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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
Kijk ook eens op onze website: www.nispeninfo.nl.
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Wijkschouw Nispen
Dit jaar wordt na de zomervakantie weer een wijkschouw
gehouden. Een wijkschouw is een
inspectie door de gemeente samen
met de bewoners van de wegen,
trottoirs, groen, verlichting, en wat
er nog meer op of naast de weg
bevindt. Het doel van de gemeente
Roosendaal is om ‘problemen,
knelpunten en signalen vanuit de
wijken en dorpen op te vangen en
daarbij zorg te dragen voor een
zorgvuldige afhandeling en terugkoppeling’.
De laatste wijkschouw is in januari
vorig jaar gehouden en het is dus
hoog tijd voor een nieuwe schouw.
Dit jaar zullen we de wijkschouw
splitsen in twee aandachtsgebieden,
namelijk het “groen” (plantsoenen,
beplanting) en het “grijs” (de wegen,
trottoirs, enz).
Tijdens de schouw kunt u samen met
een aantal leden van het bewonersplatform Nispen en medewerkers van
de gemeente Roosendaal door de wijk
lopen om te kijken hoe het staat met
de leefbaarheid.
Mochten er nog zaken zijn waarvan u denkt dat die meer aandacht
nodig hebben, dan kunt u ons dat nu
al melden. Bij kleine gebreken aan
wegen en trottoirs, zoals gaten, losliggende tegels of hinder van struiken,
kunt u echter direct naar de klachtenlijn van de gemeente bellen: telefoon
579555 of een e-mail naar meldingen@roosendaal.nl.
Omdat het Bewonersplatform Nispen
ook niet van alle gebreken of eventu-
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eel te verbeteren situaties op de hoogte is, zijn wij op zoek naar mensen
die ons willen helpen bij dit karwei.
Wilt u ons helpen door mee te lopen
of weet u een plaats die verbeterd kan
worden?. Geef dit dan door aan Gabe
Kielman, telefoon 561582 of via een
e-mail aan secretariaat@nispeninfo.nl.
Een verslag van de vorige wijkschouw
kunt U vinden op www.nispeninfo.nl
(via bewonersplatform, wijkschouw).
De precieze data voor de wijkschouwen zijn nog niet bekend maar zullen
tijdig bekend worden gemaakt via de
Nieuwsbrief.

Wijkbudget 2011
Een aantal verenigingen hebben dit
jaar al een bedrag gekregen als bijdrage
voor een activiteit voor hun leden en
inwoners van Nispen.
Deze verenigingen zijn:
• Stichting Dorpshuis Nisipa:
bijdrage jubileum:
• NSV: 90-jaar bestaan:
• Nispen Cultureel:
• Nispen Blues
• KPJ weekend

€ 500.€ 500.€ 500.€ 500.€ 500.-

De mogelijkheid bestaat nog steeds om
van het wijkbudget gebruik te maken.
Wel moet de activiteit in het belang
van de Nispense gemeenschap zijn.
De aanvraag kan worden ingediend bij
Bewoners Platform Nispen. Hierin kan
worden vermeld wat de activiteiten
zijn, wanneer en wat de doelgroep
is. Het Bewonersplatform bekijkt de
aanvraag en beslist of de aanvraag kan
worden gehonoreerd.
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Startersproject Nispen in stroomversnelling
Het is alweer een tijd geleden dat we iets over het starterswoningen project hebben kunnen publiceren. Het is natuurlijk
niet zo dat er niets meer gebeurd is omtrent het CPO-project.
Integendeel, na een lange periode van relatieve stilstand,
hebben we nu een grote stap kunnen zetten die realisatie van het
CPO-project dichterbij brengt.
Er is een locatie gevonden waarvan de eigenaar, de gemeente en de
provincie hun medewerking willen verlenen! Er kunnen en mogen
zelfs meer dan 10 starterswoningen gebouwd worden.
Ons inziens is dit een heel belangrijke stap richting de realisatie van
het CPO-project, en een hele mooie gelegenheid om als starter in
Nispen te kunnen blijven wonen.
Onlangs zijn we in Kruisland gaan kijken naar starterswoningen.
Zie: http://www.thuisvester.nl/nieuwbouw/overige-locaties/kruisland/.

Ons project is vergelijkbaar met de woningen die
daar gerealiseerd zijn.
Afgelopen maand is de interesse gepeild bij onze
de eerste groep geïnteresseerde starters, en er
is een aantal nieuwe potentiele starters aangeschreven. Dit heeft geresulteerd in een enthousiaste groep van 15 starters met hernieuwd
vertrouwen om aan het project deel te nemen!
Mocht je als jonge Nispenaar niet actief
benaderd zijn en heb je wel interesse, aarzel dan
niet en laat het dan weten aan:
Maarten Denissen
(maartendenissen@hotmail.com) of:
Gijs Dekkers (gijsdekkers@home.nl).

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 dorps
leven 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
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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 telefoonnr.: 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
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Eigen Plekske
De gemeente Roosendaal heeft vorig jaar een subsidie
genaamd “Eigen Plekske” ter beschikking gesteld.
Van dit subsidiegeld mocht een plek die er niet fraai
bij ligt opgeknapt worden. Omdat het pleintje aan
de Flamingostraat er al lange tijd troosteloos bij
ligt, leek het ons een goed idee om met behulp van
de genoemde subsidie het pleintje wat gezelliger en
functioneler in te richten.

Middels een brief hebben we de omwonenden van ‘het
pleintje’ over dit idee geïnformeerd. Op 18 mei 2010 was
er een bijeenkomst in Nisipa om de omwonenden over
het ‘Eigen Plekske” te informeren. De toen aanwezigen
hebben een aantal suggesties gedaan hoe een nieuw in te
richten pleintje er uit zou moeten zien en aan welke voorwaarden het zou moeten voldoen. Bij de omwonenden bestond de angst dat het pleintje wederom een hangplek zou
worden voor jeugd met overlast tot gevolg. In het verleden
is hier namelijk sprake van geweest. Het pleintje wordt
daarom ingericht als een parkje, met een mooi wandelpad
en laag blijvende, kleurrijke beplanting.
Naar aanleiding van dit overleg zijn we in contact getreden
met tuinadvies bureau Naturelle uit Zegge. Zij hebben, gebaseerd op de ideeën en suggesties van de omwonenden,
een ontwerp voor het pleintje gemaakt.
Inmiddels heeft de gemeente het ontwerp bekeken op
duurzaamheid en de mogelijkheden tot goed onderhoud
en heeft het ontwerp daarop aangepast.
Op woensdag 22 juni was er wederom een bijeenkomst in
Nisipa waar alle omwonenden voor waren uitgenodigd.
Het concept-ontwerp is gepresenteerd aan de aanwezigen.
De aanwezigen waren enthousiast over het ontwerp en
hebben nog een enkele suggestie gedaan ter verbetering
van het ontwerp.
In september zal het aangepaste plan klaar zijn en
informeren we de omwonenden daarover. De
planning is dat in oktober gestart gaat
worden met de uitvoering van het plan.
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Bewonersplatform ontvangt
bijdrage uit het Coöperatiefonds
van de Rabobank
Het Bewonersplatform heeft tezamen met zeven
verschillende Nispense verenigingen en stichtingen
een aanvraag ingediend bij het Coöperatiefonds
van de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht voor de
aanschaf van mobiele podiumdelen. Deze aanvraag
is gehonoreerd met een bijdrage van € 3.000,-.
In het begin van dit jaar zijn enkele Nispense verengingen en stichtingen bijeengekomen om te overleggen
over de gezamenlijke aanschaf van een mobiel podium.
Het Bewonersplatform is vervolgens gevraagd om een
subsidieaanvraag in te dienen bij het Coöperatiefonds
van de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht.
Deze aanvraag is ingediend namens de Toneelvereniging Onderling Kunstgenot, het Nispens Toneel, de
Stichting Cultureel Nispen, de Voetbalvereniging NSV,
KPJ Nispen, Harmonie St. Caecilia en de Stichting
Nispen Blues.
Bij verschillende verenigingen en stichtingen leefde al
langer de wens om een (semi) professioneel podium
aan te schaffen dat niet slijtage gevoelig is, watervast is,
eenvoudiger kan worden opgebouwd en afgebroken en
eenvoudig kan worden gestald. Door de gezamenlijke
aanschaf kan dit podium door meerdere Nispense organisaties en voor verschillende doeleinden, activiteiten
en manifestaties worden gebruikt.
Het Bewonersplatform is verheugd dat de Rabobank
Roosendaal-Woensdrecht met de honorering van de
aanvraag bijdraagt aan het behoud van het actieve verenigingsleven in Nispen.
De nog aan te schaffen podiumdelen worden in eerste
instantie door de eerdergenoemde verengingen en
stichtingen gebruikt, waarbij een kleine bijdrage voor
het onderhoud en beheer wordt gevraagd. Daarnaast
kunnen ook andere ‘Nispense partijen’ tegen een relatief kleine vergoeding gebruik maken van het podium.
Het podium is vooralsnog in beheer bij de Stichting
Nispen Blues. Stuur voor nadere informatie over het
gebruik van het podium een e-mail naar info@nispenblues.nl.
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Popworkshops
jongeren
Al een paar jaar volgen wij,
Sander Goossens (gitaar), Jop
Huijps (basgitaar), Niek van der
Velden (drums) en Eva Goossens
(Piano / Keyboard), muziekles bij
het Centrum voor de Kunsten in
Roosendaal. Sommigen van ons
spelen daar mee met popworkshops en hebben al een paar
keer opgetreden. We rijden dus
allemaal naar Roosendaal om daar
samen muziek te maken. Het zou
leuk zijn als we naast de lessen in
Roosendaal ook in Nispen konden
samenspelen, dachten we, alleen
waren hier geen instrumenten,
versterkers en een repetitieruimte.
Hier willen het Bewonersplatform
Nispen en dorpshuis Nisipa ons bij
helpen. Het Bewonersplatform is geld
aan het verzamelen om een “backline” te regelen; dat is een “verzameling” instrumenten en versterkers:
dus drumstel, gitaarversterkers, microfoons, zangversterkers, keyboard
met versterker.
Dorpshuis Nisipa wil een repetitieruimte en opslag beschikbaar stellen,

Pleinvoetbal Nispen
In de vakantie worden nog twee
pleinvoetbalavonden georganiseerd.
Woensdagavond 13 juli en woensdagavond 10 augustus kan er
weer gevoetbald worden de parkeerplaats bij Nisipa; vanaf 18.30
u voor de jongste talenten van
Nispen (10 t/m 12 jaar) en vanaf
19.45 u door de ouderen (13 t/m
15 jaar). Inschrijven kan op de
avond zelf, daarna worden er ter
plekke teams gemaakt.
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waar we een avond in de week kunnen repeteren. Nu zoeken we alleen
nog meer muzikanten!
Voor deze eerste keer zoeken we muzikanten die thuis ook al een beetje
een instrument kunnen spelen om
te oefenen (je moet dus al een klein
beetje kunnen spelen of zingen) of
nog les volgen bij bv Jeanne van Pul
of het Centrum voor de Kunsten, de
Muzen of een andere muziekleraar.
Ook zij kunnen meewerken om apart
de nummers te oefenen.
We zijn voor de popworkshops bezig
een enthousiaste muziekleraar te
regelen, die ons helpt om samen te
spelen. Dat kost ook weer geld. De
exacte prijs van de lessen weten we
dus nog niet, maar proberen we laag
te houden. Het is ook afhankelijk van
hoeveel jongeren mee willen doen.
Dus denk je: “Hier wil ik meer van
weten”, geef je naam en telefoonnummer dan alvast op, zodat we je
op de hoogte kunnen houden. Het
verplicht nog tot niets. De bedoeling
is om vanaf september/oktober in
Nisipa een 10-tal popworkshops te
verzorgen.
Alle geïnteresseerde jongeren komen
de eerste les bij elkaar en dan worden
een aantal bandjes gevormd. Daarna
kunnen deze bandjes elke week een
uur oefenen onder begeleiding van
een enthousiaste muziekleraar. Eind
van het jaar organiseren we dan een
popconcert in Nispen.
We zijn dus al met 4 muzikanten.
We zoeken jongeren tussen de 10 en
20 jaar die mee willen doen! Wacht
niet tot na de vakantie, maar reageer
direct en mail naar Sander:
(sander.goossens@xs4all.nl)
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Groene handdruk
Het Bewonersplatform Nispen heeft
een 2-tal groene handdrukken ontvangen van de gemeente Roosendaal.
Beide waren ze 350 euro waard.
Met de eerste groene handdruk hebben we vogelhuisjes in het Wielewaalbos en bij de basisschool gehangen.
Samen met de deskundige hulp van
de Jeugd Natuur Groep zijn de vogelhuisjes in elkaar getimmerd en Schilder Dion Martens hielp ze met een
lange ladder in de bomen te hangen.
De tweede groene handdruk is
besteed aan het inzaaien van het
onkruidweitje achter naast de basisschool. Het weitje is eerst opgeschoond en opgeruimd waarna Piet
de Regt er een bloeiend kruidenmengsel gezaaid heeft. Er zal nog
wel onkruid mee opkomen maar we
hopen in de loop der tijd hier een
fleurig bloemenveldje te hebben, waar
de kinderen elke dag langs kunnen
lopen, en zien wat er groeit en bloeit.

Hertenkamp
lente/zomer 2011

In het hertenkamp zijn na een paar
jaren van rust de laatste weken 3 jongen geboren. Moeder en jonge hertjes
maken het goed en ze hebben over
belangstelling niet te klagen.
Het is voor de bewoners in de nabijheid van het hertenkamp en de
andere Nispenaren weer een leuke
belevenis en een reden te meer om
eens wandeling te maken en dit alles
te aanschouwen.
Verder verwachten we dat er een dezer dagen nog een jong bij zal komen.
Als dat allemaal goed verloopt, zullen
we deze zomer van 4 jongen kunnen
genieten.
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