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Colofon 

Bestuur: 

Ruud Holswilder - voorzitter 
Anja Wilmink - secretaris 
Jelle de Boer - penningmeester  
Jolanthe de Graaf - bestuurslid 
Ben Tuijn - bestuurslid 

 
Blokhoofden: 

Joke Moeskops - Prinsesselaan 
Jolanthe de Graaf - Van Reenenpark 
Noord en Zuid, Beukenlaan 
Wim Zentveld - Hertenlaan/Boslaan 
Huub Köster - Kastanjelaan, 
Vijverlaan en Van Reenenpark tot 
Prinsesselaan (winkel Bloem) 
Yke Vermeiden/Hans van Leeuwen - 
Guurtjeslaan, Komlaan Noord 
Gert Sanders- appartementen aan 
het Van Reenenpark West 
Michiel Schölvinck - Rondelaan  
Anja Wilmink - Komlaan Zuid 
Geraldine Beuker - Kerkelaan tot 
Berkenlaan/Renbaanlaan 

Werkgroep participatie: 

Michiel Schölvinck 
Anneke Köster 
BettyHoekstra 
Joke Moeskops 
Irene Pasteuning 
Angeline Croonen 
Will van Rosmalen 

Website: 
http://www.vanreenenpark.nl 

E-mail: 
info@wbv-vanreenenpark.nl 

Agenda: 
Nieuwjaarsbijeenkomst: afgelast 
Data voor de Ledenvergadering en Jubileumviering worden 
later bekend gemaakt

Bergen, 17 december 2020 

Beste buurtgenoten, lieve leden, 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor ons allemaal. Vanaf 
half maart de ‘intelligente lockdown’ vanwege de COVID19 
pandemie, gevolgd door geleidelijke versoepelingen vanaf juni. Het 
leek weer even de goede kant uit te gaan, maar de dalende lijn van 
besmettingen en ziekenhuisopnamen zette helaas niet door. 

Wij zagen ons genoodzaakt om de ledenvergadering in juni en ons 
feest ter gelegenheid van ons 30 jarig jubileum te annuleren. 

Wat ook niet doorging was de maandelijkse ‘buurtkoffie’ in de 
Pilaren. De eerste twee sessies in januari en februari waren zeer 
succesvol. Dat smaakte naar meer. Als we deze nare periode achter 
ons hebben kunnen we dit weer oppakken. Het is net als met goede 
vriendschappen. Als je elkaar een tijdje niet hebt gezien, pak je na 
verloop van tijd gewoon de draad weer op. 

Wat helaas ook niet door kan gaan is onze nieuwjaarsbijeenkomst in 
de Zwarte Schuur. Voor dat gemis hebben we een kleine pleister op 
de wonde gevonden in een vorm die u in de brievenbus aantreft, 
waarmee we tevens Cine Bergen ondersteunen. 

Ons bestuurslid Jolanthe de Graaf is onlangs verhuisd buiten onze 
wijk. Jolanthe blijft verbonden aan onze vereniging als buitengewoon 
lid, maar dient om statutaire redenen haar bestuurslidmaatschap 
neer te leggen bij de volgende ledenvergadering. Jolanthe heeft zich 
met hart en ziel ingezet voor onze vereniging en wij zijn haar veel 
dank verschuldigd. 
Verderop in deze nieuwsbrief vertelt zij haar verhaal en doet zij een 
oproep aan u. 

Tot slot nog aandacht voor onze Buurtapp HULPvraag/aanbod 
Details op http://www.vanreenenpark.nl/coronacrisis/  

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond & gelukkig 2021. 

Namens het bestuur, Ruud Holswilder 

http://www.vanreenenpark.nl
http://www.vanreenenpark.nl/coronacrisis/
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Wetenswaardigheden over de AED  

20 oktober 2020 (Info van Hartstichting) 
Op alle treinstations in Nederland plaatsen NS en ProRail 
in 2021 AED's die worden aangemeld bij het 
reanimatieoproepsysteem HartslagNu. De AED’s hangen 
buiten de poortjes en zijn dag en nacht bereikbaar voor 
burgerhulpverleners. Zo worden niet alleen de stations 
hartveiliger, maar ook de omgeving. 

7 juni 2020 (Info van Hartstichting) 

Als je in Nederland een hartstilstand krijgt, is de kans 
groot dat zich binnen 500 meter van jou een AED bevindt, 
die dag en nacht beschikbaar is. Op 1775 plekken na, 
heeft Nederland een dekkend AED-netwerk. De 
Hartstichting en HartslagNu hebben in kaart gebracht 
waar de laatste AED-loze zones zich bevinden. (Ter 
informatie, in februari waren er nog 5000 AED’s nodig). 

Onze AED (info van Philips site en gebruikershandleiding) 

Het betreft een Philips HeartStart FRx. De buitenkast is 
voorzien van een verwarmingselement, welke de 
temperatuur van de AED  continu op 20 gr C houdt 
teneinde de capaciteit van de AED batterij optimaal te 
houden.  
De batterij van de AED is niet oplaadbaar en heeft een 
capaciteit van minimaal 200 schokken, of 4 uur 
bedrijfstijd. Ongebruikt wordt de batterij na 4 jaar 
verwisseld. 
De elektroden worden na ieder gebruik vernieuwd. 
Ongebruikt worden deze na twee jaar verwisseld. 

Corona 

Door Corona zijn de cursussen voor burgerhulpverlener 
opgeschort. Zodra er weer cursussen mogelijk worden, 
hetzij via de gemeente of andere instanties, zullen wij U 
informeren. 
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Ledenmutaties: 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe 
leden: 
Frans de Lie 
Edwin en Mirjam Beentjes-de Groot 
Linnet en Rutger Gouverneur 
Gert-Jan &Sonja Vennius-Hoogeboom 
Maartje Keizer 
Linnet en Colasurdo Ragetti 

Verhuisd: 
Jolanthe de Graaf 

Opzegging: 
Cor van den Kommer 

Een nieuw begin…… 
…..voor u, de vereniging en mij 
Binnenkort zal ik verhuizen naar de Kruidenbuurt en dus 
niet meer lid van het Bestuur van de WBV kunnen zijn. 
Dat is heel jammer. Het waren hele leuke jaren.  
Toen ik in de buurt kwam wonen, wilde ik graag de 
mensen leren kennen en bijdragen aan taken, die van 
belang waren om het woonplezier van onze bewoners te 
continueren. Er was al zo veel gedaan door vorige 
besturen en dan is het een verlies, als die bijdragen niet 
opgevolgd worden.  

We vergaderen zo’n drie tot vier keer per jaar, al naar 
gelang de onderwerpen, die aan de orde zijn. Er zijn een 
aantal vaste punten, zoals de Nieuwjaars receptie, de 
Burendag en de Nieuwsbrief. We hebben een buurt app 
en een speciale app voor meldingen van onraad. Dit jaar 
is daar de koffieochtend bijgekomen, die enthousiast 
ontvangen werd. Ook houden we ons bezig met overleg 
met de Gemeente Bergen om snelheidsbeperkingen te 
bevorderen en straten veiliger te maken voor 
voetgangers en fietsers. In dat verband is er ook overleg 
met de andere buurtverenigingen. Er zijn daarnaast 
nieuwe plannen aangedragen door leden, die nog 
uitwerking behoeven.  

Naast het bestuur, zijn er werkgroepen gevormd, die hun 
eigen leiding en programma hebben. Zo is er de 
werkgroep, die benaderd kan worden voor informatie 
i.v.m. burenhulp en de groep, die bestaat uit de 
blokhoofden van de verschillende straten. Leden van het 
Bestuur hebben zeggenschap in de bijeenkomsten van 
de werkgroepen, maar de groepen werken overigens 
autonoom.  

Uiteraard is creativiteit geboden in de huidige situatie, 
waar we door infectiegevaar elkaar fysiek niet kunnen 
ontmoeten. We kunnen er niet onderuit, dat we andere 
plannen moeten bedenken om toch met elkaar in contact 
te blijven. Vooral voor diegenen, die geen voorkeur 
hebben voor digitaal contact, is daar een groot probleem.  

We zouden het erg waarderen, als een van onze leden 
zich geroepen voelt om tot het Bestuur toe te treden. U 
hebt vast goed ideeën, die u wilt delen. 
U meldt zich aan via info@wbv-vanreenenpark.nl  
In het geval zich meerdere kandidaten aanmelden volgen 
er verkiezingen. Het is fijn, als ik mijn opvolger kan 
feliciteren, hoewel het mij erg spijt om de buurt te 
verlaten. 

Veel succes aan de leden en het Bestuur! 
Jolanthe de Graaf 

~Gedachtenkronkel~ 
Dr. Emmett L. Brown (‘Doc') had Marty  
gewaarschuwd in Back to the Future

In ‘real life’ kunnen we geen jaar overslaan 
en begin ik mij af te vragen wat er dit jaar 
nog meer verkeerd of anders kan gaan dan 
verwacht.  
Pas aan het einde kunnen we de balans 
opmaken en dan vind ik dit nog niet eens 
zo’n rare gedachte.  

RH 

mailto:info@wbv-vanreenenpark.nl
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Melding Openbare Ruimte 

Als vast onderdeel van de nieuwsbrief 
vindt u het web-adres van de 
gemeente, waar u zaken kunt 
aangeven, zoals defecte lantaarnpaal, 
loshangende takken e.d.  

Ga naar de website van de gemeente 
Bergen 

https://www.bergen-nh.nl 

Op de home-pagina van de gemeente 
vindt u de knop “Melding maken” Na 
het aanklikken van deze keuze komt 
u op de pagina die verwijst naar 
Melding Openbare Ruimte. 

U kunt uw klacht eventueel ook naar 
ons secretariaat mailen, waarna wij 
het melden bij de gemeente  

What’s App Buurt Preventie (WABP) 

Een aantal jaren geleden is de WABPvanReenenpark e.o. gestart voor 
leden van onze vereniging en overige buurtbewoners. De groep telt 
inmiddels 101 deelnemers. 
In afwijking van de standaard huisregels staat het bestuur oogluikend 
toe dat de WABP gebruikt mag worden voor vermiste huisdieren. 
Honden en katten kunnen soms flink schrikken van vuurwerk, het op 
een lopen zetten en dan is het fijn als anderen even uitkijken. Tot nu 
toe heeft dit goed gewerkt. 
De communicatie dient wel zuiver kort en zakelijk te verlopen en daar 
schort het soms aan. Daarom een oproep 
om meelevende reacties per privé 
antwoord te versturen. Dit hoeven de 
overige 100 deelnemers niet te lezen, 
want dat leidt soms ook tot ergernis en 
misschien wel afhaken van deelnemers. 
Klik op deze link https://
faq.whatsapp.com/general/chats/how-to-
reply-to-a-message/?lang=nl indien u 
niet weet hoe privé antwoorden werkt 
in een app-groep. 

Standaard huisregels WABP: 
• Deelnemers hebben minimaal de 

leeftijd van 18 jaar. 
• Deelnemers zijn woonachtig en/ of werkzaam in straat/buurt/wijk 

van de groep. 
• WhatsApp is een burgerinitiatief. 
• De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan 

wordt. Bel 0900-8844 wanneer er geen spoed is. 

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 
S = Signaleer 
A = Alarmeer 112 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te 
maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte 
persoon zijn plannen verstoren (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen 
als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje 
met de persoon. 

Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 
al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen. 
Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en 
dergelijke. 

Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/ wetten. Dus ook 
geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een 
voertuig. 

Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. 
het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding 
noodzakelijk/van meerwaarde is. Dader-kenmerken zoals geslacht, 
huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in 
tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het 
kenteken. 
Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor 
bedoeld is en niet voor onderling contact/ privé berichten. 

Vuurwerkverbod tijdens 
jaarwisseling 

Al eerder gold er een 
vuurwerkverbod rond de 
Hertenkamp maar nu in heel 
Nederland. Vuurwerk niet mag 
worden verkocht of worden 
afgestoken. Het doel is 
ziekenhuizen, huisartsenposten en 
handhavers te ontzien

https://www.bergen-nh.nl
https://faq.whatsapp.com/general/chats/how-to-reply-to-a-message/?lang=nl
https://faq.whatsapp.com/general/chats/how-to-reply-to-a-message/?lang=nl
https://faq.whatsapp.com/general/chats/how-to-reply-to-a-message/?lang=nl
https://www.wabp.nl/wat-is-wabp-whatsapp-buurtpreventie/huisregels/
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Verkeerssituatie Komlaan, the continuing story 

Het verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaf een duidelijk advies: Als de 
huidige breedte wordt gehandhaafd, moet worden overwogen van de Komlaan, over de 
volledige lengte, een erftoegangsweg, met de juiste inrichting, te maken.  
Het is redelijkerwijs onmogelijk om de Komlaan te verbreden en te voorzien van een 
gescheiden fietspad omdat daarvoor de ruimte ontbreekt. 

De gemeente heeft kennis genomen dan het verkeersonderzoek, wil (nog) niet bewegen in 
de richting van het advies en voert de aanrijtijden van hulpdiensten als reden hiervoor aan. 
Dit werd ons op 31 juli wederom medegedeeld door een beleidsmedewerker van de 
gemeente. 

In oktober werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij binnen de bebouwde 
kom 30 km/uur de nieuwe leidende snelheidslimiet wordt. Een limiet van 50 kilometer per 
uur is uitsluitend nog toegestaan op doorgaande wegen als de verkeersveiligheid niet in 
gevaar is. De Komlaan voldoet niet aan die normen. 
We zullen binnenkort weer eens contact opnemen met de gemeente, wat in deze tijd vrij 
lastig verloopt. 

Als bestuur zullen wij ons hiervoor blijven inzetten, want het wordt op vele plekken al 
aangegeven; “Dit dorp is niet gebouwd voor snelverkeer” 

In onderstaande video worden de knelpunten weergegeven.(klik in de video om deze te 
starten) 

🏍  🚲 🛴  Verkeersperikelen 🚗 🚒 🚑

Boze Bergense actiegroep tegen 
motoroverlast: "Meld je klacht, steun 
onze burgemeester” 

De Bergense afdeling van de NEFOM, 
de Nederlandse Federatie 
Omgevingslawaai Motorvoertuigen, 
roept inwoners van de gemeente op 
hun klachten over motoroverlast te 
blijven melden bij de politie


Link naar Artikel NHnieuws


http://www.vanreenenpark.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/VVNVerkeersonderzoekKomlaan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oxfzTyBRvkE
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/269973/boze-bergense-actiegroep-tegen-motoroverlast-meld-je-klacht-steun-onze-burgemeester
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