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Geraniumactie 2013

Laten we aanstaande zomer weer voor een fleurig Nispen zorgen.
Dit jaar zijn de geraniums echter net niet gratis. Vanwege de steeds
lastigere financiële situatie waar ook het Bewonersplatform Nispen
last van heeft, wordt een kleine symbolische bijdrage van € 1,gevraagd voor 5 geraniums.
Aan de Nispenaren met de mooiste geraniums reiken wij tijdens de openbare
vergadering in oktober weer prijzen uit en de winnaar mag in ieder geval weer
voor een jaar de wisseltrofee mee naar huis nemen.
Let wel, de geraniumactie vind plaats tijdens de Oranje avondmarkt bij Nisipa
op maandagavond 29 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Mocht u echt niet kunnen, dan kunt u nog zolang de voorraad strekt tot en met
zaterdag 4 mei onderstaande bon inleveren bij Bloemenshop Nispen op het
Kerkplein en uw geraniums ophalen. Mocht u geraniums bij willen kopen, dan
kan dat bij Bloemenshop Nispen, ze hebben dezelfde soort. (op = op natuurlijk).
Het is de bedoeling dat u de verstrekte geraniums zichtbaar aan of bij de
voorgevel van uw woning plaatst of hangt.
Wij hopen dat er heel veel Nispenaren meedoen, zodat ons dorp de komende
maanden wederom helemaal opfleurt. Wij zien u heel graag op 29 april als u de
geraniums komt ophalen!

✂

GERANIUMACTIE 2013
Bewonersplatform Nispen
5 Geraniums = € 1,-Naam __________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________
Postcode ______________________________________________________________
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Kletsplets blijft
mooi door
BURGERKRACHT
De gemeente werkt samen met
bewoners, de woningcorporatie,
de politie en overige partners aan
vitale en leefbare wijken, buurten
en dorpen. Daar waar bewoners
zelf initiatieven nemen om de eigen
omgeving leefbaar te maken, daar
helpt de gemeente om de ideeën te
realiseren. Dit is waar wijkgericht
werken om draait.
In mei 2012 vond de feestelijke opening plaats van de
‘Kletsplets’, een parkje gelegen
aan de Flamingostraat in Nispen.
Dit stukje Nispen moest nodig
opgeknapt worden. Met subsidie
van de gemeente Roosendaal
genaamd ‘Eigen Plekske’ heeft
het Bewonersplatform Nispen in
samenwerking met de gemeente
en in overleg met de omwonenden
ervoor gezorgd dat dit stukje
Nispen opgeknapt is tot een
volledig parkje. Het parkje wordt
onderhouden door vrijwilligers.
Deze enthousiaste Nispenaren
ontvingen woensdag 27 maart
van de gemeente Roosendaal
alle materialen die nodig zijn om
het parkje goed te kunnen onderhouden. De gemeente Roosendaal
en het bewonersplatform Nispen
waarderen deze burgerkracht
enorm. “Annemiek Martens en
bewoners van de straat hebben
samen het plan bedacht, besproken
met de groenbeheerder van de
gemeente en uitgevoerd. Met de
ontvangen reif, bèssem en schrepel
zorgen de mannen ervoor dat het
parkje er keurig bijligt”.

Tel. nummer __________________________________________________________
6

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen

bewonersplatform
nispen

NieuwsBrief

Verder o.a. in deze Nieuwsbrief:

Wijkschouw
•
Bankjes vervangen
•
Oproep Nispen Inspireert!
•
Nieuwsbrief digitaal
ontvangen?
•
De koningslinde
•
Buurtpreventie gestart
•
Bezoek vliegbasis Woensdrecht
•
Sleutelproject 2:
“Behoud basisschool De Linde”
•
Kletsplek blijft mooi
door burgerkracht
•
Geraniumactie 2013

bewonersplatform

nispen

nispen

Heeft U vragen, opmerkingen of ingezonden brieven?
Het contactadres van het bewonersplatform Nispen is:
Secretariaat Bewonersplatform:
Dorpsstraat 69, 4709 AB Nispen,
e-mail: secretariaat@nispeninfo.nl
Kijk ook eens op onze website: www.nispeninfo.nl.
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Dringend gezocht:
Overblijfvrijwilligers
Wegens overweldigend succes van De TOL (kinderlunch op
De Linde) zijn wij dringend op zoek naar overblijfvrijwilligers
voor De TOL.
Er zijn veel kinderen die met veel
plezier bij ons overblijven. De groep
is nu vaak zo groot dat we extra hulp
heel hard kunnen gebruiken. Met
name op dinsdagen en donderdagen
zoeken we extra vaste overblijfkrachten. Daarnaast kunnen we ook
nog invalkrachten gebruiken.
Dit kunnen moeders en vaders van
kinderen op de basisschool zijn, maar
ook ouders van oudere kinderen,
buurvrouwen en –mannen en natuurlijk oma’s en opa’s. Mensen met

een part-time baan kunnen we ook
inzetten; we houden dan uiteraard
rekening met je werkdagen.
Heb je tijd tussen 11.30 - 13.00 uur
en ben je op dinsdag en/of donderdag
(vaste kracht) of maandag (invalkracht) beschikbaar?
Vind je het zelf leuk om ons team te
komen versterken of weet je iemand
die daar geschikt voor is? Neem dan
contact op met onze coördinator
Marloes Schellingerhout via
detol@delindekpo.nl.

Social Media
Als bewonersplatform gebruiken we
o.a. deze nieuwsbrief om u alles over
Nispen te laten weten.
Hiernaast maken wij ook gebruik
van diverse andere mogelijkheden:
onze leden praten u gewoon zo bij
of gebruiken bijv. social media;
Facebook, maar ook twitter.
Het bewonersplatform zit ook op
twitter, @BPNispen.
Korte berichtjes over alles wat met
Nispen te maken heeft.
Soms een verwijzing naar een

Het Het
bewonersplatform
bewonersplatform
maakt
maakt
zichzich
sterksterk
voorvoor
de leefbaarheid
de leefbaarheid
van van
Nispen
Nispen

evenement, iets wat gebeurd is,
buurtpreventie, foto’s, of gewoon
een berichtje over de viskraam op
het Kerkplein. Feitjes, weetjes, enz.,
je kunt het via het razendsnelle
medium twitter lezen. Maar het
heeft altijd te maken met Nispen, het
dorp, de inwoners.
Meer weten of zelf starten met
twitter? Ga naar www.twitter.com en
maak je eigen twitter account aan.
En tik na het aanmaken @BPNispen
in en mis niets meer over Nispen.
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wordt er gedaan aan de vele slechte
bermen. Wat is er te doen aan het
vele zwerfvuil binnen en buiten de
bebouwde kom. Een verzakkende
rioolput zal worden aangepakt en
er zal waarschijnlijk een nieuwe
slagboom worden geplaatst aan de
Nigtestraat/Klokbergsestraat (bosje
Staatsbosbeheer). Nog vele andere
punten werden besproken.

Patrijsstraat, Pastoor van Spaandonk
laan Flamingostraat, Klokbergsestraat
(klein stukje Nigtestraat), Bergsebaan.

Na afloop van de rondwandeling
werd de lijst met aandachtspunten
nogmaals doorgenomen en op de
lijst is aangegeven wie welke actie
zal ondernemen. Tevens is per punt
de verantwoordelijke ambtenaar
genoemd. Het spreekt voor zich dat de
actiepuntenlijst een levende lijst blijft,
waar punten van af zullen gaan als ze
opgelost zijn, maar waar ook nieuw
aandachtspunten bij kunnen komen.
Het Bewonersplatform heeft dan ook
regelmatig contact met de gemeente
over de stand van zaken.

Onderweg kwamen een aantal punten
ter sprake. Verkeerssituaties werden
besproken. Moet er bijvoorbeeld wel
of niet een extra paaltje op een stoep
worden geplaats omdat automobilisten er op parkeren of overheen
rijden. Kan er op sommige plekken
(betere) verlichting komen. Wat

Voor meer info over de wijkschouw
kunt u contact opnemen met Edwin
Schepers. (06 12722169)
Overigens is het natuurlijk nog wel
altijd zaak dat klachten/meldingen
over openbaar gebied direct bij de
gemeente gemeld moeten worden via
telefoonnummer 579555.

Wijkschouw
Op woensdagmiddag 27 maart heeft de wijkschouw in Nispen
plaatsgevonden. Om 14.00 uur verzamelden een aantal leden
van het Bewonersplatform Nispen en een zestal ambtenaren
van de gemeente Roosendaal in Dorpshuis Nisipa.
Daar werd een door het Bewoners
platform opgestelde lijst met
aandachtspunten op het gebied
van Groen en Grijs doorgenomen.
Vervolgens werden de dikke jassen
aangetrokken en werd er een voettocht
door het dorp gemaakt. De route
was de volgende: Bergsebaan,
Kerkplein (klein stukje Essenseweg
en Heijbeeksestraat), Dorpsstraat,
Prins Bernhardstraat, Smidsakker,
Molenakker, Wielewaalbosje,

Bankjes vervangen
Na een attente melding van Jac Roeken
via klachtsysteem@roosendaal.nl,
dat de bankjes op het Kerkplein en
bij de Julianalinde in een slechte
staat verkeerden, heeft de gemeente
Roosendaal deze vervangen door
robuuste kunststofbanken. We zijn
door de gemeente goed op de hoogte
gehouden van de planning en zijn
blij dat ze voor het voorjaar nog
vervangen zijn.
Tijdens de rondes van de buurtpreventie zien we ook vaak zaken die
2

kapot zijn of in slechte staat. Dit
melden we dan meestal via de smartphone-app “buitenbeter” Dit gaat
makkelijk en snel en ook hier reageert
de gemeente vlot op.
Ook u kunt zelf zaken melden bij de
gemeente, via de app, via de mail of
gewoon telefonisch via 0165-579555.
Maak hiervan gebruik of steek zelf
even de handen uit de mouwen als
het gaat om een hoekje onkruid of
iets simpels. Soms een kleine moeite
maar wel vlak bij uw eigen woning dus
eigen leefplezier. Samen maken we
Nispen een stuk mooier.

nispen

De koningslinde
Nispen heeft een traditie om
bij troonswisselingen of bij de
geboorte van mogelijke troonopvolgers koningslindes te planten.
Eerder al werden er ter gelegenheid van de geboorte van prinses
Juliana (1909) en de geboorte van
prinses Beatrix (1938) in Nispen
koningslindes geplant. De laatste
koningslinde werd in 2004 geplant
ter gelegenheid van de geboorte
van prinses Amalia.
Ter gelegenheid van de komende
troonswisseling heeft de Oranje
Stichting Nispen samen met de
gemeente Roosendaal het initiatief genomen om op 30 april ook
weer een koningslinde te planten.
Het planten van de boom zal al
eerder in april gebeuren, maar
de officiele onthulling hiervan
zal op 30 april plaats vinden.
Burgemeester Niederer zal dit
doen door er symbolisch de
laatste schep zand bij te gooien
en de plaquette te onthullen.

De Nieuwsbrief ook digitaal ontvangen?
BN/DeStem, Telegraaf, Algemeen
Dagblad, de Bode; bijna elke
gedrukte nieuwsbron beschikt in
de 21e eeuw ook over een digitale
versie. Het Bewonersplatform
Nispen blijft, zoals altijd, niet
achter bij zulke ontwikkelingen.
Voor uw gemak kunt u onze
nieuwsbrief nu ook digitaal
toegezonden krijgen!
Na onze website,
Facebook- en

nispen

Twitter-berichten, kan nu dus ook
onze nieuwsbrief voortaan op uw
digitale deurmat vallen.
De kenmerkende blauwe brief zal
hiernaast natuurlijk ook blijven
bestaan, maar met de Digitale
Nieuwsbrief blijft u ook via uw
smartphone, tablet, I-phone,
I-pad of computer op de hoogte
van al het nieuws uit Nispen.
Meld u daarom vandaag nog aan
via nieuwsbrief@nispeninfo.nl

De Oranje Stichting Nispen heeft
in overleg met de heemkundekring en het bewonersplatform
diverse locaties bekeken waar de
koningslinde geplant kan worden.
Uiteindelijk is er gezamenlijk
gekozen voor de locatie bij de
speeltuin op Oostmoer.
Namens de Oranje Stichting
Nispen nodig ik bij deze iedereen
uit om op 30 april om 13.15 uur op
Oostmoer aanwezig te zijn bij de
onthulling van de koningslinde.
Joep van Rijswijk
Voorzitter
Oranje Stichting Nispen

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Buurtpreventie gestart!
Op 9 april hebben een 18 tal Nispenaren de
training gevolgd tot buurtpreventist. Op 15
april heeft wethouder Steven Adriaansen de
officiële start gegeven voor Buurtpreventie
in Nispen.
Één van de enthousiastelingen is
Hilde Suykerbuyk.
Hilde; “Gesteund door gemeente en politie
zetten wij ons in voor een veilige en leefbare
buurt. Buurtpreventieteams zijn ontstaan naar
het voorbeeld van “neighbourhood watches”
in Amerika en Groot Brittannië, dit alles om in
eerste instantie de kleine criminaliteit tegen te
gaan maar ook om een buurt te creëren waar
mensen om elkaar geven en de omgeving in de
gaten houden. Nu is dit in Nispen altijd al wel
het geval geweest en zijn we in principe allemaal
“buurtpreventist”.
Het is ook zo dat daar zeker geen verandering
in mag komen, niet dat u nu denkt, ik hoef niet
meer op te letten want dat doet de buurtpreventie wel, neen want samen zien we veel meer!
Het doel is dus om samen met u ervoor te
zorgen dat inbrekers, dieven, dealers en vernielers minder makkelijk de kans krijgen hun
slag te slaan! Maar ook meldingen maken van

foto’s:
Christian Traets
Fotografie

nispen

Allereerst kwamen we in het bezoekers/informatiecentrum aan de
Kooiweg samen, waar we met een bus
werden opgepikt.

kapotte staatverlichting of omhoog of losgekomen tegels zodat er meteen werk van wordt
gemaakt. In Nederland is buurtpreventie voor
vrijwel iedereen iets nieuws, daarom zijn er ook
veel tegenstrijdige reacties. Bijvoorbeeld vragen
of we al boeven hebben gevangen of als er toch
ingebroken word ze dan de buurtpreventie
aansprakelijk kunnen stellen.
Gelukkig zijn er ook nog dorpsgenoten die het
nut er wel van inzien en het best wel fijn vinden
dat er een extra oogje in het zeil word gehouden
en zo criminaliteit proberen te voorkomen.
Het woord zelf zegt het trouwens al
“buurtPREVENTIE”dus VOORKOMEN
van! Zoals iedereen wel weet doet een potentiële inbreker ook eerst observeren en zien ze
regelmatig enkele personen rondlopen met een
hesje of merken ze de borden Buurtpreventie
op dan schrikt dat waarschijnlijk ( hopen we) al
voldoende af om inbraken en andere criminaliteit
uit te voeren in ons dorp.
Spreekt het u aan om ook een rondje te lopen
eventueel tijdens het uitlaten van de hond, meld
u dan aan en kom ons team versterken!”

Vliegbasis Woensdrecht
De bewonersplatforms van Nispen, Wouwse Plantage en Tolberg hebben
samen een klankbordgroep en van daaruit een afgevaardigde bewoner
(momenteel Klaas-jan Douben uit Nispen) in de COVM van de vliegbasis
Woensdrecht (COVM Commissie Overleg Veiligheid en Milieu). Om ook
de andere leden van de Platforms goed geïnformeerd te houden, proberen
we om de 5 jaar een excursie te maken naar de vliegbasis om bekend te
blijven met de ontwikkelingen en bezigheden daar. Eind maart zijn we
daarom met 25 bewoners daar ontvangen.

Ook meedoen: aanmelden kan via buurtpreventie@nispeninfo.nl

Sleutelproject 2
“Behoud basisschool De Linde”
Eén van de sleutelprojecten voor
het bewonersplatform is het behoud
van de basisschool De Linde in
Nispen. Basisschool De Linde
is gebouwd in 1926 en is een
toonaangevend beeld geworden in
de straten van Nispen. Menig jong
en oud Nispenaar is wel bekend
met deze school.
Het bewonersplatform maakt
zich zorgen over het achterstallig
onderhoud en de kwaliteit van de
huisvestiging.

9 April vond er een
instructieavond plaats
voor nieuwe buurtpreventisten. Hier waren ook
18 deelnemers uit Nispen
bij aanwezig. De 100e en
101e buurtpreventisten
werden in het zonnetje
gezet door Burgemeester
Niederer.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Momenteel zijn wij in overleg met
de directie en MR van basisschool
De Linde. Op korte termijn gaan
we in gesprek met de gemeente
Roosendaal en het bestuur van
stichting KPO, met als doel het
behoud van de school, de kwaliteit
van de huisvestiging en de leer-/
werkomgeving van de leerlingen
en leraren te verbeteren. Met het
huidige leerlingenaantal van ca. 140
leerlingen is Basisschool De Linde
in Nispen: “Een school voor de
toekomst!”.

We zijn in de verkeerstoren geweest,
bij de meteorologische dienst (in
Woensdrecht maken ze de weerberichten voor de hele krijgsmacht,
dus ook voor missies in bijvoorbeeld
Afghanistan) en bij de vogelwacht.
Deze vogelwachters beheren het
hele flora en fauna gedeelte, wat heel
indrukwekkend is en boven verwachting groot en natuurlijk beheerd. Zo
leven er op het terrein o.a. een 20 tal
reeën en zijn er talrijke poeltjes maar
ook dichte stukken bos.
Daarna zijn we doorgereden naar de
vliegeniersopleiding die met de kleine
zwarte “PC 7” vliegen. Hier kregen
we uitgebreid uitleg hoe de vliegtuigen
werken, de simulator, hoe de opleiding
in elkaar steekt en ook over waarom
er op een bepaalde manier wordt
gevlogen of hoe de vliegbanen zijn
rond Nispen.
Op de FaceBook pagina van het
Bewonersplatform staat een foto
impressie van de excursie en ook u
kunt de vliegbasis volgen.
Via Twitter proberen ze zoveel
mogelijk vooraf te melden wat erover
komt vliegen: @VlbWoensdrecht,
maar ook kunt u op FaceBook de
avonturen volgen van Bentley. Dit
is een bewakingshond in opleiding
op de vliegbasis en deze plaatst
allerlei leuke filmpjes van wat hij
beleeft op www.facebook.com/
BentleyVlbWoensdrecht

