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Geraniumactie 2010
Afgelopen Koninginnedag was het weer zover. Tijdens de
jaarlijkse Oranjemarkt vond ook weer de Geraniumactie
plaats. Vorig jaar werd uitgeweken naar Moederdag, maar dit
jaar dus weer op 30 april op de oude vertrouwde plek achter
Dorpshuis Nisipa.
Voor ieder Nispens gezin waren weer 5 geraniums beschik
baar. Ondanks de regen kwamen toch veel Nispenaren hun
geraniums halen. Degenen die niet in de gelegenheid waren,
mochten in de eerste week van mei tegen inlevering van hun
tegoedbon hun geraniums gaan ophalen bij Bloemenshop
Nispen. Door deze actie fleuren dit jaar maar liefst 825
geraniums het dorp weer op.
Deze maand zal een afvaardiging van het Bewonersplatform
een fietsronde maken om te bekijken wie zijn of haar
geraniums het mooist heeft opgekweekt, het beste heeft
verzorgd of het origineelst heeft geplant. De winnaars zullen
bekend worden gemaakt tijdens de najaarsvergadering.
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Even voorstellen
Mijn naam is Gabe Kielman. Ik woon
nu een kleine 6 jaar met veel plezier in
Nispen op de Oostmoer, samen met
Milly en onze twee dochters Maika en
Florijn. In het dagelijks leven onderhoud
ik kwaliteitssystemen bij levensmiddelen
bedrijven. Dat houdt mij vier dagen per
week van de straat, de resterende tijd
besteed ik aan het gezin, tuinieren en
sporten. In de praktijk dus eigenlijk te weinig tijd. Toch vind ik
het belangrijk ook aandacht en tijd te stoppen in het dorp waarin
je woont. Dus toen ik hoorde dat er leden gezocht werden (of
eigenlijk worden, want er is nog plaats voor meer kandidaten) heb
ik mij aangesloten bij het Bewonersplatform.
De komende tijd zal ik mij binnen het platform met name gaan
inzetten voor het verkeer en daarmee samenhangende zaken.
Nispen is een kruispunt van wegen, waar verschillende soorten
weggebruikers elkaar ontmoeten. Ik zie het als een uitdaging om
een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid en leefbaarheid
van ons dorp.
Indien er vragen of suggesties zijn over het verkeer, of verkeers
situaties in of rond ons dorp, aarzel dan niet en laat het aan mij, of
een van de andere leden van het platform weten.
Gabe Kielman
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Verder o.a. in deze Nieuwsbrief:

•
Straatvoetbal Nispen
goed van start
•
Resultaten wijkschouw
•

De uitvoering van dit besluit laat nog al lang op zich wachten omdat er
door veel bewoners bezwaren tegen het besluit zijn ingediend. Onder deze
bezwaren was ook een bezwaar van het bewonersplatform Nispen.

Nieuwe voorzitter gezocht
•
Overlijdensbericht
Martien de Ruijter

De Braderie van Nispen wordt al meer dan 25 jaar
gehouden op de laatste Zondag van augustus.
Ook dit jaar worden weer vele duizenden mensen
verwacht. In de loop der jaren is de braderie een uiterst
succesvol en gezellig evenement geworden, waar het
bewonersplatform Nispen niet kan en ook niet zal
ontbreken.
Wij willen u die dag graag laten zien wat wij met en
voor Nispen en de Nispenaren gedaan hebben in het
afgelopen jaar. Wij rekenen op een grote toeloop van
mensen die uit (de omgeving van) Nispen naar de
Braderie komen en we hopen u daar ook te zien en te
spreken … dus: komt dat zien in 2010!

Ik ben Ad Uitdehaag, 59 jaar, getrouwd
met Corry. Wij hebben 4 kinderen en
3 kleinkinderen. Wij wonen aan de
Brembosstraat 2 in Nispen en hebben
daar een boerderij.
Sinds enkele maanden zit ik in het bewoners platform Nispen.
Als bestuurder c.q. voorzitter ben ik actief geweest in N.C.B.
Roosendaal, thans Z.L.T.O. Roosendaal. Ook ben ik een aantal
jaren bestuurder geweest van de kring West-Brabant van de
N.C.B. Daarnaast de laatste jaren voorzitter van de regio WestBrabant van de voer coöperatie CHV Landbouwbelang.
De laatste jaren heb ik geen bestuurdersfunctie meer vervuld,
maar wilde toch graag betrokken blijven bij ’t leven en welzijn
van de gemeenschap. Het lijkt me daarom ook een uitdaging om
op deze manier iets voor de plaatselijke gemeenschap te kunnen
betekenen.
Mijn belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar het
buitengebied. Maar ook de belangen van het dorp spreken mij
zonder meer aan.
Ik zal proberen samen met de andere leden van het
bewonersplatform Nispen een bijdrage te leveren voor de
Nispense gemeenschap.
Ad Uitdehaag
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Stand van zaken
60 km zones
Vorig jaar december is door de gemeente het besluit genomen
om een deel van de wegen in het buitengebied te wijzigen
in 60km zones. Dit in het kader van Duurzaam Veilig waar
Roosendaal zich voor in wil zetten.

Hallo,
Mag ik mij even voorstellen.

nispen

Rond Nispen zijn een aantal wegen die 80km zouden blijven en waar regel
matig ongevallen gebeuren. Wij vinden dat die wegen te weinig aandacht
krijgen voor wat betreft verkeersveiligheid. De Heijbeeksestraat, Essenseweg,
Bergsebaan en Rietgoorsestraat zouden 80km wegen blijven. Dit zijn juist de
wegen waar de meeste ongevallen gebeuren.
De Essenseweg is al in het besluit van 60km wegen opgenomen. Ondertussen
hebben wij met de gemeente contact gehad over de veiligheid op de overige
wegen en er is toegezegd dat ook de wegen die 80km zouden blijven worden
aangepakt. Wat er precies aan wordt gedaan is op dit moment nog niet
bekend. Maar we hopen u na de zomer hier
meer over te kunnen vertellen.
Tot alle wegen veiliger zijn gemaakt
zouden we willen zeggen: vertrek
een paar minuten eerder en rij alvast
rustiger. Het scheelt niet alleen
benzine, maar kan ook veel leed
voorkomen.
En voor degenen die het nog niet was
opgevallen: heel de bebouwde kom
van Nispen is een 30 km zone. Dus
ook daar rustiger rijden en let zowel in
het dorp als in het buitengebied op de
(fietsende) kinderen.

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.
Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Straatvoetbal Nispen

goed van start

Onder het toeziend oog van zo’n 30 toeschouwers
werd woensdagavond 7 juli afgetrapt voor de eerste
editie van het Nispens straatvoetbal voor de jeugd,
georganiseerd door Sportbureau Roosendaal in
samenwerking met het Bewonersplatform Nispen.
In de aanloop was geprobeerd door middel van brieven en posters
de aandacht te trekken van de jeugdige straatvoetballers. Dat dit
aardig was gelukt bleek wel; de opkomst deze eerste avond was
ver boven verwachting! In de jongste categorie (10-12 jaar) waren
maar liefst 19 deelnemers. Ook de oudere categorie (13-15 jaar)
had met 8 fanatiekelingen een aardige opkomst.

De parkeerplaats van dorpshuis Nisipa
aan de Bergsebaan was voor de gelegen
heid omgebouwd tot een echte straat
voetbal-arena. Door middel van een
subsidie beschikbaar gesteld door het
Bewonersplatform konden grote netten
aangeschaft worden om omwonenden en
passanten te beschermen tegen rondvlie
gende ballen. Martijn Gommeren en Gijs
Dekkers zorgden ervoor dat de wedstrijden
in goede banen geleid werden.
In juli worden nog twee straatvoetbal
avonden gehouden, en als blijkt dat het
een groot succes is, zal een vervolg zeker
gaan plaatsvinden. Woensdagavond 14 juli
en 21 juli kan er weer gevoetbald worden
vanaf 18.30u door de jongste talenten
van Nispen, vanaf 19.45u door de oudere
garde. Inschrijven kan alleen op de avond
zelf, daarna worden er ter plekke teams
gemaakt.
Voor informatie, mail Martijn
(martijn@sportbureauroosendaal.nl)
of Gijs (gijsdekkers@home.nl)

bewonersplatform

Resultaten
Wijkschouw

Voorzitter gezocht

Op 20 januari jl. hebben wij met de
gemeente een wijkschouw gehouden. Onder
een wijkschouw wordt verstaan, de inspectie
van de wegen, trottoirs, groen en wat er
zich nog meer op of naast de openbare weg
bevindt. Verder zijn een aantal overige
punten gemeld.

Wegens het aanstaande vertrek van onze huidige voorzitter,
Frans Deelen, is het Bewonersplatform Nispen op zoek naar een
enthousiaste en samenbindende

Wij hebben onlangs de resultaten terug gekregen. Er
zijn al een aantal punten die zijn aangepakt of waar
momenteel nog aan wordt gewerkt. Verder is ook bij
een aantal zaken toegezegd dat deze in de toekomst
worden aangepakt. En helaas ook zaken die (nog) niet
worden aangepakt. De resultaten van onze wijkschouw
kunt u bekijken op onze website www.nispeninfo.nl bij
Bewonersplatform - Wijkschouw. Voor alle zaken die
zijn toegezegd blijven wij alert op de uitvoering.
Mochten er nog zaken zijn waarvan u denkt dat die
meer aandacht nodig hebben, dan kunt u ons dat altijd
melden. Bij kleine gebreken aan wegen en trottoirs,
zoals gaten, losliggende tegels of hinder van struiken,
kunt u altijd direct naar de klachtenlijn van de
gemeente bellen. Telefoon 579555 of een email naar
klachtsysteem@roosendaal.nl

Het Bewonersplatform Nispen (BPN) heeft als doelstelling de leefbaarheid
en veiligheid in Nispen te bevorderen. Het BPN bestaat uit vrijwilligers;
mensen vanuit verschillende bewonersgroepen en/of organisaties die
actief zijn in ons dorp. Mensen die enthousiast, inspirerend en betrokken
zijn en die affiniteit hebben met bewoners(organisaties), nieuws en
gebeurtenissen in Nispen. Binnen het BPN hebben alle (bestuurs)leden
een eigen taak en verantwoording.

Bericht van het overlijden van
Martien de Ruijter
Martien is onlangs plotseling op een veel te
jonge leeftijd van 58 jaar overleden.
Martien was de opbouwwerker van het S.I.W.
van de gemeente Roosendaal en in deze functie
de agogische ondersteuner van het bewonersplatform Nispen, hij was bijna op iedere vergadering van het platform aanwezig. De bezoekers
van de openbare vergadering zullen hem wellicht
weleens hebben gezien. Meestal enigszins op de
achtergrond, maar hij kon goed luisteren, ons
van goede adviezen voorzien en als het nodig
was ons professionele ondersteunen. Hij had
kennis van zaken, hij was actief betrokken bij
de leefbaarheid van ons dorp en hebben hem
ervaren als een sociale, oprechte en eerlijke man.
Hij laat vrouw en twee jongere kinderen achter.
Het zal voor het S.I.W. niet meevallen om een
passende opvolger te vinden.
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voorzitter m/v
met ingang van oktober 2010 en minimaal voor de duur van twee jaar.

De voorzitter heeft als taak:
• samen met de secretaris en penningmeester coördineren van het
bestuur,
- bewaken en bijsturen van lopende activiteiten van het platform,
- optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies en
werkgroepen buiten het BPN en het voeren van periodiek overleg
met werkgroepen en bewoners,
• contacten onderhouden met de gemeente Roosendaal,
- Het onderhouden van contacten met dorpsbewoners, -organisaties
en/ of andere instanties in de gemeente, (woning)corporaties, politie
en ander instellingen binnen en buiten Nispen,
• het woord voeren namens het BPN.
De nieuwe voorzitter is...
• actief (geweest) in en betrokken bij Nispen,
• in staat om de leden van het Bewonersplatform te boeien en te
binden,
• procesbewaker met aandacht voor kwa¬liteiten en motivatie van de
leden van het Bewonersplatform,
• in staat de communicatie aan te passen aan de gesprekspartners.
Het BPN vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken (reguliere vergadering).
Een maal per jaar is er de Openbare Vergadering. De tijdsbesteding is
verder afhankelijk van actuele situaties en varieert derhalve. Veel overleg
vindt plaats in de avonduren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Deelen,
voorzitter van het Bewonersplatform Nispen, telefoon 0165-365564.
Uw reactie kunt u richten aan:
Bewonersplatform Nispen
Oostmoer 26
4709 BE Nispen
Of per e-mail:
secretariaat @nispeninfo.nl
www.nispeninfo.nl
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