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B en W willen in gesprek met de raad

College: spreek
positief over stad!
Bergen op Zoom neersabelen.
Negatief wegzetten. Daar
schiet niemand iets mee op. De
omgekeerde boodschap werkt
wel: positief zijn over de stad is
voor iedereen beter.

Jan van de Kasteele
Bergen op Zoom

Dat is de stellige overtuiging van
het college van burgemeester en
wethouders van Bergen op Zoom
Maar in de gemeenteraad gaat het
er maar al te vaak anders aan toe.
,,Daarom willen we daar over in
gesprek”, licht wethouder Mignon
van der Zwan namens het college
toe. Een oproep die ze al eerder
deed maar nu herhaalt. 

,,Het gaat om de beeldvorming
naar onze medewerkers, maar ook
richting bedrijven, de inwoners.
Om hoe de buitenwereld tegen
ons aankijkt.” Doordat de gemeen-
teraad af en toe toch doorschiet
ontstaat het beeld dat je de stad
van nu beter kunt mijden.

,,Verschillende negatieve uitla-
tingen over individuele medewer-
kers en over de organisatie, be-

stuurders en college dragen in
onze opinie niet bij aan het ge-
wenste aanzien van de politiek.”
De gemeente merkt daar de gevol-
gen al van. Personeel dat niet weg
hoeft maar toch gaat. Nieuwe me-
dewerkers die moeilijk of niet zijn
te vinden. En de negativiteit straalt
ook uit naar bedrijven, naar inwo-
ners vinden B en W.

Het college hoopt dat te kunnen

keren. In gesprek te raken met de
33 raadsleden over dit toch wat de-
licate onderwerp. Want niemand
wil tornen aan de vrijheid van me-
ningsuiting. ,,Het gaat om de tone
of voice.” In gewoon Nederlands,
kritiek mag, uiteraard, maar de
verpakking mag soms net iets
vriendelijker. Want zoals het nu

gaat, is die vaak harder dan ge-
wenst. ,,Het gaat erom hoe je met
elkaar omgaat.”

Van der Zwan: ,,Het helpt ons
niet als er op sociale media van al-
les rondgaat over Bergen op Zoom.
Dat past niet bij de route die we op
dit moment volgen. Om de kwali-
teit van de gemeentelijke organi-
satie te verbeteren. Om de cultuur
te veranderen. Om ervoor te zor-
gen dat de gemeente een organisa-
tie is waar mensen met trots en
plezier voor werken.”

Het lastige bovendien is dat
ambtenaren zich niet kunnen ver-
dedigen. Als ze in het publieke de-
bat in de gemeenteraad de ‘schuld’
krijgen van de financiële ellende
waar Bergen op Zoom in verkeert
is weerwoord niet mogelijk.

,,Het is op dit moment een span-
nende tijd, zowel voor onze mede-
werkers zelf als voor college en
raad. Dat ontslaat ons echter niet
van de plicht om in woord en ge-
schrift elkaar en zeker onze mede-
werkers met fatsoen te bejege-
nen”, schrijft het college aan de ge-
meenteraad in de oproep om hier-
over in gesprek te gaan.

Het gaat om tone of
voice, hoe je met
elkaar omgaat 

– Mignon van der Zwan,
wethouder

De Stichting Frontier and
Friends geeft graag nieuw mu-
zikaal talent een kans om door
te breken. De stichting, met als
voorzitter de Putse zanger en
entertainer Bob Mustang, heeft
onlangs de tweede cd uitge-
bracht, waarop dat talent zich
laat horen. 

Wil de Jong 
Putte

Frontier and Friends organiseerde
voor de lockdown met regelmaat

concerten, waarbij amateurmuzi-
kanten de kans kregen, om hun
kunnen aan het publiek te laten
horen. Deze artiesten zijn ook te
horen op een cd die enkele jaren
geleden is uitgebracht. Die bevatte
de meest uiteenlopende muziek-
soorten en er zijn er inmiddels 120
van verkocht. 

,,Voor ons aanleiding om een
tweede cd op te nemen en uit te
brengen”, vertelt Mustang. 

Deze tweede cd, met de titel
Stichting Frontier and Friends geeft
ze een Podium is sinds kort te koop.

Op de cd staan nummers van Mo-
nique van Beers, Robert Spruit,
Will Claase, Liane en Martijn
Kerkhof, Alberto, Fred Snel, Sien-
tje Koopmans, Wesley P, The
Moondogs, Duo Tijdloos, Perry
Zuiddam, DE2V ’s en Rita Young. 

Ook deze cd, die net als de vorige
7,50 euro kost, is te bestellen via
0164-653181,  frontier@ mail.be of
0640611871. De opbrengst komt
ten goede aan de Stichting. De cd
is in eigen beheer opgenomen on-
der leiding van technicus Harald
Jamin.

Frontier and Friends geeft
muzikaal talent ruimte op cd

Woensdrecht wil
een eenduidig
erfgoedbeleid
Omgaan met Woensdrechtse
cultuurhistorie, zoals oude ge-
bouwen, gebeurt te veel hap-
snap, erkent wethouder Jeffrey
van Agtmaal. In erfgoedvoor-
vechter Dees Verbeek vindt hij
een bondgenoot om breed ge-
dragen beleid te ontwikkelen.

Peter de Brie
Hoogerheide

De vrees voor sloop van het ge-
meentehuis in Ossendrecht (1939)
en schoolgebouw De Stappen in
Hoogerheide (1905) maakte recent
veel los. Onderzocht wordt nu of de
panden gemeentelijk monument
kunnen worden. 

Maar wethouder Jeffrey van
Agtmaal wil af van losse besluiten.
,,Als zich zoiets voordoet, speelt
emotie vaak een grote rol. Het is be-
ter als er erfgoedbeleid komt dat
voor iedereen helder is.”

De wethouder geeft aan dat tot
erfgoed behalve panden ook dialec-
ten of producten kunnen behoren.
Of, zoals bleek op een thema-avond
eind 2019, de aardlagen bij Groeve
Boudewijn, vondsten uit WO II,
zelfs loopgraafresten uit WO I in de
Noordpolder, of verdwenen dorpen
als Agger en Emmaus.

Van Agtmaal wil die inzichten
gebruiken voor zijn beleid. ,,Helaas

gooide corona in 2020 roet in het
eten en is er nu tijdelijk geen amb-
tenaar op erfgoed. Gelukkig is Dees
Verbeek bereid reacties te verzame-
len op het verslag van die thema-
avond, tot 1 juli. Daar ben ik hem
erg erkentelijk voor.”

Verbeek, actief bij de Stichting
Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed
Zuidwesthoek, bood Van Agtmaal
in maart nog een petitie voor be-
houd van De Stappen aan. ,,In
Woensdrecht wordt meer gesloopt
dan behouden. Dat willen we ver-

anderen”, zei Verbeek bij een eer-
dere gelegenheid.

,,Naast de heemkundekringen
zou het goed zijn om een overkoe-
pelende erfgoedclub te hebben die
alle kennis bundelt, met mensen
uit alle kernen, als spreekbuis naar
ons”, aldus Van Agtmaal. 

Wie daar interesse in heeft, kan
zich ook melden bij Verbeek via
dverbeek@ziggo.nl.

▲ Wethouder Jeffrey van Agtmaal (linksvoor) ontving in maart een
petitie voor behoud van schoolgebouw De Stappen in Hoogerheide.
Dees Verbeek (rechtsachter) wil de gemeente nu gaan helpen met
haar erfgoedbeleid. ARCHIEFFOTO BN DESTEM/PETER VAN TRIJEN

Het is beter als er
erfgoedbeleid komt
dat voor iedereen
helder is
– Jeffrey van Agtmaal


