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Voor de stichting Uit de Kunst
wordt 2019 een druk en crea-
tief jaar. Op het programma
staan meerdere tentoonstellin-
gen van het Woensdrechtse
kunstenaarscollectief. 

Wil de Jong
Hoogerheide

Momenteel is er een expositie van
vijftien leden van de stichting, in
een winkelpand in de Raadhuis-
passage in de Raadhuisstraat in
Hoogerheide. 
In de etalage van het leegstaande
winkelpand zijn vanaf heden tot 1
april een groot aantal schilderijen,

foto’s en beelden te bewonderen.
Tegelijkertijd is er in het

Woensdrechtse gemeentehuis in
Hoogerheide een expositie van de
Uit de Kunstleden Jeannette Wolf
en Rita Nieuwlaat met bloemen-
schilderijen en impressionistische
werken. De schilderijen hangen
daar nog tot 19 april. 

Bevrijding
Een ander groot en tijdrovend pro-
ject staat gepland voor het ko-
mende najaar. ,,In oktober gaan we
een grote expositie inrichten die
geheel gewijd zal zijn aan 75 jaar
bevrijding van West Brabant”,
vertelt Yvonne Rozemond, voor-

zitster van de stichting, die bestaat
uit 27 amateurkunstenaars uit de
regio. ,,Al onze leden krijgen de
opdracht om een kunstwerk te
maken wat betrekking heeft op de
bevrijding van deze regio”, legt
Rozemond uit.

De exacte datum en een locatie
voor de tentoonstelling moet nog
worden besproken met de ge-
meente Woensdrecht in verband
met een groot aantal andere acti-
viteiten in de regio die betrekking
hebben op de herdenking van 75
jaar bevrijding. Voor meer infor-
matie over Uit de Kunst kan men
terecht op de website: kunst-
woensdrecht.jimdosite.com

Druk jaar voor Woensdrechts
collectief Uit de Kunst

Bij gemeentelijke evenementen
worden voortaan geen ballon-
nen meer opgelaten. 

Ben van den Aarssen
Steenbergen

Een voorstel hierover van Eric van
der Spelt (D66) werd woensdag in
de commissie ruimte en economie
breed omarmd, ook door wethou-
der Wilma Baartmans. ,,Een goed
idee.”

Van der Spelt vond ballonnen in
deze tijd niet meer kunnen. Vaak
eindigen ze als zwerfafval of wor-
den de restanten plastic gegeten
door vogels en dieren, met alle ge-
volgen van dien. 

Van der Spelt vroeg ook om een
gemeentelijke voortrekkersrol om
het gebruik van ballonnen bij ver-
enigingen en andere feestvierende
partijen te ontmoedigen. 

Baartmans nam die suggestie
meteen over. Op de gemeentelijke
informatiepagina zal aandacht be-
steed worden aan het onderwerp. 

Ook in het overleg met het Eve-
nementenplatform Steenbergen
(EPS) gaat de wethouder vragen om
ballonnen in de ban te doen. 

Er zijn volgens haar ook meer dan
voldoende milieuvriendelijke al-
ternatieven om een feest op te luis-
teren. 

,,Van bellenblazen tot het in het
water gooien van bloemen.”

Ook Steenbergen doet 
de ballonnen in de ban

Voorpuien centrum onder de loep

Majda Ouhajji
Bergen op Zoom

E
en werkgroep van de Ver-
eniging Binnenstad heeft
de afgelopen tijd de win-
kel- en horecapuien in de
binnenstad onder de loep

genomen. Welke voorgevels zijn
mooi, welke niet? Daarbij is niet al-
leen gekeken naar de kwaliteit en het
straatbeeld, maar bijvoorbeeld ook of
de puien wel aansluiten op de boven-
gevel.

Dat heeft geresulteerd in een nota,
waarin de waardering voor de ver-
schillende panden in cijfers is uitge-
drukt. Van een 1, wat uitstekend is,
tot een 4, wat een storende pui is. 

René Reijnders en René Hendrickx
hebben de nota gisteren aan wethou-
der Patrick van der Velden overhan-

digd en gepresenteerd. Hendrickx:
,,We hebben nu de hele binnenstad
in beeld gebracht. We hebben nu een
handvat. We gaan panden in de gaten
houden die een 3 of 4 hebben gekre-
gen. Zeker als we weten dat een on-
dernemer weggaat.”

Een historische binnenstad en
commercie: het lijkt een moeilijke
verstandhouding, maar dat hoeft het
niet te zijn. Dat blijkt wel uit voor-
beelden van de werkgroep van pan-
den die ze wel waardeerden. De
Korte Bosstraat 2 bijvoorbeeld. ,,Een
fraai, chique pand met veel uitstra-
ling. Het is aangepast, maar wel met
waardering voor de omgeving.”

De voorgevels van winkel- en ho-
recapanden zijn heel belangrijk voor
de beleving van het winkelend pu-
bliek, zegt Hendrickx. ,,Als je door de
stad loopt, loop je als het ware in een

Een omgeving
verloedert als
alles is gericht
op zo
goedkoop
mogelijk
—René Hendrickx 

Welke voorgevels zijn mooi, welke niet? De winkel-
en horecapuien in de Bergse binnenstad zijn de
afgelopen tijd onder de loep genomen.

VOORGEVELS  BINNENSTAD 29 woningen
in leeg
kantoorpand 
aan Plein 13
Het leegstaande kantoorpand
aan de Peter Vineloolaan 12 in
Bergen op Zoom, uitkijkend op
Plein 13, krijgt een nieuwe invul-
ling. De eigenaar wil er 29 ap-
partementen in realiseren. De
gemeente werkt daar graag aan
mee.

Peter de Brie
Bergen op Zoom

In het kantoorgebouw zijn volgens
de nieuwe plannen 29 huurappar-
tementen voorzien, zo geeft wet-
houder Patrick van der Velden aan.
,,Het gaat om tien appartementen
van 50 m2, veertien van 60 m2 en
vijf van 80 m2.” 
De wooneenheden zijn bedoeld
voor diverse doelgroepen, van jon-
geren en young professionals tot se-
nioren.

Het pand staat al een kleine vier
jaar leeg, op een paar units na die
tijdelijk in de verhuur zijn gegaan.
Van der Velden ziet de herontwik-
keling van kantoorgebouw naar
woontoren wel zitten. 

,,Als college zijn we hier blij mee.
We streven naar een compacte stad.
Meer bewoning op die plaats geeft
ook meer reuring richting centrum.
Van Juvenaat en Glacis tot aan Plein
13 en door naar de binnenstad.”

Ook andere beeldbepalende ge-
bouwen in die buurt mogen wat
Van der Velden betreft zo’n invul-
ling krijgen. ,,Zoals het huidige po-
litiebureau aan de Jacob Obrecht-
laan en ook het oude politiebu-
reau.”

Het pand aan de Peter Vinelool-
aan is al sinds 2000 in handen van
de huidige eigenaar, die zelf het ini-
tiatief neemt voor de transformatie
en daarvoor ook een bijdrage ruim-
telijke ontwikkeling dient te beta-
len. 

De parkeernormering hoeft vol-
gens Van der Velden niet aangepast
te worden. 

,,Die was al hoog, de bewoning
zal geen extra parkeerdruk geven.
Bovendien komen er enkele par-
keerplaatsen op eigen terrein. Te-
vens vervallen er enkele parkeer-
vergunningen.”

▲ De Vereniging Binnenstad heeft alle voorgevels in Bergen op Zoom gewaardeerd met een cijfer. Het pand aan de Korte Bosstraat 2 is
een voorbeeld voor anderen, zegt de vereniging. Zo hoort het.  FOTO CHRIS VAN KLINKEN/PIX4PROFS

bak, met vloeren en wanden. De
wanden: die beleeft de bezoeker tot
een meter of drie. Daarboven wordt
minder bewust waargenomen.” On-
dernemers moeten dus een prikkel
krijgen om iets aan de ‘wanden’, de
voorgevels, te doen. Een slechte of
slordige uitstraling kan negatieve ef-
fecten hebben, vreest de vereniging.
,,Een omgeving verloedert als alles is
gericht op zo goedkoop mogelijk.”

Minder gewaardeerd worden bij-
voorbeeld verschillende panden in
de Bosstraat, maar ook de Korte Mee-
straat 10. De werkgroep stoort zich
enorm aan de blokken die moeten
zorgen voor reclame. ,,Die trekken de
aandacht, maar passen niet in de be-
lijning van de straat”, zegt Hen-
drickx. Wethouder Van der Velden is
blij met de nota. ,,Als gemeente zijn
we bij verbouwingen van panden na-
tuurlijk als eerste aan zet, omdat we
de vergunning moeten goedkeuren.”
Hij hoopt dat de vereniging nu ook
doorzet en wil ze daarbij ook steu-
nen. ,,We hebben nu een inspiratie-
boek. Daarmee kun je bijvoorbeeld
ondernemers aanspreken.”


