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Bijeenkomst Werkgroep Schoon Langdonk

Aanwezig:

Herman van Brussel, Reinier van Tulder, Jan de Bont, John Willekens,
Ronald de Bont, Arie van Wijlen, Fienus Konings, Joost Smits,
Rian Uitterlinden, Gea Korpel , Chantalle Gerth van Wijk,
Ingeborg Röhrich, Bas Raeijmaekers, Jolanda Jochems

Afwezig met kennisgeving:

Wesley Hopstaken, Fred Korpel

Ontmoetingscentrum De Broedplaats
22 september 2021, 19:30
Ingeborg Röhrich

Voor opening van de vergadering is er aandacht voor het cultureel
maatschappelijke initiatief in Roosendaal, genaamd Heldenketting. Herman is één
van de 50 uitverkoren helden zoals te zien is aan de gevel van De Kring waar een
mooi portret van hem hangt. Bescheidenheid siert Herman en daarom deelt hij
graag zijn ‘nummer 1 positie’ met ons. Alle werkgroepleden ontvangen een
gouden medaille om symbolisch even stil te staan bij het feit dat iedereen de
afgelopen Coronaperiode een enorme prestatie heeft geleverd.
Herman informeert naar ervaringen met de website. Wordt deze voldoende bekeken? Wat vinden
we van de uitstraling?
-

Reinier geeft aan geregeld mensen naar de website te verwijzen
Gea is benieuwd naar de bezoekersaantallen
Jolanda stelt voor in de nieuwsbrief een prijsvraag op te nemen met vragen waarop de
antwoorden te vinden zijn op de website. Doel verhogen van traffic naar de website.
Reinier merkt op dat het webadres wel op de visitekaartjes zou mogen staan.
Rian bevestigt dat het webadres op de nieuwe kaartjes staat.

Herman vraagt om reacties op de nieuwsbrief.
-

-

-

-

Alle aanwezigen zijn het erover eens dat de nieuwsbrief mag blijven, een professionele
uitstraling heeft en prettig leesbaar is.
We zijn het erover eens dat we een bredere doelgroep ofwel groter bereik willen hebben
Fienus informeert naar wie de nieuwsbrief ontvangt. Herman noemt een aantal
geïnteresseerden vanuit de lokale politiek, dienstverlening en openbare orde. Het zijn
met name zakelijke contacten.
Gea geeft aan dat ze de nieuwsbrief ook op facebook Schoon Langdonk wil zetten.
Om het bereik te vergroten stelt Ingeborg voor de
nieuwsbrief op de website van de Broedplaats te
zetten. Herman zal overleggen met beheerder Ad.
Iedereen is van mening dat werving van nieuwe
werkgroepleden een vast item in de nieuwsbrief mag
worden.
Ingeborg moedigt aan om met suggesties voor
artikelen te komen en niet te vergeten, foto’s en
anekdote’s die het delen waard zijn.
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Herman informeert naar interesse, belang en frequentie van een vergaderingen/ bijeenkomsten.
-

Bijeenkomst met alle werkgroepleden twee maal per jaar
Iedere twee maanden een bestuursvergadering is voldoende
Herman stelt voor Ingeborg aan te stellen als lid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit:
. 3 adviseurs: Bas Raeijmaekers, Jolanda Jochems en Ad van de Vrede.
. 6 werkgroep leden: Herman, Rian, John, Jan, Ronald en Ingeborg.
. Het dagelijks bestuur bestaat uit Rian en Herman.

Herman informeert naar suggesties ter verbetering van onze vrijwillige dienstverlening
-

Verschillende leden vragen zich af hoe we de ambulante handel op de parking van
Lindenburg zover kunnen krijgen dat ze het zwerfafval, wat zij achterlaten na een
werkdag, zelf opruimen?
o Bas licht toe dat ze daartoe zelfs verplicht zijn maar zal de kwestie van de
achterblijvende rommel bespreken met Handhaving.

-

Arie geeft aan dat de Broedplaats zelf de rommel in de directe omgeving moet gaan
opruimen. Het is er dagelijks een bende.
o Ingeborg geeft aan dat betrokkenen van de Broedplaats zelf de afvalbak legen en
dat ze geregeld het zogenaamde terras zwerfafvalvrij maakt. Ingeborg geeft aan
dat binnen de Broedplaats en jongerenwerkers het onderwerp op de agenda
staat, er wordt al naar een structurele oplossing gezocht.
o Herman zal bij Ad de noodzaak van een oplossing voor dit probleem
benadrukken.

-

Arie vraagt aandacht voor het gedrag van kinderen nu er weer een school extra is in de
buurt.
o Gezamenlijk concluderen we dat er kinderen zijn waar het goed mee gaat en dat
er in andere gevallen het nodige te verbeteren valt, echter daarop hebben in
deze rol van Werkgroep Schoon Langdonk niet direct invloed. Herman geeft aan
dat we in dit geval enkel met symptoombestrijding bezig zijn.

-

Chantalle deelt een ervaring over mensen in Spanje die tewerkgesteld worden als
tegenprestatie voor een uitkering. Het straatbeeld is er netjes en de betreffende mensen
houden zich zowel bezig met zwerfvuil ruimen als groenonderhoud.

-

Reinier tipt ons allen om de inspirerende aflevering van College Tour van 21 september
terug te kijken met als gast oud politicus en schrijver Jan Terlouw. ( hierbij de link voor
geïnteresseerden https://www.npostart.nl/KN_1727092 )

-

Joost vraagt aandacht voor de plasticafval problematiek in zijn woonomgeving bij
Lodewijkdonk.
o Bas komt er later in de vergadering op terug

3
Bas kondigt aan dat op 6 oktober een bijeenkomst plaatsvindt met de schooncoaches. Er staat een
presentatie op de planning over gedragsverandering naar aanleiding van de campagne Roosendaal
aan de Bak. Hiervoor zijn professoren Dijkstra en Van Baarn aangetrokken. Beiden zijn specialist in
menselijk gedrag in relatie tot afval.

Bas informeert naar het effect van de statiegeldregeling. Merken jullie verschil?
Overige vragen aan Bas.
-

Iedereen bevestigt minder flesjes te vinden op de routes.

-

Bas vult aan dat er een statiegeld campagne komt speciaal gericht op jongeren die vrijwel
geen weet hebben van de statiegeldregeling op kleine flesjes

-

Gea tipt om het via instagram onder de aandacht te brengen.

-

Bas vult aan dat Innocent fruitsappen statiegeld wil heffen op de flesjes, daarentegen wil
Barleduc bronwater juist overstappen naar kartonnen pakjes wat in ons perspectief
onwenselijk is.

-

Bas introduceert de komst van de nieuwe felgekleurde en duidelijk bestickerde
containers op de parking van de Lindenburg. Textiel wordt paars, glas is geel van kleur en
plastic wordt een oranje container. Gedurende een maand zal bij wijze van pilot een
spotlight gericht worden op de container zodra iemand in de buurt van de containers is.
Een publicatiebord van Saver zal een boodschap uitdragen naar het publiek om
medewerking te verlenen wat betreft het juist aanbieden van afval.

-

Gea vraagt dringende aandacht voor de incontinentiecontainer bij de Kroevendonk.
Een onwenselijke situatie die door Rian wordt bevestigd.
o Bas heeft hier aandacht voor en zal actie ondernemen. Terugkoppeling volgt.

-

Joost vraagt aandacht voor het te vroeg aanbieden van plasticafval in de Lodewijkdonk.
o Bas stelt voor om bij wijze van proef gedurende een maand een plasticcontainer
te plaatsen naast de glasbak aan de overkant van de Lodewijkflat. Twee maal
daags zal er een ronde gemaakt worden door Saver om eventuele
wantoestanden te signaleren.
▪ Rian en Herman benadrukken dat de bereikbaarheid van Saver na 16:30
moet verbeteren. Aanleiding: containers die geblokkeerd raken met
ernstige toename van
bijzettingen als gevolg.
Hierop reageert Bas met
een excuus voor een
inschattingsfout wat
betreft de maat van de
plasticafvalzakken.
Dit probleem is opgelost
en ondertussen is de reactietijd na een telefonische melding:
ophalen uiterlijk de volgende dag voor 17:00
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-

Arie is benieuwd of er wel eens mensen bekeurd worden
o Bas geeft aan dat er 3 koppels van handhavers (6 in totaal) op dagelijkse basis
bezig zijn binnen de gemeente Roosendaal met het achterhalen van
‘afvaldumpers’. Deze dienst werkt ook ’s avonds en in het weekend. Bas geeft
aan dat bij herhaalde weigering van het betalen van een bekeuring wel degelijk
juridisch procedures worden opgestart en uitgevoerd, met boetes die kunnen
oplopen tot €20.000,-

-

Rian vraagt aandacht voor het maaibeleid. Ze krijgt van veel leden bijval in de vorm van
herkenning.
o Bas geeft aan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die vanwege Europese
aanbestedingen vanaf 2023 zullen ingaan, waarbij sprake zal zijn van één
aannemer voor zowel onkruidverwijdering, maaien, groen en zwerfafval.
Selectie van aannemers zal plaatsvinden op kwaliteit.

Herman zou graag wat vaker resultaat van ons werk in cijfers uitgedrukt willen zien. Is het mogelijk
om op wijkniveau resultaten van BuitenBeter meldingen te publiceren?
-

Gea merkt op dat de Bode daarvoor een goed medium bij de gemeentelijke informatie.
Het is goed om het effect van onze inspanningen terug te zien.

-

Bas geeft aan dat er wat haken en ogen zijn aan het publiceren van die gegevens als
gevolg van AVG wetgeving. In feite weet Saver op adresniveau wat er speelt en dat wordt
momenteel door middel van een zogenaamde ‘vlekkenkaart’ inzichtelijk gemaakt en
vergeleken gedurende een proefperiode van twee maanden.

-

Herman benadrukt dat we niet persé geïnteresseerd zijn in de persoonsgegevens.
Breng ons regelmatig op de hoogte van het aantal bekeuringen voor dumpingen dat
Handhaving heeft uitgedeeld in Langdonk, dat versterkt de motivatie voor ons als
werkgroep.

Opmerkingen
Maandag 4 oktober hebben Herman en Rian een gesprek met Bas Raeijmaekers en Klaar Koenraad
over o.a. evaluatie van de schooncoaches, manieren vinden om efficiënter te coördineren en beter te
communiceren.

Reinier bedankt Rian en Ingeborg voor de catering, bijval van allen.

Herman rondt af en bedankt de aanwezigen voor hun komst, motivatie en inbreng.

