out: uitleg over de verschillende games en spelregels
Highland Games (deelname gratis)
Dorpsbuffet, verzorgt door Gasterij de Afspanning
€ 13,- p.p. voor volwassenen en € 6,50 voor kinderen tot 12 jaar
Pinse Afterparty, met gratis entree

Zondag 29 september
9.30 - 12.00 uur 		
12.00 - 13.30 uur 		
			
13.30 - 18.00 uur		
13.30 - 18.00 uur		

Toer de Pin(k). Alleen voor vrouwen. Inschrijfgeld € 5,- per deelnemer
High Tea, ook voor alle dorpsgenoten, in de feesttent. Hiervoor vooraf inschrijven,
kosten € 7,50 per persoon
Foto puzzelfietstocht. Deelnemen is gratis, geen inschrijving nodig
Spelletjesplein, middag vol spellen voor jong & oud

Deelnemers aan het dorpsbuffet, de Toer
de Pin(k) en de High Tea kunnen zich
opgeven en betalen in Dorpshuis De Spil,
Plantagebaan 223 of via
www.pinsehighlandgames.nl.
Ook inschrijven voor de Highland Games
kan via www.pinsehighlandgames.nl.

Natuurpoort Wouwse Plantage

Rust & Beleving om de hoek

Aan het tot standkomen van de
Natuurpoort gingen heel wat jaren
vooraf. Sinds 2002 bestond het
ontwikkelingsperspectief Landgoed
Wouwse Plantage. Een onderdeel van
de Brabantse Wal zou een recreatieve toegangspoort tot de natuur in
Wouwse Plantage moeten zijn.
Het Bewonersplatform heeft in 2004 een
speciale werkgroep opgericht om samen
met de gemeente de locatie van deze
recreatieve poort te onderzoeken.
Een lang en zorgvuldig proces, waarbij
de gemeente afhankelijk was van provinciale subsidie.
Verschillende bewonersbijeenkomsten
werden georganiseerd om gezamenlijk
tot een gedragen ontwerp te komen.
Afspraken
In 2018 zijn met het landgoed Wouwse
Plantage door de gemeente afspraken
gemaakt over de openstelling van een
stuk bos bij de leemputten en langs de
Zoom. De weide Koolen moest worden
verplaatst en zo waren er nog veel meer
hobbels te nemen.
Inmiddels was de recreatieve poort vervangen door een Natuurpoort, gelegen
aan de Brabantse turfroute en de nog te

realiseren Kunstroute.
Aan de slag
Vorig jaar was het dan zo ver. Een
ontwerp van Bert Huls voor de natuurpoort werd uitgewerkt na verschillende
inspraakrondes en tegelijkertijd kon ook
het Derde Wereldbos onder handen
worden genomen.
De stichting Natuurpoort Wouwse
Plantage trad toe tot de Brabantse
Natuurpoorten. Het beheer, het onderhoud en de promotie van de poort, het
activiteitenveld en de kunstroute werden
vastgelegd in een overeenkomst met de
gemeente Roosendaal.
Samen met de belanghebbende ondernemers en verenigingen uit Wouwse
Plantage zullen ideeën worden uitgewerkt om verder inhoud aan de Natuurpoort en het activiteitenveld te geven.
‘De nieuwe wereld’
Het resultaat mag er zijn. Een nieuw stuk
ontsloten bos langs de bekende leemputten, een vernieuwd Derde Wereldbos dat
vanaf dat moment de naam ‘De nieuwe
wereld’ kreeg.
Bij een Natuurpoort hoort een parkeerterrein om bezoekers te ontvangen
en tegelijkertijd de Plantagebaan van

Schoonmaakronden voor speeltuintjes

Dank voor alle helpende handen. Alle speeltuintjes hebben een flinke voorjaarsschoonmaak gehad en zien er weer netjes uit. In het najaar plannen we wederom
drie schoonmaakrondes. Op zaterdag 5 oktober speeltuin Vogelkersstraat om 14.00,
zaterdag 26 oktober speeltuin Jasmijnstraat om 14.00 en zaterdag 9 november 14.00
speeltuin aan de zoom. Graag weer tot dan!

parkeerdruk te ontlasten. Daarnaast is er
een activiteitenveld aangelegd, waarop
verenigingen aan het dorp gerelateerde
buitenactiviteiten kunnen ontplooien, na
afstemming met de Stichting Natuurpoort
Wouwse Plantage. De Kunstroute langs
de Zoom is nog in ontwikkeling en zal
later onderdeel uitmaken van het gehele
project.

Officiële opening op
zaterdag 21 september
Op zaterdag 21 september om 13.00
uur is het zo ver. Die middag zal de
Natuurpoort officieel door wethouder
Toine Teunis worden geopend.
Na de officiële opening kunnen de
bezoekers een ontdekkingsreis maken
die start bij het parkeerterrein en loopt
via het Derde Wereldbos ‘De nieuwe
wereld’.
Tijdens de wandelroute voor jong en
oud zijn er een aantal verrassingen te
ontdekken. Deze verrassingen passen binnen het thema van het gebied
‘Rust & Beleving’. Onderdeel van de
ontdekkingsreis zijn de Steenfabriek
en Galerie Albus Lux. De route eindigt
weer in ons dorp bij de Natuurpoort.
U bent van harte uitgenodigd om bij
deze feestelijke opening aanwezig te
zijn.
Meer informatie over de Natuurpoort is
te vinden op www.natuurpoortwouwseplantage.nl

Joey (32), Ramona (29) & Harley-Anna (2)

Warm en gezellig met elkaar
Waar wonen jullie?
Op camping Zoomland, Weststraat 8.
Dat is officieel Bergen op Zoom, maar
Harley gaat in Wouwse Plantage naar de
peutergroep en we doen daar mee met
familieactiviteiten.
Sinds wanneer wonen jullie hier en waar
komen jullie oorspronkelijk vandaan?
Joey woont hier ruim 14 jaar en Ramona
bijna 8 jaar. Joey komt oorspronkelijk
uit Dordrecht, Ramona is geboren in
Ossendrecht en getogen in Bergen op
Zoom.
Wat is jullie beroep?
Joey beheert samen met zijn familie
camping Zoomland. Ramona werkt in de
bediening van ’t Appeltje in Bergen op
Zoom.
Hoe vinden jullie het om woonachtig te
zijn in (de buurt van) Wouwse Plantage.
Wat is er fijn/zijn de voordelen.
We wonen natuurlijk op de camping, dus
hebben hier veel sociale contacten. Maar
we doen ons dochtertje graag in Wouwse
Plantage naar school, omdat het klein en
fijn is. De activiteiten die worden georganiseerd zijn gezellig en het is er gemoedelijk. Zo waren we er tijdens carnaval
en deden we mee met Sint Maarten. Dan
krijg je contact met de dorpsbewoners.
Dat voelt warm, gezellig met elkaar. In
een stad gaat alles vlugger, is het groter.
Het kleine van het dorp vinden we fijn.
Zijn er ook nadelen, dingen waarvan jullie vinden dat ze anders kunnen?

Het zou ons leuk lijken dat er een leuk
horecatentje zou komen, iets van een
ijssalon bijvoorbeeld. Of een kleine binnenspeeltuin.
En we willen wel wat meer verbinding
met het dorp, meer contact, meer een
band met de dorpsbewoners. Zodat
Harley-Anna ook contact heeft met de
kinderen en mensen van het dorp.

Hoe ziet jullie toekomst eruit?
De camping is een bedrijf in opbouw.
Een mooie camping. We zouden in de
toekomst wel verbinding willen maken
met het dorp, door bijvoorbeeld een
dorpsevenement op ons terrein/grasveld
te organiseren. En voor veel later wonen
in een dorp, zoals Wouwse Plantage of
Hoogerheide.

Dorpsbewoners in beeld
In het afgelopen half jaar sprak Dieuwertje Kerstens, lid van het bewonersplatform,
in de wandelgangen met enkele nieuwe inwoners van Wouwse Plantage. Tijdens
deze gesprekken vertelden ze haar hoe zij het vinden om in ons dorp te wonen.
Interessant, dacht ze, dat zijn mooie verhalen om voor alle dorpsbewoners in beeld
te brengen.

Wie de jeugd heeft de toekomst
Wouwse Plantage barst van de activiteiten voor haar inwoners. Er zijn
activiteiten voor jong oud, alleen valt
één groep tot nu toe een beetje uit de
boot: de jeugd van 10 tot 14-15 jaar.
Daar komt verandering in.
In het najaar wordt de kelder van Dorpshuis De Spil omgetoverd tot een ruimte

voor de jeugd. Zij kunnen hier gamen,
chillen,samen een film kijken of naar
Formule 1 en voetbal. Dat is vet cool.
De organisatie van dit project is achter
de schermen al in volle gang onder de
naam ‘Soos’. Maar we dagen jullie uit om
een originele naam voor deze activiteit
en ruimte te verzinnen.

S00S

Workshops
In samenwerking met BOOST (een
organisatie die jongerenactiviteiten in
de gemeente Roosendaal organiseert)
kunnen in de ruimte ook workshops
worden gegeven. In oktober vindt hier
een workshop ‘DJ’ plaats. Wie wordt dus
de nieuwe Armin van Buuren, Tiesto,
Hardwell?
Soos vanaf oktober
‘Soos’ start in oktober. De jeugd kan elke
vrijdagavond terecht in Dorpshuis De Spil
vanaf 19.00 tot 22.00 uur.
De foyer is dan ook geopend, dus ouders, als u toch dicht bij uw kinderen wilt
zijn, kom ook langs voor een bakje koffie
of een biertje.

Dave (35), Monika (32), Milan (6) & Aimée (3)

Blij met school en kleinschaligheid
zijn de voordelen.
Relaxed en rustig. Het voelt veilig, gezellig, landelijk. En vertrouwd, al wonen we
hier nog maar kort. We hadden geen
moeite om te wennen. Het voelde meteen als thuis.
De sociale controle die er is vinden we
fijn. Wat verkeer betreft is het niet druk,
waardoor het voor onze kinderen veilig
is om buiten te spelen. We hebben veel
ruimte om ons heen en we vinden dat het
makkelijk is om hier contact te maken.

Waar wonen jullie?
In de Jasmijnstraat 4.
Sinds wanneer wonen jullie hier en waar
komen jullie oorspronkelijk vandaan?
We wonen hier sinds 1 september 2018.
Daarvoor woonden we in Roosendaal,
middenin het centrum, twee etages hoog,
zonder lift. We kenden alleen de buren in
een appartement naast ons.
Dave is geboren in Hoorn, grotendeels

opgegroeid in Fijnaart en Roosendaal. Monika is geboren en getogen in
Roosendaal.
Wat is jullie beroep?
Dave is vrachtwagenchauffeur en rijdt
voor Jumbo. Monika is zelfstandige en
repareert tandtechnische instrumenten.
Hoe vinden jullie het om woonachtig te
zijn in Wouwse Plantage. Wat is er fijn/

Zijn er ook nadelen, dingen waarvan jullie vinden dat ze anders kunnen?
Dat er zoveel sociale controle is, maakt
ook dat je niet zomaar onopgemerkt iets
kan doen. Dat vinden we wennen. En we
zouden wel een kleine drogist en buurtsuper willen.
Hoe ziet jullie toekomst eruit?
We blijven sowieso nog 10 tot 15 jaar in
dit huis wonen. Maar we zouden in de
toekomst wel een groter huis willen, met
een grotere tuin. In Wouwse Plantage.
Willen jullie nog iets kwijt?
We zijn erg blij met de school, vanwege
de kleinschaligheid en de betrokkenheid.
We voelden ons ook daar meteen thuis.

Drukke periode voor WPMobiel
Alle pijlers van het project WPMobiel
staan: WPBus, informatiewaaier, individueel vervoer. Mei was een drukke
maand voor WPMobiel.

WPBus heeft haar eenjarig bestaat gevierd met een geslaagde jubileumrit naar
streekmuseum ’t Oude Platteland in St.
Willebrord. Hier zijn de mobiliteitsconsulenten in het zonnetje gezet.
Deze vrijwilligers zijn opgeleid om al
uw vragen met betrekking tot de vervoersmogelijkheden te beantwoorden. Zij
zijn elke donderdagmorgen aanwezig in
de huiskamer in Dorpshuis De Spil, van
10.00 uur tot 12.00 uur.

Naar de bingo
Ondertussen heeft ook de eerste avondactiviteit plaatsgevonden: met de WPBus
naar Dinteloord naar de bingo om
Colsensation te steunen. Ook dat werd
een zeer geslaagde avond. Houd de
Facebook, de flyers en de website www.
wpmobiel.nl in de gaten voor de activiteiten van WPBus.
Individueel vervoer
Tijdens de start van de pijler Individueel
vervoer op 23 mei is mw. J. Dekkers
opgehaald door de chauffeur, J. Voeten,
om naar de huiskamer te gaan.
Bij aankomst reikte mw. Dekkers het eerste exemplaar van de informatiewaaier
uit aan wethouder Raaijmakers.
Deze vorm van vervoer is bestemd voor
iedereen die vervoer nodig heeft. Denk
hierbij aan het doen van boodschappen,
bezoek aan vrienden en familie, dokter
en dergelijke.

Reserveren
Als u uw kinderen, familie, vrienden of
buren niet lastig wilt vallen en u heeft
vervoer nodig, maak dan gebruik van
Individueel vervoer. Bel SAHR (0165533111) en reserveert u uw rit.
SAHR fungeert als telefooncentrale en
is elke morgen te bereiken van 9.00 tot
12.00 uur. U dient uw rit minimaal een
dag van te voren te reserveren. U wordt
opgehaald door een chauffeur uit Wouwse Plantage. De kans is dus heel groot
dat u wordt gehaald en gebracht door
iemand die u goed kent. U betaalt € 0,25
per km. Met een minimum van € 3,- .

Update Buurtpreventie Wouwse Plantage

Serieuze inbraakgolf in schuurtjes
De afgelopen maanden was een
roerige tijd voor de Buurtpreventie
Wouwse Plantage. Net vóór de zomer
was er sprake van toch wel een
serieuze inbraakgolf, waarbij vooral
schuurtjes in de belangstelling van het
inbrekersgilde stonden.
In samenspraak met de politie is de
waakzaamheid verhoogd en is ook de
frequentie van de ‘rondjes’ tijdelijk opgevoerd.
Alerte inwoners
Ondanks de negatieve gevolgen voor de
getroffenen, was er ook een positieve
noot: de alertheid van de inwoners van
het dorp en het buitengebied nam toe. Dit
was goed te merken aan de hoeveelheid
meldingen in de WhatsApp-alertgroepen.
Gelukkig kunnen we concluderen dat
na een eerste piek in het dorp, gevolgd
door een piek in het buitengebied, de rust
inmiddels weer lijkt te zijn teruggekeerd.

Illegale stort
Een constant aandachtspunt blijft het
signaleren van illegale stortpraktijken in
het buitengebied. Mede door het politieke
beleid van de vervuiler betaald, dat zowel
in Nederland als in België steeds verder
wordt ingevoerd, vindt er steeds meer
illegale stort plaats. Daarnaast blijven we
geconfronteerd worden met drugsafval.
Buitenbeter app
Als Buurtpreventie dragen we zorg voor
veel meldingen. Hiervoor gebruiken we
de Buitenbeter app. Over het algemeen
zijn we zeer tevreden met de opvolging
door de gemeente.
Ook als niet-buurtpreventist kunt u
gebruikmaken van de Buitenbeter app.
Laten we er samen voor zorgen om de
mooie natuur in en rondom het dorp
schoon te houden en hiermee de leefbaarheid te verhogen.

Oproep voor nieuwe leden
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen,
proberen we als Buurtpreventie een
steentje bij te dragen aan de veiligheid en
leefbaarheid van het dorp. Onze preventisten gaan voornamelijk in tweetallen
te voet of op de fiets op pad, maar we
hebben bijvoorbeeld ook preventisten die
een oogje in het zeil houden als ze de
hond uitlaten.
Wilt u ook uw steentje bijdragen, neem
dan eens contact met ons op. En wist u
dat voor nieuwe dorpsbewoners onze
Buurtpreventie een ideale manier is om
het dorp en een groot deel van haar
bewoners te leren kennen. Speciaal voor
de nieuwe dorpsbewoners willen we ook
nog even de WhatsApp alertgroepen
onder de aandacht brengen. Interesse of
heeft u vragen of opmerkingen? Neem
dan contact met onze coördinator Rob
Prop, Kerkstraat 10, buurtpreventiewp@
gmail.com.

Dames gymclub Wouwse Plantage 50 jaar
Op 25 juni vierde de dames gymclub
haar 50-jarig bestaan met een gezellig
samenzijn in Dorpshuis De Spil. Er zijn
twee jubilarissen in het zonnetje gezet:
gymleraar Hans van Eekeren en Maria
Voorbraak zijn allebei al 50 jaar bij de
club betrokken.
De gymclub heeft geen leeftijdsgrens,
maar bestaat hoofdzakelijk uit 50-plussers. “Wekelijks hebben we een uurtje
gym, een half uur oefeningen om fit te
blijven en daarna spelen we een half uur
volleybal”, aldus secretaris Hetty Elst.
“Heb je zin om onze club te versterken
kom dan vrijblijvend een keer meedoen
op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30
uur in De Spil.” Meer weten? Stuur een
e-mail naar hetty.elst@hetnet.nl

Klachtennummers
•
Geluidsoverlast van vliegbasis Woensdrecht: centrale nummer 0800-0226033.
•
Voor klachten over groenvoorziening, wegen of openbare voorzieningen: gemeente Roosendaal. Spoedmeldingen: 0165579555 (bereikbaar 7 dagen per week, 24 uur per dag). Overige meldingen via www.roosendaal.nl.
•
Verdachte situaties en misstanden in het buitengebied (gedumpt afval, stroperij, illegaal motorcrossen etc.): 0900-9965432.
•
Wijkagent voor Wouwse Plantage is Mark Noordink, 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
•
Buurtpreventie Wouwse Plantage: buurtpreventiewp@gmail.com
Bewonersplatform Wouwse Plantage
Secretariaat: bewonersplatform@wouwseplantage.nu, www. wouwseplantage.nu.
Facebook: Bewonersplatform Wouwse Plantage.
COLOFON: Deze dorpskrant is een uitgave van Bewonersplatform Wouwse Plantage. Redactie en opmaak: Elma Gortworst, foto’s Kees Nouws.
Druk: Altorffer Roosendaal, oplage: 700 stuks.

