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Binnen jaar moet er oplossing liggen

Jaar uitstel sloop
Zweedse huizen 
Een jaar. Zo lang krijgt de werk-
groep Zweedse huizen om te
zien of de zes woningen aan de
Zweedsestraat in Halsteren zijn
te behouden. ,,Het lijkt de
goede kant op te gaan”, zegt
Eugene van den Eijnden.

Jan van de Kasteele
Halsteren

De woningen zijn eigendom van
woningcorporatie Stadlander. Die
wil vier van de zes huizen slopen.
En op die plek zes nieuwe, levens-
loopbestendige huurwoningen te-
rugbouwen. Slechts twee Zweedse
huizen zouden in dat scenario
overeind blijven. 
Tegen dat plan kwam verzet.

Van de Dorpsraad Halsteren. Van
de heemkundekring Halchterth.
En uiteindelijk ook van de ge-
meenteraad in Bergen op Zoom.
Want de zes woningen zijn vol-
gens velen uniek. Zijn door Zwe-
den aan Halsteren geschonken na
de Watersnood van 1953 die in
Halsteren en Lepelstraat tientallen
slachtoffers maakte. Ze dienden
als tijdelijk onderkomen voor

mensen die hun huis hadden ver-
loren. Het water stond destijds tot
bovenaan de Tholenseweg. De
huizen staan daar vlakbij, pal bo-
venop de Brabantse Wal. Stadlan-
der vindt dat behoud van twee van
de zes woningen voldoende recht
doet om de herinnering aan de
Watersnood levend te houden.
Vanuit de Dorpsraad en

Halchterth is naar aanleiding van

de sloopplannen van Stadlander
een werkgroep gevormd. Die praat
inmiddels met de gemeente Ber-
gen op Zoom. En met de Stichting
Stadsherstel uit Bergen op Zoom.
Dat overleg moet leiden tot een
oplossing om de houten wonin-
gen alle zes te behouden. ,,Stads-
herstel heeft in Bergen op Zoom

ervaring met het kopen van pan-
den, het opknappen ervan en weer
doorverkopen”, legt Van den Eijn-
den uit over de rol van deze orga-
nisatie. Gisteren hebben de drie
opnieuw met elkaar overlegd. Van
den Eijnden is optimistisch, denkt
dat het inderdaad gaat lukken om
een uitweg te vinden. ,,We gaan
ook kijken naar watersnoodwo-
ningen in Heiningen en Ouden-
bosch. Zien hoe het daar is gegaan.
We hoeven niet per se zelf het wiel
uit te vinden.”
Volgens Ria van Gils, woord-

voerder van Stadlander, heeft de
corporatie de werkgroep tot vol-
gend najaar de tijd gegeven om de
panden te kopen of laten kopen.
,,,Als dat niet lukt, vallen wij terug
op ons oorspronkelijke plan om
vier van de zes woningen te slopen
en er nieuwe voor terug te bou-
wen. Maar voor nu parkeren wij
onze plannen nog even.” Dat is ge-
beurd na overleg met de ge-
meente. En dat volgde weer nadat
vrijwel alle fracties in gemeente-
raad van Bergen op Zoom hadden
gezegd dat de woningen behou-
den moeten blijven. 

We hoeven niet 
per se zelf 
het wiel uit 
te vinden 
– Eugene van den Eijnden

Het fietspad langs de Van Gor-
kumweg en Smitsvest blijft
zeker tot in januari dicht van-
wege de plaatsing van een brug
voor langzaam verkeer en een
krooshekreiniger bij het Boe-
renverdriet.

Peter de Brie
Bergen op Zoom

Sinds er in september dertien bo-
men werden gerooid bij het rivier-
tje De Zoom, is bij het  Boerenver-
driet een fors bouwterrein ont-

staan. Ook blijft het fietspad nood-
gedwongen nog enige tijd dicht,
meldt gemeentewoordvoerder Er-
win Stander.
,,De bedoeling is dat 18 decem-

ber de brug voor langzaam verkeer
wordt gelegd. Die wordt daarna
aangesloten op het fietspad. Mede
afhankelijk van het weer blijft het
fietspad aan de Van Gorkumweg
minstens tot in januari afgeslo-
ten.”
De meekraprode brug van Bu-

reau Wurck gaat dienst doen als
entree van woonwijk De Nieuwe

Vesting op het Nedalco-terrein.
Tevens markeert de brug de over-
gang tussen De Zoom en de water-
partijen in de nieuwe wijk.
Intussen wordt ook de plaatsing

voorbereid van de nieuwe kroos-
hekreiniger, die afval uit De Zoom
tegenhoudt. ,,Die stond verderop,
maar behalve bladeren en takken
zit er ook plastic en blik tussen.
Geen fijn uitzicht voor de omwo-
nenden. Vandaar de nieuwe loca-
tie’’, aldus Stander. 
Voor de gekapte bomen komt

herplant terug in het gebied.

Omgeving van Boerenverdriet
is nog tot januari een bouwput

Jan van de Kasteele
Bergen op Zoom

Hij trekt de vergelijking met het
oude postkantoor. Aan de Zuivel-
straat in Bergen op Zoom. Ook dat
moest plat. Actie voorkwam op het
laatste moment dat het werd ge-
sloopt. ,,En nu zegt iedereen dat
het een fraai stukje Bergen op
Zoom is.”
Voor de bekende Bergenaar Ro-

ger van Dijk is de keuze makkelijk.
,,Laat het voorste gedeelte van het
Ketrientje staan. Je kunt er een
schitterende passage maken. Naar
het terrein er achter met de Sint
Catharinakapel.” 
Voormalig zorgcentrum St. Ca-

tharina staat al ettelijke jaren leeg.

De jongste plannen van zorgin-
stelling tanteLouise houden sloop
van het totale complex in. Inclu-
sief het oudste gedeelte aan het
Sint Catharinaplein. Ervoor in de
plaats komen tientallen zorg- en
koopappartementen.
Tegen het plan ook het pand aan

het plein te slopen kwam kort na
het bekendmaken verzet van aan-
nemer Paul Brooijmans. Wat be-
gon als een eenmansactie op Face-
book krijgt inmiddels steeds meer
bijval. 
Ook van iemand als Roger van

Dijk. Hij was in de jaren negentig
met Piet Juten betrokken bij de
‘redding’ van het voormalige post-
kantoor aan de Zuivelstraat. En
trekt de vergelijking met de situa-

tie die er nu is rond het Ketrientje.
,,Ik wil fijntjes opmerken dat de
stad, haar bevolking, zeer tevreden
is met het oude postkantoor aan
de Zuivelstraat.” 
In het postkantoor zijn nu op de

begane grond winkels, erboven
zijn appartementen.
Wat daar is gebeurd kan volgens

hem ook met de voorgevel van ’t
Ketrientje. ,,Het gaat om het pand
dat uit de jaren dertig van de vo-
rige eeuw dateert. Wat er rechts
naast staat heeft geen waarde, dat
is van later”, verduidelijkt hij.
,,Als de sloop toch doorgaat, krij-

gen we weer enorme krokodillen-
tranen. Het Ketrientje is bepalend
voor de Vismarkt”, besluit Van
Dijk. 

Bijval voor Facebookactie behoud gevel Ketrientje

▲ De passage in het oude postkantoor is tot ieders tevredenheid
behouden, betoogt Roger van Dijk. Hij wil ook de gevel van ’t Ke-
trientje behouden. FOTO JAN VAN DE KASTEELE 

n Vogelopvang Zundert, de Leuke Dingen Dag en Stichting Be-
vrijding Brabantse Wal. Dat zijn de goede doelen van de Santa-
run op 22 december en waarvoor de inschrijving inmiddels is
geopend via de website. De organisatie verwacht tussen de
300 à 350 kerstmannen. De start is om 15.00 uur bij de ijsbaan
op de Grote Markt in Bergen op Zoom. ARCHIEFFOTO BN DESTEM

Het Dorpsplatform Ossendrecht
houdt morgen een openbare
vergadering in mfc De Drie-
schaar. Er is een presentatie
door wethouder Lars van der
Beek over het sociaal domein en
het armoedebeleid. Er wordt ook
gesproken over het Magnolia-
project waarbij Ossendrecht in
de toekomst het Magnoliadorp
van Nederland moet worden. En
er is een presentatie over laag-
geletterdheid door het To-taal-
huis. De vergadering begint om
19.30 uur. Inspreken mag. 

OSSENDRECHT

Openbare vergadering
van Dorpsplatform 

In de Gertrudiskerk aan de Dorps-
straat in Ossendrecht wordt zon-
dag van 14.00 uur tot 17.00 uur
een boekenmarkt gehouden. Het
aanbod is ververst,  onder andere
met veel thrillers. Er zijn al boeken
te koop vanaf 50 cent. Wie boe-
ken aan wil bieden, kan die inleve-
ren tijdens de markt, of kan ze op
doordeweekse dagen neerzetten
in de bidkapel van de kerk. Meer
informatie geeft Yvonne Rijk via tel
0164-673304 of door een e-mail
te sturen naar hetzoeterijk@hot-
mail.com.

OSSENDRECHT

Boekenmarkt 
in Gertrudiskerk

SANTARUN VOOR GOED DOEL

De Stichting Overleg Ouderen-
organisaties Bergen op Zoom
(OOBOZ), de samenwerkende
ouderen organisaties (PCOB
Bergen op Zoom, KBO Halste-
ren en Lepelstraat en de Bergse
Actieve Senrioen (BAS) houden
donderdag in wijkcentrum ’t
Fort aan de Bernadettestraat 4
in Bergen op Zoom een voor-
lichtingsmiddag over veiligheid
in huis. 
Het lijkt allemaal voor de hand
liggend maar de praktijk geeft
aan dat een aantal mensen met

die vanzelfsprekende zaken
slordig omspringt. Het dieven-
gilde wordt het zo gemakkelijk
gemaakt. 
De middag begint om 14.00 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
De toegang is gratis en voor ie-
dereen is er gratis koffie en thee.
Iedereen van 55 jaar en ouder is
welkom. Ex-politieagent Dirk
van Dellen zal voorlichting ge-
ven over wat je zelf kunt doen,
waar je op moet letten, maar
ook over babbeltrucs en andere
listige zaken.

BERGEN OP ZOOM 

Informatiemiddag over veiligheid
in en om het huis voor senioren


