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Verkeerssituatie rond
basisschool de Linde
De afgelopen weken is er door verschillende partijen
veel energie gestoken in de aanpak ter verbetering
van de verkeersveiligheid van de kinderen rond de
Basisschool de Linde.
De Gemeente Roosendaal, SIW,
KPO, Parochie, Politie en het
BewonersPlatform zijn zeer actief
betrokken bij dit onderwerp. Het
is voor iedereen duidelijk dat de
huidige situatie verre van ideaal is en
derhalve op korte termijn aangepakt
dient te worden. Een aantal opties is
voorgedragen en besproken. Zoals
wel vaker, zitten er aan elke optie
haken en ogen, zijn er verschillende
belanghebbende partijen en dient er
rekening te worden gehouden met
mogelijke lange termijn plannen voor
wat betreft de verkeersstromen rond
en door Nispen (denk bijvoorbeeld

aan de plannen van de provincie met
de Antwerpseweg) en natuurlijk ook
de ontwikkeling van de dorpskern.
De optie die als beste uit de bus kwam
wordt op dit moment in detail met
de belanghebbenden doorgesproken.
Ondertussen is de Politie al vaker
aanwezig tijdens het uitgaan van
de school om onveilige situaties te
signaleren en de betrokkenen aan te
spreken.
Het BewonersPlatform stelt alles
in het werk om de realisatie van de
plannen zo snel als mogelijk voor u
allen zichtbaar te maken.
foto: Louis van Pul
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Heeft U vragen, opmerkingen of ingezonden brieven?
Het contactadres van het bewonersplatform Nispen is:
Secretariaat Bewonersplatform:
Oostmoer 26, 4709 BE Nispen,
e-mail: secretariaat@nispeninfo.nl

Wij wensen u en de uwen
fijne feestdagen en
een goed en gezond 2011!

Kijk ook eens op onze website: www.nispeninfo.nl.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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KBO en Bewonersplatform ontvangen
giften uit Saver jubileumfonds

Saver (de afvalinzamelaar en verwerker) heeft in
het kader van hun 10 jarig bestaan een jubileumfonds gemaakt waaruit een aantal organisaties uit
oa Roosendaal geholpen is met een bijdrage voor
een speciaal project. De helft van de aanvragen werd
beloond en daarbij zaten gelukkig ook de projecten van
de KBO Nispen en het Bewoners Platform Nispen.

materialen en spellen voor nodig en die kunnen nu worden
aangeschaft. De voorzitter Jac Roeken en secretaris Ad
Talboom namen blij de prijs in ontvangst.
Enkele organisaties kwamen in aanmerking voor een
bijdrage van 1000 euro en hierbij zat het project van het
Bewoners Platform Nispen. We hebben een aanvraag
ingediend om het hertenkamp een fikse opknapbeurt
te geven. Bij de stal zal het hang en sluitwerk worden
vernieuwd en de poort wordt vernieuwd.
Totaal sleepten de KBO en het Bewonersplatform 1500
euro binnen, en daarmee kwam Nispen er omgerekend per
inwoner bijzonder goed uit.

De KBO-Nispen ontving van Saver een geldbedrag van
500,00 euro. Dit ter stimulering van het project “ouderen
voor ouderen”. De doelgroep 80 jaar en ouder van de
Nispense ouderenbond heeft iedere woensdagmiddag, met
de hulp van Irma van Swaal en vrijwilligers, een ontspanningsmiddag in Nisipa. Hiervoor waren aangepaste

Bezuinigingen treffen
Dorpshuis Nisipa
De Gemeente Roosendaal heeft

Per 1 januari 2011:

besloten om fors te bezuinigen op

• zal Nisipa op maandagochtend en
vrijdagochtend gesloten zijn.
• zal er tijdens openingsuren maximaal
1 beheerder of conciërge aanwezig
zijn.
• zal het beheer voor een belangrijk
deel uitgevoerd gaan worden door
vrijwilligers.
• gaat het Virtueel Loket van de bibliotheek op vrijdagmiddag mogelijk om
17.00 u sluiten i.p.v. 18.00 u.
• zal aan gebruikers gevraagd worden
bij activiteiten de stoelen, tafels e.d. zo

het welzijnswerk. Voor Dorpshuis
Nisipa heeft dit tot gevolg, dat een
groot deel van het aantal personeels
uren moet worden ingeleverd.
Tevens wordt de exploitatiesubsidie
aanzienlijk verlaagd. Hierdoor zijn
wij gedwongen een aantal maatre
gelen te nemen. Helaas hebben
we niet kunnen voorkomen dat de
bezuinigingen ook de service naar
onze gebruikers treffen. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
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veel mogelijk zelf klaar te zetten en op
te ruimen.
• zullen de consumptieprijzen met 10
cent worden verhoogd.
Het bestuur van de Stichting
Dorpshuis Nisipa heeft in de bestuursvergadering van 24 november jl. en in
de deelnemersraad vergadering van
7 december jl. uitgebreid gesproken
over de invulling van de bezuinigingsopdracht door SIW en de concrete
gevolgen daarvan voor Nisipa. SIW
is actief in de gemeente Roosendaal
Lees verder op pagina 5 >>
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Openbare vergadering van 22 oktober 2010 dorpshuis Nisipa

‘Uw blik op de toekomstige kern van Nispen’
Gijs Dekkers & Klaas-jan Douben
Drie groepen, bestaande uit
dorpsbewoners (en met een wille
keurige samenstelling), hebben
tijdens de jaarvergadering van
het Bewonersplatform Nispen
gediscussieerd over verschillende
onderwerpen met betrekking tot
de kern van Nispen:
1. ‘Groene groep’: duurzame en
integrale oplossing voor het
parkeerprobleem in de kern;
2. ‘Gele groep’: veilige ontsluiting
basisschool De Linde;
3. ‘Blauwe groep’: herinrichting
van het Kerkplein.
De groepen kregen als opdracht mee
om een (waar mogelijk) integraal
plan op hoofdlijnen op te stellen dat
in relatief korte (binnen een half jaar;
ontsluiting basisschool), middellange
(2-3 jaar; parkeerproblematiek) en
langere termijn (5 jaar; herinrichting
Kerkplein) kan worden gerealiseerd.
Daarnaast is gevraagd na te denken
over mogelijke partners voor realisatie.

1. Duurzame en integrale
oplossing voor het parkeer
probleem in de kern
Probleem en huidige situatie:
• De parkeerproblematiek in de
Dorpsstraat doet zich vooral voor
nabij de bakker (o.a. tijdens halers
en brengers voor de school, op zaterdagen en tijdens laden en lossen) en
de basisschool (auto’s leerkrachten en
halers en brengers voor de school).

nispen

• Als gevolg van ‘foutparkeerders’
ontstaan onveilige situaties, opstoppingen en ergernis bij omwonenden
(parkeren voor inritten en op de
stoep).
• Doordat de tijdelijke parkeerplaats
voor school (waar nu starterswoningen zijn gebouwd) is verdwenen, is
ook in de Pastoor van Spaandonklaan
een (parkeer)probleem ontstaan
(o.a. moeilijk toegankelijke uitritten
aanwonenden en foutparkeerders op
parkeerplaats Wit-Gele kruis gebouw).
• De parkeergelegenheden die er
momenteel zijn in het dorp (NSV,
Nisipa) worden niet (optimaal) benut.
Oplossingsrichtingen vanuit
de groep groen:
• Visgraatparkeren mogelijk maken
aan de Heijbeeksestraat (naast de
kerk). Dit zou geen problemen
mogen opleveren (drukte/snelheid
Kerkplein) met de aanleg van de
juiste 30 km infrastructuur (Nispen
is tegenwoordig woonbestemming) –

mogelijke combinatie met ontsluiting
basisschool.
• De parkeerplaatsen van NSV en
Nisipa zouden ook regulier gebruikt
moeten kunnen worden. Mensen
moeten hiervoor doelbewust worden
omgeleid (maar ook worden ‘gelokt),
zonder dat de middenstand hier last
van heeft – mogelijke combinatie met
ontsluiting basisschool.
• Parkeren aan rechter zijde
Dorpsstraat (gezien vanaf Kerkplein)
- mogelijke combinatie met herinrichting Kerkplein, maar wellicht conflicterend met ontsluiting basisschool
(afhankelijk van de oplossingsrichting).

Daarna vond een discussie plaats.
Daarin kwam vooral aan de orde
dat er rekening moet worden
gehouden met eventuele ‘weerstand’
van de middenstand/winkeliers
in de Dorpstraat. Verder dat het
visgraatparkeren naast de kerk in de
Heijbeeksestraat gevaarlijke verkeersituaties kan opleveren met achteruitrijdende auto’s.

2. Veilige ontsluiting basis
school De Linde
Probleem (huidige situatie):
• De huidige ontsluiting van de
school is niet adequaat. Het bestaat
uit een smal (niet bestraat) baantje
tussen twee gevels met een zeer slecht
uitzicht op de Dorpsstraat.
• De huidige capaciteit van het
baantje is niet toereikend. Bij calamiteiten is een goede ontsluiting van
levensbelang, het baantje kan voor
problemen zorgen (brandweer zal
er niet door rijden i.v.m. afstand
tot school, maar slangen zullen
daarlangs naar achter gelegd worden).
Hulpverleningsdiensten, fietsen en
kinderen zullen tijdens een ‘paniek
situatie’ van hetzelfde baantje gebruik
(moeten) maken.
• Klaar-overs (vrijwilligers) hebben
reeds verschillende verkeersgevaarlijke situaties meegemaakt, alsmede
gevallen van ‘a-sociaal’ gedrag van
weggebruikers.
• De combinatie kinderen en auto’s
moet ten alle tijden vermeden worden.
• Bussen van ‘gastgymmers’ zorgen
ook voor gevaarlijke (verkeer- en
parkeer) situaties.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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• Uitgangspunt: de veiligheid van de
kinderen moet voorop staan. Mede
daardoor is dit probleem zeer urgent.
Mogelijke ‘lage-kosten’ oplossingen
vanuit de groep geel:
• Schilder 30 km op de weg (o.a. in
Dorpsstraat);
• Elektronische borden die snelheid
aangeven / (o.a. in Dorpsstraat);
• Stoplicht in Dorpsstraat ter hoogte
van ‘het baantje’ plaatsen;
• Eenrichtingsverkeer in de
Dorpsstraat invoeren – mogelijke

combinatie met parkeerproblematiek en
herinrichting Kerkplein.
• Handhaven parkeerverbod in de
Dorpsstraat (het is er, handhaaf het
dan ook!);
• Klinkerbestrating aanbrengen voor
een remmend effect;
• Voetgangersdomein creëren ((deel)
Dorpsstraat –Kerkplein tot Pastoor
van Spaandonkstraat- afsluiten voor
verkeer) – mogelijke combinatie met
parkeerproblematiek.
• Extra ontsluiting (loop- en/of
fietspad) vanuit achterzijde school
aanleggen via/langs NSV-terrein
richting parkeerplaats NSV (= verzamelplaats calamiteitenplan KPO) en/
of Oostmoer vanwege vele jeugd daar.
De afwatering van het kerkhof kan
problematisch worden bij eventuele
demping van de sloot – mogelijke
combinatie met parkeerproblematiek.
• Fietspad/voetpad vanaf een centrale
ontmoetingsplek achter de school naar
Kerkplein (via grondgebied kerk en
achter zaal Verhoeven) + zebrapad bij
de bloemenshop – mogelijke combinatie met herinrichting Kerkplein.
• Groep 1 en 2 verzamelen in de
toekomst ook op deze centrale
ontmoetingsplek naast de gymzaal,
geen uitgang meer aan de Dorpsstraat.
De discussie die daarna ontstond
ging vooral over het voetpad langs
NSV-terrein, dat speelt (drugs-)
4

criminaliteit in de kaart; ook bij goede
verlichting is het ’s nachts een onoverzichtelijk stuk. Bovendien gaf men
aan dat het reserveren als fietspad
van een deel van het voetpad aan de
Heijbeeksestraat het geheel een stuk
controleerbaarder houdt.

3. Herinrichting van het
Kerkplein
Probleem (huidige situatie):
• Het Kerkplein wordt door de
Nispenaren als meest onveilige
verkeerssituatie ervaren, het straalt
weinig uit en wordt slecht onderhouden (Dorpswaardering).
• Verschillende Nispense (culturele)
organisaties willen het Kerkplein
graag gebruiken voor het organiseren
van uiteenlopende verschillende
activiteiten. Dit is nu slechts ten dele
mogelijk.

nispen

te leggen) aan de Zonnelandstraat
(verkeersdosering Nispenseweg
verwijderen) – mogelijke combinatie

met parkeerproblematiek en ontsluiting
basisschool.
Na het presenteren van de mogelijke
oplossingen, discussieerden de
aanwezigen over de rotonde aan de
Zonnelandstraat. Deze ONTlast
het Kerkplein, maar BElast de
Dorpsstraat (als er in de Dorpsstraat
geen eenrichtingsverkeer wordt aangelegd); het probleem wordt hiermee
verlegd (‘terug naar af’).
Verder kwam aan de orde dat bij het
afsluiten (eenrichtingsverkeer) van
de Dorpsstraat via de ingang aan de
kant van de Lind, het wegdek van de
Lind verbeterd dient te worden om
de toegenomen verkeersintensiteit te
accommoderen.

Rondvraag:
Oplossingsrichtingen vanuit
de groep blauw:
• Om het Kerkplein te verfraaien
en meer als een geheel over te laten
komen moet het totale plein worden
bestraat op een en dezelfde hoogte.
Verder moet het plein worden aangekleed met leilindes / boompjes, bankjes
en losse (verkeersbelemmerende)
obstakels die bij e.v. activiteiten
(bijv. Wielerronde en Pleinfeest)/
calamiteiten te verwijderen te zijn.
Sfeerverlichting (vriendelijker licht
dan het huidige) dient te worden
aangebracht.
• Het Kerkplein wordt parkeervrij,
parkeren op gemeentegrond zoals
bijvoorbeeld aan rechter zijde van de
Dorpsstraat (gezien vanaf Kerkplein),
naast (Heijbeeksestraat) en achter
de kerk. Een en ander kan worden
gerealiseerd door de Dorpsstraat
eenrichtingsverkeer te maken, te rijden
richting de Lind. De toekomstige
ontsluiting richting Wouw (vanuit
Roosendaal) via de rotonde (nog aan

• Vuilstort op een andere plek dan
aan de Heijbeeksestraat?
Antwoord: verplaatsen richting NSV
verplaatst het probleem alleen maar.
Door ze daar op het plantsoen te
plaatsen wordt de doorkijk richting het
parkeerterrein verminderd (i.v.m. drugsproblematiek en illegale afvalstort).
Niet aan de doorgaande weg zou betere
oplossing zijn. Plantsoen vervangen in
de Pr. Bernhardstraat bij de molen wordt
als mogelijke plek genoemd.
• Nog een vervolg gegeven aan het
buurtbankjes initiatief?
Antwoord: er zijn geen liefhebbers om ze
aan hun gevel te bevestigen.
• Sponsoring kerstboom op
Kerkplein van budget BPN?
Antwoord: dit is een mogelijkheid, de
Nispense Middenstandsvereniging heeft
er geen budget voor.

bewonersplatform
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als de Stichting Integraal Welzijn. Zij
verzorgen voor Nisipa, maar ook voor
de overige buurt- en wijkhuizen in de
gemeente Roosendaal: het agogisch
werk, het beheer, de schoonmaakkosten en verschaffen de exploitatiesubsidie in opdracht van de gemeente
Roosendaal.
Wat staat ons te wachten en wat
vindt dorpshuis Nisipa er zelf van:

 De kortingen die SIW doorvoert
op enerzijds de inzet van beheerspersoneel en anderzijds de hoogte van
de exploitatiesubsidie, treffen ons
dorpshuis onevenredig hard. Grofweg
gezegd wordt het beheer gehalveerd:
van 80 uur naar 42,5 uur.
 De ‘verdwenen’ uren moeten
ingevuld worden door vrijwilligers die tegen een (weliswaar
bescheiden) vergoeding de taken
van het SIW-personeel overnemen.
Deze extra kosten kunnen niet enkel
terugverdiend worden met commerciële activiteiten. (Consumptie)
prijsverhogingen en aanpassing
van de openingstijden (sluiten op
‘slappe’ tijden, meer vakantiesluitingen) zijn daarom onvermijdbaar.
Juist de maatschappelijk zwakke
groepen, die toch al gemakkelijker in
een sociaal isolement terecht komen,
zullen hierdoor getroffen worden.
Wij denken hierbij met name aan de
oudere inwoners van ons dorp.
 In Dorpshuis Nisipa wordt al
veel met vrijwilligers gewerkt. De
meeste activiteiten in het dorpshuis
worden georganiseerd en uitgevoerd
door vrijwilligers. Dit maakt de inzet
van (dure) agogen ten last van SIW
overbodig. Daarnaast is er een vaste
ploeg vrijwilligers die een belangrijk
deel van de onderhoudswerkzaamheden aan gebouw en terrein voor zijn
rekening neemt. Op dit punt neemt
Dorpshuis Nisipa ook een
Lees verder op pagina 6 >>
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Nieuwe wijkagent voor Nispen
Vanaf oktober 2010 heeft Nispen een nieuwe wijkagent. In navolging van verschillende wijken in Roosendaal, heeft nu ook een wisseling van wijkagent plaatsgevonden in Nispen. Wijkagent Jack Konings gaat zich met enthousiasme inzetten
bij het meewerken aan de leefbaarheid en veiligheid van al de dorpen die hem
zijn toevertrouwd.
Even voorstellen.
Ik ben Jack Konings, 58 jaar geboren en getogen in
Roosendaal. Sinds 1975 ben ik werkzaam bij de politie.
Om het politievak eigen te maken heb ik diverse disciplines doorlopen die behoren binnen de politieorganisatie en heb ik zeven jaar geleden de overstap gemaakt
naar de functie van wijkagent. Vorig jaar ben ik van de
wijk Kortendijk in Roosendaal naar de dorpen, Wouw,
Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten gegaan. Nu
is daar Nispen aan toegevoegd.
Om verder inzicht te krijgen in vele facetten van het dorpsleven en hun bewoners
zal ik zeker trachten regelmatig in contact komen met de inwoners van Nispen.
Zij zullen mij dan ook regelmatig tegenkomen.
Uw wijkagent
Uw wijkagent werkt dicht bij de mensen en besteedt een groot deel van zijn
werktijd aan de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt. U komt de wijkagent
fietsend of wandelend in de wijk tegen, maar ook overlegt hij met diverse instanties
over problemen in de wijk. Daardoor weet de wijkagent welke problemen er leven.
Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners. De wijkagent kan altijd een beroep
doen op de andere leden van het plaatselijke politieteam, die hem ondersteunen.
Uiteraard zijn er meerdere partijen die zich inzetten om gezamenlijk problemen
op gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijk aan te pakken. Dit blijkt uit de
overlegvormen welke plaatsvinden tussen onder andere; de gemeente Roosendaal,
platforms en leefbaarheidgroepen, woningbouwverenigingen Aramis Alleewonen,
SIW met zijn (jeugd)opbouwwerkers evenals de school.
Ik ben op diverse manieren te bereiken. Buiten dat u mij in de wijk kunt tegenkomen ben ik ook via de (mobiele) telefoon en de mail te bereiken. Voor het gemak
hieronder de mogelijkheden:
Algemeen telefoonnummer: 0900-8844
Adres: Politie Team Roosendaal, Nieuwstraat 6
E-mail: jack.konings@mw-brabant.politie.nl of
team.roosendaal@mw-brabant.politie.nl
Internet voor algemene info over de politie en/of wijkagent:
www.politiemwb.nl of www.dewijkagent.nl
Voor SPOEDEISENDE zaken kunt u 24 uur per dag terecht via telefoonnummer 1-1-2
Ik hoop u in de wijk te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Jack Konings

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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unieke positie in ten opzichte van de
andere wijk- en buurthuizen in de
gemeente Roosendaal.
Als een van de weinige wijk- en buurthuizen verzorgt Dorpshuis Nisipa zelf
de administratie.
 Wij vragen ons af in hoeverre
wijkhuisbestuurders zelf beslissen
over de inzet van agogen. Wij, Nisipa,
maken hier nauwelijks gebruik van.
Als wij hier nauwelijks of geen zeggenschap in hebben, waarom worden
de kosten dan op het bordje van de
wijk- en buurthuizen gelegd? Als de
Gemeente en SIW vinden dat er inzet
van agogen moet zijn, dan moeten zij
zelf voor deze inzet opdraaien en de
lasten niet afwentelen ten koste van de
burgers in de wijk!
 Stichting Dorpshuis Nisipa wil
aandringen op verdere bezuinigingen
op de overheadkosten binnen SIW
zelf, temeer daar SIW voor ons weinig
toegevoegde waarde heeft, zowel
op het gebied van agogisch werk als
administratie.
 Stichting Dorpshuis Nisipa is van
mening dat buurthuiswerk in een dorp
niet te vergelijken is met buurthuiswerk in de stad. Een belangrijke basistaak in een dorp is het op peil houden
van voorzieningen. Op dit gebied ver
vult de vestiging van bijvoorbeeld het
TNT-servicepunt een belangrijke rol.
 Voor (groot) onderhoud heeft
Stichting Dorpshuis Nisipa nooit
subsidies ontvangen, zoals dat bij
andere wijk- en buurthuizen wel het
geval is. De subsidie die wij ontvangen
is gebaseerd op een gedeeltelijke
tegemoetkoming in de exploitatiekosten van het gebouw. Als de subsidiekraan nog verder dicht gedraaid
wordt, zal het voor onze stichting
vrijwel onmogelijk zijn, om geld te
reserveren voor onderhoud.
 Zoals hierboven vermeld, wordt de
inzet van beheerspersoneel in Nisipa
met ongeveer 50% verminderd. Wij
worden wel heel hard gepakt.
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De buurthuis besturen vormen thans
een gezamenlijk front dat maakt ons
sterker en versterkt het saamhorigheidsgevoel, met hopelijk als resultaat
een faire lastenverdeling! Laten we
voorkomen dat SIW en de gemeente
een politiek van ‘verdeel en heers’
kunnen gaan voeren!
Vanaf 1 januari a.s. zullen Peter van
Loon en Rianne van de Sanden, beide
werknemers van het SIW, ten gevolge
van de bezuinigingen niet meer in ons
dorpshuis als beheerder werkzaam
zijn. Dit is een besluit van het SIW.

Peter wordt overgeplaatst naar twee
buurthuizen in Roosendaal en Rianne
heeft ervoor gekozen te stoppen bij
het SIW. Wij willen beiden namens
het bestuur, de deelnemersraad en de
gebruikers bedanken voor hun inzet
en het vertrouwen. Wij vinden het
erg jammer. Wij zullen in ieder geval
op gepaste wijze binnenkort afscheid
nemen van Peter en Rianne. Rianne
heeft aangegeven als vrijwilligster door
te willen gaan. Haar zullen wij zeker
terug zien.
Bestuur Stichting Dorpshuis Nisipa

Geraniumactie 2010
Tijdens Koninginnedag werden er dit jaar
maar liefst 825 geraniums uitgereikt aan de
Nispense bevolking. Talloze groene vingers
gingen aan de slag om Nispen een extra
fleurig uiterlijk te geven. Op vele plaatsen
zag je de rode of roze plantjes verschijnen
in bloembakken, kruiwagens, hanging
baskets enz. enz.
Begin augustus fietste een afvaardiging van
het bewonersplatform door en rond Nispen
om een deskundig oordeel te vellen over de
in het dorp aanwezige tuinderkwaliteiten.
Vele variaties werden aangetroffen, van
mooie volle bossen tot losse sprieten, van
diep donkere of juist helder rood of roze
blaadjes tot lichtbruine soortgenoten met
een donker randje. Hoewel het zeker de
bedoeling is dat de geraniums op een zichtbare plaats worden opgehangen kwam het
op verscheidene plaatsen helaas ook voor
dat er werd gestopt, gespeurd, maar geen

geranium werd gevonden. Begin oktober
werd er nogmaals een ronde gefietst en er
bleken nog steeds vele geraniums in goede
staat aanwezig.
Uiteindelijk werden door de jury 9 adressen
geselecteerd. Tijdens de jaarvergadering
op 20 oktober werden foto’s van de betreffende geraniums getoond en ook uitgedeeld
en konden de aanwezigen kiezen wie ze de
beste vonden. Op de derde plaats eindigde
Els Beks. Op de tweede plaats volgde Jan
Nelemans en de winnaar van de geraniumactie 2010 werd Irene Martens. De top vijf
kreeg een waardebon uitgereikt welke ze
mogen besteden bij Bloemenshop Nispen.
De overige vier kregen een heerlijke fles
wijn om zich alvast voor het komende jaar
moed in te drinken. Tevens kregen alle
negen genomineerden een fles vloeibare
plantenmest om de geraniums ook volgend
jaar weer te laten schitteren.
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Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen

