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Hoe rijk is Kortendijk?
Er zijn verschillende soorten van rijkdom. Je kunt veel
euro’s bezitten, en dan koop je er soms iets duurs van,
bijvoorbeeld een huis. Dan ben je dus vanzelf een hypo-
theek rijker. Maar je kunt ook immaterieel rijk zijn, dus
dat je weinig spullen hebt, maar dat je je toch happy
voelt. Bijvoorbeeld doordat je prettig woont, in een leuke
wijk, in een prettige buurt.
Roosendaal is de stad in Noord-Brabant, waar de mensen
zich het gelukkigst voelen. En als je dan ook nog in de
Kortendijk woont, dan kun je je geluk helemaal niet meer op.

Want Kortendijk is een fijne wijk om in te wonen, kortom:
het is een Dijk van een Wijk!
Dit is geen reclamefolder, al lijkt het er wé l een beetje
op. We gaan eens kijken wat Kortendijk ons zoal te bie-
den heeft. Maakt u overal wel genoeg gebruik van? Benut
u alles wel goed genoeg? Het Bewonersplatform Korten -
dijk (BPK) zet zich in voor de Leefbaarheid van de wijk.
Dat doet ze door overleg met zoveel mogelijk mensen.
Elke maand weer in ’t Dijksteeke. 
We maken nu een ritje door de wijk (blauwe lijn) en kij-
ken eens rond. We kunnen met trots zeggen dat het BPK
betrokken is geweest bij zowat alles wat we tegen
komen. 

We starten op het fietspad dat onlangs de naam
Krampenlooppad gekregen heeft. Een commissie van het
BPK heeft namen voorgesteld voor alle fiets- en voetpa-
den in onze wijk. Dat is nodig om (in geval van nood) aan
112 aan te geven waar je bent.

Dit fietspad is vorig jaar opnieuw geasfalteerd en boven-
dien zijn langs de westkant van het fietspad de dikke
populieren weggehaald en vervangen door jonge boom-
pjes. Verder zijn er lantaarnpaaltjes geplaatst voor de
sociale veiligheid ’s avonds. Dat is begonnen ter hoogte
van de Galmeidijk. Trouwens in de Galmeidijk zelf zijn ook
oude, dikke, lastige bomen vervangen door jonge boom-
pjes, die lekker opnieuw beginnen. Dat geeft de
Galmeidijk meer openheid.

Zo komen we uit bij de Landerije, een mooie nieuwe parel
tussen de edelstenen dijken. Alleen de namen van de
straten zijn daar wat vreemd aan. De woningen zijn luxu-
eus te noemen, en de voortuinen op gemeentelijke grond
worden vaak door de bewoners zelf onderhouden.
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wereld voor je open, althans een mooi groot park. Ook
dà t is afgelopen jaar opgeknapt, Ook dat is afgelopen jaar
opgeknapt. Dat dit tot stand gekomen is, was de verdien-
ste van Herman Stikkel, de landschapsarchitect, in samen-
werking met het Platform, de Saffier en de Gemeente.

Net zoals rondom de Staaltjes nodigen wij als BPK de wan-
delaars uit om af en toe een vuilniszak mee te nemen en
her en der wat afval op te rapen en in een bak te stoppen.
Er zijn in het Godwaldtpark veel mogelijkheden voor de
kinderen om te spelen op natuurlijke elementen, er zijn
heerlijke wandelpaden en alles is er o zo ruim. Er is plaats
genoeg voor nog veel meer Kortendijkers dan die er nu
komen. En natuurlijk lopen er ook mensen met hun hond,
maar de baasjes gaan meestal heel verantwoordelijk met
hun huisdieren om, ook naar anderen toe. 
Een rustige wandeling door het Godwaldtpark is een wel-
dadige ervaring. Zeker doen!

Jongere ouderen hebben in het Godwaldtpark een mooi
veldje gevonden voor hun voetbalwedstrijdje op de zater-
dagochtend. Van 9 tot 10 wordt er nog aardig wat
gelopen en getrapt, vooral tegen de bal. Zo blijft de
Kortendijkse pensionado in redelijke conditie.
Via MacDonalds (ook hier valt af en toe wel wat op te
rapen) komen we uit op het Takspui, waar natuurlijk wat
drempels in het wegdek liggen om de snelheid aan ban-
den te leggen.
Van daaruit hebben we een fraai uitzicht op de Sporthal
In de Roos, een grote hal die aansluit bij het moderne Jan
Tinbergen College. Misschien is er nog ruimte voor u om
daar uw favoriete sport uit te oefenen?

Sinds kort hebben de bewoners van de Landerije gezel-
schap gekregen van enkele Schotse hooglanders, die er
wé l erg wild uit zien, maar dat zeker niet zijn. Deze
(zacht)aardige dieren kunnen rondstruinen in een afgeba-
kend gebied rondom de speeltuin. Ze doen geen mens,
geen kind kwaad. En ze maaien het gras nog ook!

Verderop komen we bij De Meeten II, waar onlangs nogal
wat over te doen is geweest. De gemeente kondigde aan
dat er vrij hoge bedrijfsgebouwen zouden gaan komen. Dat
kon volgens het bestaande Bestemmingsplan.
Om wonenden van vooral de Landerije kwamen daartegen
in verzet en de gemeente heeft nu gezegd dat ze t.z.t. met
een nieuw plan komt. Het BPK houdt dat mede in de gaten.

Terugkerend over de rotonde komen we bij het begin van
‘de Staaltjes’. Dat is een mooie natuurlijke sloot, die van
oost naar west door de D-E-dijken loopt, een restant van
de Rucphense Vaart. Aan weerskanten van de sloot kun
je mooi wandelen. Je vindt daar veel pure natuur en als
je geluk hebt zie je ook nog een bonte specht wegvliegen. 
Onder leiding van de wijkchef-Kortendijk Juul Willemsen
is onlangs de wandelroute er langs heropend. Door wet-
houder Saskia Schenk, die de omwonenden en vrijwillige
medewerkers van het Bewonersplatform daarbij toesprak
en bedankte. Cor Rops vertelde er een interessant cul-
tuurhistorisch verhaal bij.

De wandeling langs de Staaltjes leidt ons dan vanzelf naar
de nieuwe entree van het Godwaldtpark, bij de
Diamantdijk-noord. Als je daar bent gaat er werkelijk een



Het BPK heeft over de inrichting daarvan veelvuldig met
de gemeente gecommuniceerd en daarbij vooral
geluisterd naar wat de direct betrokkenen, de omwonen-
den, daarover te zeggen hadden. We blijven er samen
voor waken dat de Zundertseweg geen racebaan gaat
worden. We blijven onderhandelen.

Linksaf bij de rotonde komen we op de Onyxdijk, die ver-
derop overgaat in de Flintdijk. Die hele route, de slagader
van de Kortendijk, is de afgelopen jaren hevig onderwerp
van gesprek en discussie geweest tussen Bewoners -
platform (BPK) en de gemeente. 

Uiteindelijk is er in goed overleg een bevredigend com-
promis uitgerold. En daar rolt nu dus het hedendaagse
verkeer overheen. Het zware landbouwverkeer door de
wijk mag overigens iets minder zijn. Maar hoe doen we
daar iets aan?
We reden ondertussen langs de mooie wijk Sterrebos en
staken net de Dijkwetering over.

In de omtrekkende beweging die we om de Kortendijk
beschrijven komen we vanzelf uit bij de bakermat van onze
wijk: het oude stukje Kortendijk, met na het Visdonktunneltje
de splitsing Kortendijksestraat-Zundertseweg. 

Hier ontmoet het verleden de toekomst en staan er huizen
van ‘oud Kortendijk’ naast een energieneutraal huis van
de toekomst, met een dak van gras. Symbolisch voor onze
wijk, waar oud en jong elkaar voortdurend ontmoeten.
En ‘jong’ kan aan de slag in het voetbalstadion’ van
Sportpark Kortendijk, waar Alliance speelt, de club die in
2018 al 100 jaar wordt!. Over Oud en Jong gesproken!

Grenzend aan het Sportpark ligt een nieuw gebouw: de
Marokkaanse moskee. We zijn er al een beetje aan
gewend, vooral aan de drukte op vrijdagmiddag. De ver-
houdingen tussen het Moskeebestuur en het BPK zijn
goed en dat moet zo blijven. Zo verder rijdend steken we
de Schneiderlaan over en komen op de Zundertseweg.
Die is nu gedeeltelijk klaar maar moet voor de volgende
fase nog verder op de schop. Duurt dus nog even!
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Tientallen schapen genieten hier mee van de wijk en
maaien op een natuurlijke wijze het gras. Ze worden er
vet mee en dat mag ook best, want na de scheerbeurt
blijken ze soms toch verrassend mager te zijn. 

De cirkel is weer bijna rond. We komen aan bij het
Dijkcentrum, waar we vanuit de Flintdijk een mooi uitzicht
op hebben. Dat komt vooral doordat door buurtgenoot
Herman Stikkel een fraaie bloembak is ontworpen en uit-
gevoerd. Ook hier weer een mooie samenwerking van het
BPK en de gemeente. De aantrekkelijkheid van het
Winkelcentrum krijgt overigens later nog een extra
impuls, met een extra openbaar watertappunt.
We kunnen natuurlijk altijd terecht bij ons wijkhuis
’t Dijksteeke, waar een groot aantal vrijwilligers de han-
den voor de wijk uit de mouwen steekt. Er is onbeschrij-
felijk veel te doen in ’t Dijksteeke en als je wilt weten
hoeveel, en wà t, dan kun je zo maar binnenlopen. Grote
kans dat je hartelijk wordt ontvangen. We hebben wel
een feestje verdiend na deze mooie tocht door de wijk. 
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Eé n keer per jaar springen we echt uit de band(s). Dan
hebben we Dijkpop, ons Kortendijkse popfestival, een cul-
tureel hoogtepunt. De vele kramen en vooral de bands
maken de sfeer erg gezellig. En als het dan ook nog mooi
weer is, zoals dit jaar, dan verstaan jong en oud elkaar
heel goed, vooral tussen de nummers van de band door.
Kortendijk is eigenlijk gewoon heel fijn.
We hebben het als Kortendijkers goed getroffen! We
wonen al in het prettigste landje van de wereld, en dan
nog in de gelukkigste stad van Brabant, en dan ook nog
in de Kortendijk! Wat wil je nog meer?

Als je zin hebt om ook je schouders onder de wijk te zet-
ten, meld je dan aan bij het Bewonersplatform Kortendijk,
ofwel het BPK.

Vouchers
Het Bewonersplatform werkt met vouchers.
Dat zijn ‘bonnen’ tot maximaal €500, die verstrekt wor-
den door het BPK en door de Gemeente aan het Platform
beschikbaar zijn gesteld.. Ze zijn bedoeld om initiatieven
te ondersteunen van bewoners uit de wijk. Die initiatie-
ven moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden vol-
doen. Ze moeten een positieve bijdrage leveren aan de
Leefbaarheid van de wijk Kortendijk. En in principe moet
de hele wijk er profijt van kunnen hebben.

Als u zo’n initiatief denkt te hebben neem dan contact
op met het bestuur van het BPK (zie hieronder).

Bewonersplatform Kortendijk (BPK)
www.facebook.com/BPKortendijk
Vergaderingen elke woensdagavonden op 06-09 / 04-10
/ 01-11 / om 19.30 uur in ’t Dijksteeke. U bent welkom.
Bestuur van het BPK: 
Vz.: Piet van den Berg (p.j.vandenberg@kpnmail.nl),
secr.: Ineke Legemaate (m.legemaate@kpnplanet.nl),
penningm. & Buurtpreventie: Eelco Ligtenberg 
(eligtenberg@kpnmail.nl) en V-vz en redactie: 
Walter Wamsteker (wwamsteker@kpnmail.nl) 
Lay-out van de Dijkkrant: Truus Goverde.


