NIEUWSBRIEF/ december 2018
Aanleiding
Op 26 november was er een informatieavond in het Da Vinci College voor bewoners van Bovendonk,
Gripvelden, Schuivenoord, Donkenweg en Vogelzang. Deze bijeenkomst werd gehouden omdat
Langdonk Voor Elkaar de resultaten wilde delen van de diverse gesprekken welke men gehouden
heeft in Schuivenoord. Tevens wilde de politie een overzicht geven van de resultaten van het
onderzoek over jeugdoverlast in Bovendonk. Welnu, beide organisaties hebben een uitgebreide
presentatie gegeven. Er waren ca. 40 bewoners aanwezig. Ook was er een vertegenwoordiging van
WijZijn, Alwel, politie, Norbertus Gertrudis MAVO en gemeente. In dit bulletin willen we u een
overzicht geven van de resultaten.
Voor de bijeenkomst was bij 416 adressen een uitnodiging bezorgd. Enkele mensen hebben zich
afgemeld. Het was een interessante, leerzame en gezellige avond.
Afspraak was dat een verslag huis-aan-huis verspreid wordt. Fijn dat een viertal mensen zich hiervoor
heeft aangemeld. Dank daarvoor!
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons weten. U kunt ons vinden in De
Broedplaats, Lindenburg 82, 4707 CR Roosendaal, achterzijde winkelcentrum.
Hartelijk welkom!
Ad van de Vrede, opbouwwerker WijZijn Roosendaal,
ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl

De ‘wijk’ Bovendonk
Hiermee bedoelen we de vijf straten: Bovendonk, Gripvelden, Donkenweg, Schuivenoord, Vogelzang.
952 bewoners:
0 -18 jaar
: 209
19-64 jaar
: 513
65 jr e.o.
: 230
416 woningen:
eigen bezit
Alwel
Particuliere verhuur

: 238
: 146
: 32

Rapportcijfers die bewoners Schuivenoord geven aan hun buurt:
Buurt
Sociale contacten
Rust
Veiligheidsgevoel
Vervuiling
Woonomgeving
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: 6,9
:7
:7
: 6,7
: 5,6
: 6,8
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Bewoners uit Schuivenoord geven in de gesprekken met Langdonk Voor Elkaar aan:













Men woont er graag
Er is een goed contact met de buren
Een groot aantal bewoners doet aan vrijwilligerswerk
Er is Buurtpreventie, hiervoor worden nog bewoners gezocht
Signalen uit de wijk worden opgepakt
Er wordt erg hard gereden met auto’s en scooters
De trottoirs zijn in slechte staat
Ergernis: zodra het plastic afval is opgehaald, hangt het er weer..
Onderhoud van de plantsoenen en onkruidbestrijding kan beter
Er is weinig speelgelegenheid voor kinderen
Er wordt drugsoverlast ervaren
Er is geen ophaaldienst voor grof vuil

Bewoners enquête Bovendonk
Politieteam Roosendaal heeft naar aanleiding van klachten over jeugdoverlast een onderzoek
uitgezet onder bewoners van Bovendonk en omgeving. Er waren 46 ingevulde vragenformulieren
ontvangen.
Daarin gaf men aan dat 8% nooit overlast ervaart, 32% soms, 43% geregeld en 17 % vaak.
De overlast die men ervaart bestaat voornamelijk uit het achterlaten van afval, het luidruchtig zijn en
de aanwezigheid van hangjeugd. Tijdstippen zitten vooral in de middagen en avonden doordeweeks,
in mindere mate in het weekend. Het meeste stoort de bewoner zich aan het achterlaten van afval,
vernielingen, grote mond bij het aanspreken, luidruchtigheid en een aangetast veiligheidsgevoel.
De aanwezigen melden bovendien hard rijden in de straat als ergerlijk te ervaren. Men erkent dat de
daders veelal wijkbewoners zelf zijn.
Het parkeren vindt men ook een belangrijk item, “kunnen hulpdiensten wel goed door de straten?”.
Er zijn ook opmerkingen over het plantsoen en bestrijding onkruid, dit kan beter vindt men.
De vraag is wat er aan te doen? Op de eerste plaats zullen bewoners melding moeten maken van de
overlast welke men ervaart. Het blijkt dat dit niet altijd gedaan wordt. Hoe meer melding, des te
meer er aandacht voor zal zijn. Bewoners kunnen zelf ook iets doen. Dat kan door bijvoorbeeld aan
te sluiten bij buurtpreventie of door deel te nemen aan de WhatsAppAlertgroep. Informatie hierover
is te verkrijgen bij Buurtpreventie Roosendaal, Lindenburg 82 ( ook in De Broedplaats). Op elke
dinsdag- en donderdagochtend kunt u hiervoor terecht.

Meldingen
Bij spoed: bel 112
Indien u de politie wilt spreken, maar het betreft geen spoed: 0900 8844.
U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar de politie, ook makkelijk bij het sturen van foto’s naar
de politie: 06 12207006.
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Indien u melding wilt maken van iets op het gebied van groen en grijs dan kunt u dit doen door de
BuitenBeter app te gebruiken. U moet dan wel beschikken over een smartphone:

Hoe nu verder :
Tijdens de informatieavond op 26 november is aangegeven:
1- Het contact in en met de buurt wordt verder voortgezet;
2- Er worden meedenkers en doeners gevraagd: er wordt een beroep gedaan op de bewoners;
3- De knelpunten die men ervaart worden gedeeld met o.a. gemeente, scholen en politie om
ervoor te zorgen dat die knelpunten in overleg met bewoners worden aangepakt;
4- Iedereen is van harte welkom in De Broedplaats.

buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl
Het is erg belangrijk dat bewoners zelf ook gaan meedoen.
Dat begint al bij het melding doen van zaken waarmee men zit. Op welk gebied dan ook. Immers,
zonder meldingen weten we met elkaar niet wat er speelt. En zal er dus ook niks aan gedaan worden.
We vragen daarbij ook aan mensen om met ons mee te denken en mee te doen. Bewoners zijn
ervaringsdeskundigen in hun buurt. De buurt is van de bewoners!
Ideeën over hoe het met elkaar nog beter kan: contacten met elkaar, tegengaan van
vervuiling/verloedering, bestrijden van het onveiligheidsgevoel. Er is te weinig speelgelegenheid voor
kinderen werd gezegd, maar wie wil meehelpen om daar iets aan te doen? Te hard rijden in de buurt
wordt vaak veroorzaakt door bewoners zelf. Gaan we elkaar daarop aanspreken, wilt u hieraan een
bijdrage leveren?
Contactadres: Ad van de Vrede, Opbouwwerker en coördinator buurtpreventie bij
welzijnsorganisatie WijZijn Roosendaal, (telnr. hoofdkantoor: 0164-237056)
locatie: De Broedplaats , Lindenburg 82, 4707 CR Roosendaal
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Lindenburg 82
Dé ontmoetingsplek van Langdonk:

 Een toegankelijk trefpunt waar bewoners en wijkwerkers terecht kunnen voor
(lokale) informatie, inspraak, invloed, co-creatie en inspiratie t.b.v. de wijk
 meer betrokkenheid bij eigen buurt (participatie)
 meer interactie tussen bewoners die normaal gesproken niet snel met elkaar
in contact komen;
 elke dag inloopuur zonder afspraak tussen 11.30u en 12.30; andere tijden op
afspraak, loop gerust eens binnen.
 emailadres: broedplaatslangdonk@gmail.com

De Werkgroep Schoon Langdonk houdt zich bezig met het
voorkomen en opruimen van het zwerfafval in onze wijk. Met 14 vrijwilligers en hulp van de
gemeente kunnen we in ongeveer de helft van de wijk het zwerfafval regelmatig opruimen. Met 25
vrijwilligers zouden we de hele wijk onder handen kunnen nemen. We zijn dus op zoek naar
bewoners die in hun straat, pleintje of directe omgeving regelmatig het zwerfafval willen opruimen.
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Herman van Brussel, 06 53341691,
herman.vanbrussel@online.nl

Dit is een team van (ervarings)deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Zij staan klaar om
de juiste ondersteuning te vinden wanneer u:







moeite hebt om rond te komen of financiële vragen heeft
iets voor een ander wilt betekenen of zich zorgen maakt over iemand
zelfstandig wilt blijven wonen of gewoon mee wilt doen in de buurt
het even niet meer ziet zitten of wanneer u zich alleen voelt
moeite hebt met lezen of schrijven
andere vragen heeft rondom zorgen en welzijn of de weg hier naar toe


Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de
buurt. We helpen u graag bij de verdere opzet van uw plannen. Ook
wanneer u interesse heeft om zelf ook mee te doen met deze werkgroep,
dan horen we dat graag van u! broedplaatslangdonk@gmail.com
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