
 

WIJKOVERLEG BANGERT EN OOSTERPOLDER 

 

Datum vergadering: ·woensdag 28 september 2016 

Plaats: De Kreek te Zwaag 

 

1. Opening 

Erich opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Na een kort voorstel rondje geeft hij een korte uitleg over het doel van het wijkoverleg. 

2.  Verslag 13 juli 2016 

Wordt vastgesteld met dien verstande dat de naam van Glenn Imanuel correct gespeld wordt. 

3.  Ontwikkelingen wijk/wijkzaken 
Aan de hand van een presentatie heeft de projectleider Bangert en Oosterpolder een toelichting 
gegeven op de komende (bouw)ontwikkelingen in de wijk. Centraal stonden daarbij de fasering van 
fase 3 en 4 en de ontwikkeling van de centrumvoorzieningen. De planning is dat de Deen supermarkt 
met daarboven de zorgwoningen in november 2017 wordt opgeleverd. De winkelunits met daarin 
een viswinkel, een snackbar, een kapper, een tijdschriftenshop, een drogist, een bakker en een 
kledingzaak worden naar verwachting in december 2017 opgeleverd. 
Verder is er nog een doorkijkje gegeven naar toekomstige ontwikkelingen, zoals fase 5. De 

presentatie is te zien op onze facebooksite. https://www.facebook.com/OLBO-Overleg-Leefbaarheid-

Bangert-Oosterpolder  

4. Terugkoppeling Bredeschooloverleg 
Erich geeft een korte terugkoppeling. Voornaamste punt was het uitspreken van onderling 

commitment. 

5.  Terugkoppeling gesprek voorzitters overleggen leefbaarheid 
Farid en Erich geven een korte terugkoppeling van het gesprek. Tijdens de bijeenkomst is gesproken 

over hoe de verschillende overleggen georganiseerd zijn. De zorg is uitgesproken hoe we meer 

mensen naar het overleg krijgen. In oktober zal er een vervolgbijeenkomst zijn. 

6. Invulling secretariaat 
Er heeft zich nog niemand gemeld. Afgesproken is om meer gebruik te maken van Samenspel. 

7.. Rondvraag 
Ron geeft een korte stand van zaken van de mogelijkheid van adoptie groen binnen de wijk en de 

WhatsApp groepen inzake de buurtpreventie. 

Tevens is wederom de zorg geuit over de verkeersveiligheid in de wijk. Het idee is om dit onderwerp 

apart op te pakken met bewoners die hier een bijdrage in willen leveren. 

https://www.facebook.com/OLBO-Overleg-Leefbaarheid-Bangert-Oosterpolder
https://www.facebook.com/OLBO-Overleg-Leefbaarheid-Bangert-Oosterpolder


8. Sluiting 

Erich sluit de vergadering en de volgende vergadering wordt op 23 november 2016 vastgelegd. 

 


