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Betreft: suggestie wijkconconciërges / binnenstadsconciërge.

Binnenstadsconciërge als aanspreekpunt voor een 
schoon en veilig centrum
Geacht College,

De binnenstad van Bergen op Zoom is een visitekaartje van onze gemeente. Moeite 
noch kosten zijn gespaard om de historische stad in oude glorie te herstellen. 
Gerestaureerde gevels en herstel van originele bestrating, van kasseien uit 
Portugees hardsteen. Het heeft decennia gekost om de binnenstad te krijgen tot wat 
deze nu is.

Het stoort de PvdA echter, dat het centrum steeds meer te lijden heeft onder 
zwerfvuil en vernielingen. Blikjes, plastic en zelfs complete vuilniszakken met afval 
liggen op straat. Ook worden gevels beklad met graffiti en verf. Sommige bezoekers 
maar ook bewoners nemen het helaas niet zo nauw met de regels. Wij vinden dit 
geen sociaal en zeker geen aanvaardbaar gedrag.

Daarom doet de PvdA de suggestie om een voor de binnenstad een wijkconciërge 
aan te stellen, een binnenstadsconciërge, die een signalerende functie heeft bij het 
beheer van de openbare ruimte. Deze conciërge is bereikbaar via een 
telefoonnummer of e-mail, en burgers kunnen onraad melden; evenals overlast door 
afval en verontreiniging. In andere gemeenten, zoals in de Randstad, werkt men al 
met een dergelijk systeem van wijkconciërges en dat werpt vruchten af. Bewoners 
kunnen overlast melden, de conciërge zorgt dat het zwerfvuil opgeruimd wordt. 
Belangrijk is dat de conciërge een oogje in het zeil houdt en een signalerende functie 
heeft. Een binnenstadsconciërge hoeft niet per definitie een betaalde functie te zijn; 
ook vrijwilligers of medewerkers van instellingen als Stichting Samen Werken 
zouden deze taak op zich kunnen nemen.

Uiteraard zijn er méér wijken in Bergen op Zoom die te maken hebben met 
vervuilingen en vernielingen. Een wijkconconciërgerie is niet uitsluitend een 
meldpunt voor overlast van (zwerf)afval en vervuiling of vernielingen. Het is ook een 
aanspreekpunt waar bewoners terecht kunnen met ideeën en suggesties om de 
buurt schoon, heel en veilig te houden. Ook ziet de PvdA kansen in samenwerking 
met verhuurders zoals woningcorporatie Stadlander. In gemeenten waar men al 
wijkconciërges kent, blijkt bovendien dat er een preventieve werking van uit gaat: 
sinds de invoering is er aantoonbaar minder rommel op straat. De aanwezigheid 
draagt bij aan een groter bewustzijn en zorgt voor verbinding in de samenleving. Wij 
verwijzen in dit verband naar succesvolle voorbeelden in Oud-Mathenesse in 
Rotterdam, waar de wijkconciërges de buurtbewoners activeren om met 
’opschoonacties’ gezamenlijk de wijk schoon te maken én te houden.

Onze vragen aan het College zijn:



* Is het College bekend met het principe van wijkconciërges?
* Is het College bereid de mogelijkheid te onderzoeken om een conciërgerie 
(bestaande uit één of meerdere wijkconciërges) specifiek voor de binnenstad in te 
stellen? Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de aanpak van zichtbare vervuiling 
en verrommeling maar vooral wordt ingezet op preventie en het voorkomen van 
overlast.
* In het algemeen: ziet het college mogelijkheden voor de inzet van wijkconciërges in 
álle wijken van Bergen op Zoom en Halsteren? 

Graag vernemen we antwoord binnen 30 dagen, volgens de art 39-procedure van 
onze raadsverordening.

Met sociale groet,

Han Verbeem
Gemeenteraadslid PvdA Bergen op Zoom


