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▲ Resten van de Sint Jacobspoort nabij de Nedalcoschoorsteen zijn donderdag blootgelegd. Wat
ermee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wel dat ze zichtbaar blijven. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

Resten van poort uit
1508 blijven zichtbaar
Bij werkzaamheden in de
nieuwbouwwijk Scheldevesting
is donderdag een deel van de
uit 1508 daterende Sint Ja-
cobsstadspoort blootgelegd.
Erfgoedadviseur Tom van Eek-
elen spreekt van een bijzon-
dere vondst. ,,Hier gaan we als
vestingstad iets moois mee
doen.”

Ben van den Aarssen 
Bergen op Zoom

Het was geen verrassing dat de
poort boven water kwam. Op oude
tekeningen van de stad is hij nog
in volle glorie te zien, met destijds
twee ronde torens. De locatie was
volgens Van Eekelen bij benade-
ring bekend. ,,Maar het is altijd af-
wachten in welke staat je derge-
lijke historische elementen aan-
treft.”

De poort maakte lang deel uit
van de vestingwerken van de stad
en dateert uit dezelfde periode als
de Gevangenenpoort. Ze fun-

geerde als toegang tot de haven en
bood daarmee bescherming, zo-
wel aan schepen en hun beman-
ning als inwoners. Daar is volgens
Van Eekelen ook de naam voor de
poort van afgeleid. ,,De heilige Ja-
cob staat in de Bijbelse betekenis
voor bescherming.”

Aan het eind van de zeventiende
eeuw raakte de poort in verval, ge-
tuige ook een in het Rijksmuseum

aanwezige pentekening uit 1672
van Josua de Grave. De Sint Jacobs-
poort is op dat moment al een
ruïne. De ene toren werd afgebro-
ken, de andere werd bewaard en
kreeg een nieuwe functie als

kruitmagazijn. ,,Er werd ook een
dakje op gemetseld.”

Tot 1885 bleef de poort als kruit-
magazijn in gebruik en vervolgens
geslecht, tot vlak onder het maai-
veld. De poort ligt vlak bij de Ne-
dalco-schoorsteen en komt straks
volledig in de openbare ruimte te
liggen. Er wordt ter plekke een
weg als ontsluiting voor Schelde-
vesting aangelegd. 

Het is volgens Van Eekelen nog
onduidelijk wat er met het restant
van de poort gebeurt. ,,Opnemen
in de bestrating is een mogelijk-
heid. Maar ook opmetselen en ge-
bruiken als zitelement is een op-
tie.”

De gemeente Bergen op Zoom
stelde vorig jaar de Vestingvisie
vast. In dat document is afgespro-
ken dat alle nieuwe vondsten die
verwijzen naar het vestingverle-
den van de stad zichtbaar moeten
blijven. In afwachting van de defi-
nitieve bestemming zijn de res-
tanten gisterenmiddag weer toe-
gedekt.

Het is afwachten in
welke staat je
historische
elementen aantreft
– Tom van Eekelen

Bewoners zijn blij met opdracht van de gemeenteraad aan wethouder

‘Vaart achter nieuwe kampjes’
Roosendaal moet tempo maken
in de zoektocht naar extra
woonwagenkampjes. Dat eist de
Roosendaalse gemeenteraad
van wethouder Toine Theunis. 

Coen Hagenaars
Roosendaal

Die heeft donderdag van de voltal-
lige gemeenteraad een glasheldere
opdracht meegekregen: voor 1 okto-
ber moet duidelijk zijn waar extra
woonwagenplekken te realiseren
zijn. En het voormalige park bij

sportpark Vierhoeven, waar woon-
wagenbewoners nu uit protest een
kamp hebben opgeslagen, moet
daarin meegenomen worden.

Roosendaal worstelt al jaren met
haar woonwagenkampjes. Om de te
lange wachtlijst (55 mensen) terug
te dringen, presenteerde Theunis
eind 2018 een plan. Door de elf be-
staande kampjes anders in te rich-
ten, moeten er tussen de tien en
vijftien extra plekken ontstaan.
Daarbovenop wil Theunis één
nieuw kamp met vijf plekken aan
laten leggen. Een lastige opdracht

die veel tijd vraagt, verzekerde
Theunis al eerder, maar de woon-
wagenbewoners pikken het getreu-
zel niet langer. Na een demonstra-
tie voor het stadskantoor vorig jaar,
besloot een aantal woonwagenbe-
woners op 1 juni uit protest op het
voormalige kamp bij sportpark
Vierhoeven te gaan staan. Voor de
gemeenteraad was dit de druppel.
Onder aanvoering van de VLP werd
meer snelheid geëist. 

Wethouder Theunis tempert de
verwachtingen, want volgens hem
is het allemaal zo simpel niet. Hij

verwijt de raad zelfs ‘grote onwe-
tendheid’ over dit onderwerp: ,,Het
toewijzen van standplaatsen en be-
heer van de wachtlijst ligt  niet bij
de gemeente, maar bij de Stichting
Woonwagenbeheer Zuid-West Ne-
derland. Daar kunnen we niet
dwars doorheen banjeren.”

Volgens Theunis zijn er al volop
gesprekken met kampbewoners
over het herinrichten van be-
staande kampjes, maar ook dat wil
niet altijd vlotten: ,,Op het kamp
aan de Boterstraat in Wouw kun-
nen zo twee plekken gerealiseerd

worden, maar de mensen van dat
kamp willen dat absoluut niet.” 

Hij vindt dat de raad zich niet
moet laten leiden door het protest:
,,Want we hebben al volop afspra-
ken met deze mensen. Ik wil ook
dat alles sneller loopt, maar hier
wordt geprobeerd extra plaatsen af
te dwingen. Daar moeten we niet
intrappen.” Andere politieke par-
tijen vrezen ook dat het ‘demon-
stratiekampje’ legaliseren leidt tot
meer illegale parkjes. Toch vindt de
complete raad dat woonwagenbe-
woners al lang genoeg wachten.

Bewoners van de stationsbuurt
in Roosendaal maken zich ern-
stige zorgen om wat er gebeurt
met hotel Goderie. Het schrik-
beeld is dat het hotel aan het
Stationsplein wordt verkocht en
het een plek wordt voor arbeids-
migranten. 

Roosendaal

Minimaal één potentiële koper met
dat plan heeft zich gemeld bij de ge-
meente. ,,Dat willen we niet”, zegt
Willem van Aartsen, die zegt na-
mens de actiecomités Brugstraat &
Stationsbuurt (en omgeving) te
spreken.

Volgens wethouder Toine Theu-

nis heeft er zich een ondernemer
gemeld bij de gemeente met de
vraag of hij een arbeidsmigranten-
hotel mag beginnen in het pand.
,,We kunnen het niet tegenhouden,
maar we hebben het wel ontmoe-
digd.”

De wethouder staat daarin naast
de bewoners: ,,Ik ben met de bewo-
ners in de Brugstraat in goed over-
leg over alles wat er speelt. Het zou
kunnen dat iemand het koopt en
dat we ontdekken dat daar arbeids-
migranten wonen. Ik hoop niet dat
dat gebeurd.”

De buurtbewoners en de wet-
houder zijn al langer in gesprek
over de zorgen die de bewoners
hebben over het hele gebied.

‘Arbeidsmigranten niet
onderbrengen in hotel’

De bewoonster van een huis aan
Daansbergen in Halsteren eist
via de rechter dat de gemeente
optreedt tegen de te hoge wo-
ning die naast haar is gebouwd.
Het pand blijkt ruim 40 centime-
ter hoger te zijn uitgevallen dan
de vergunning toelaat, maar
Bergen op Zoom weigert in te
grijpen.

Henk van Ingen
Breda/Halsteren

Volgens de nieuwe bewoner, die
ongeveer vijf weken geleden in zijn
optrekje is getrokken, heeft de aan-
nemer een fout gemaakt. Bij het be-
palen van de beginhoogte van het
perceel heeft de bouwer de dikte
van de vloer niet meegerekend.
Daardoor valt de woning bijna een
halve meter hoger uit.

De eigenaar diende een vergun-
ning in om het perceel te egaliseren
na de bouw en stortte ruim veertig
centimeter grond bij. En zie daar,
het gebouw is precies op de juiste
hoogte ten opzichte van het grond-
bouwpeil. ,,Egaliseren is legalise-
ren”, aldus de jurist van de man.

De gemeente is het daarmee eens
en wees het handhavingsverzoek
van de buurvrouw af. Dat verzoek
kwam een maand voordat de buur-
man de vergunning aanvroeg om

het perceel op te hogen. De buuf
vindt dat de ophoging ten koste
gaat van het beschermde land-
schap, aanwezige flora en fauna,
haar privacy en fnuikend is voor
aanwezige bomen die hierdoor zijn
‘ingegraven’ en het loodje dreigen
te leggen. De buurman bestrijdt dat
laatste en stelt dat uit een gemeen-
telijke controle blijkt dat alles in
orde is. 

Opmerkelijk genoeg vond de on-
afhankelijke bezwaarschriftencom-
missie dat de grondophoging
‘kunstmatig’ was en daarom niet
toegestaan is. Maar het college van
B en W legde dat advies naast zich
neer. ,,We hebben ook het idee dat
er geen vooropgezet plan was om
van de vergunning af te wijken. Het
is een geluk bij een ongeluk dat met
het egaliseren van de grond dit
wordt rechtgezet”, aldus de advo-
caat van de gemeente. De jurist van
de buurman wijst erop dat het
landschap sowieso heuvelachtig is
en dat daarom de ‘bult’ niet onna-
tuurlijk is. 

Het is niet de eerste keer dat de
buren tegenover elkaar staan. Eer-
der werd al tot de Raad van State
aan toe gesteggeld over de goot-
hoogte die een paar centimeter te
hoog bleek te zijn.

De rechter doet over zes weken
uitspraak.

Burenruzie over te hoge
woning in Halsteren




