Grote benefietdag zondag 31 augustus a.s. van 14.00 tot 21.00 uur
georganiseerd door Vrienden Wilhelminavijver. Locatie: Paul Windhausenweg 9 ('t Visserskot).
Deze dag zullen er tal van activiteiten voor jong en oud in en om de vijver plaatsvinden.
De opbrengsten komen geheel ten goede aan Morris Bikers en Duchenne Heroes. Zet deze dag al in je agenda!
En maak samen met ons het verschil.
Meer informatie over Duchenne Heroes en Morrisbikkers is te vinden op
http://www.morrisbikers.nl/ of op
http://www.duchenneheroes.nl/
Informatie over 't Visserskot
http://www.vriendenwilhelminavijver.nl/

Aankondiging:
Tip: vervang uw halogeen spotje voor een led
spotje en bespaar een boom!
Een 50w halogeenspotje kunt u vervangbaar door
een 5w LED spotje van zo’n 10 euro. U bespaart 90%
energie en de lamp gaat 5 keer langer mee. Dit lever
u per jaar al snel een besparing op van zo’n 8 euro en
bespaart 20 kg CO2-uitstoot. Dit staat gelijk aan de
gemiddelde CO2 opname van een boom per jaar.

Succes!
Tip: zet de thermostaat een uurtje eerder lager
Wanneer ueen uurtje voordat u gaat slapen uw
thermostaat alvast naar beneden draait, bespaart u
jaarlijks gemiddeld 25m3 gas. Dit staat gelijk aan zo’n
17 euro en 30kg CO2-besparing per jaar. Dat scheelt
alweer een boom!

Boomje sparen
mondiaal gezien eigenlijk op te grote voet leeft. Uiteraard krijgt u tips om die voetafdruk te verkleinen...
onze aardbol. Via de website www.voetafdruk.eu kunt u een eenvoudige test doen om te zien in welke mate u
Om het nog wat breder te trekken kunt u ook eenvoudig inzicht krijgen in uw eigen ecologische voetafdruk op
te maken. Een korte blik op onze wijk laat zien dat er nog veel te besparen valt!
Nadat u de energielabeltest gedaan heeft krijgt u tevens een aantal tips om uw woning energie-efficiënter
Hiermee krijgt u direct inzicht in het geschatte energielabel van uw huis.
tot A (hoog). Kijk daarvoor eens op www.energielabelatlas.nl.
energieprestatie van uw woning aan op een schaal van G (laag)
voor woningen in het leven geroepen. Dit label geeft de
nog te winnen? Om hier inzicht in te geven is het energielabel
Hoe zuinig of onzuinig is uw woning nou werkelijk en wat valt er

Buurtfeest jaren '80
De Wijkkrant nieuwe stijl
(tweede editie) ligt weer voor u.
Het leek ons een goed moment om de
voorzitter van de wijkraad, Louis Magilse, eens
nader aan u voor te stellen. Ook hebben we onderzocht
hoe er bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart in onze
wijk is gestemd en in hoeverre dat afwijkt van het stedelijk gemiddelde. Die afwijking is er, overtuig u zelf!
Op zaterdag 5 juli is er weer het traditionele buurtfeest op het Zandbergplein. Dit buurtfeest is alweer aan zijn 31e editie toe en heeft daarmee onderhand
een ‘monumentale status’ in de stad (is er ook zoiets als monumentenzorg voor buurtfeesten?). Buurtgenoot en professionele amateurfotograaf Willem Joosse hebben we
gevraagd de fotografie voor de wijkkrant te verzorgen. Deze keer vooral met foto’s uit
de oude doos, een volgende keer wellicht aan de hand van een thema.
Van direct betrokkenen hebben we zeer lovende reacties ontvangen over de nieuwe
vormgeving. Nieuwe kandidaten voor de redactie kunnen zich nog steeds melden. Dus
bel of mail even, de contactgegevens vindt u elders in deze krant.

Tips and Tricks
KOOKSTUDIO
Kookworkshops en Kookcursussen in de buurt
Diverse activiteiten voor Kookgroepen en Kinderen
Kijk op www.kookikook.nl
of bel Joyce 06 41 89 97 30 voor info

Groen Links was in 1999 in topvorm (19,5%)
maar handhaaft zich sinds 2002 op ongeveer
hetzelfde niveau (nu 15%);
Breda 97 speelde nooit een grote rol en haalt
een bescheiden score van 2,5%. Dat is de
helft van het percentage stemmers in Breda.
Overige partijen halen 4,5% van de stemmen
in Zandberg-Oost.
Conclusie: het huidige College van B&W in
Breda had op basis van het stemgedrag in
Breda-Oost niet tot stand kunnen komen. SP,
CDA, Groen Links, PvdA en Breda97 halen in
Zandberg-Oost samen ‘maar’ 46% van de stemmen. Als het aan de stemmers in ZandbergOost had gelegen was er een College gevormd
bestaande uit D’66, VVD en een derde partij,
met D’66 als initiatiefnemer. Omdat de SP in
Zandberg-Oost geen topprestatie leverde
en de PvdA ook hier dramatisch verlies leed,
zou dat waarschijnlijk Groen Links of CDA zijn
geworden.
De percentages zijn afgerond. Geen rekening kon
worden gehouden met het gegeven dat bewoners
sinds 2006 op elk willekeurig stembureau konden
stemmen De redactie gaat uit van de veronderstelling dat de invloed daarvan op de cijfers beperkt is.
De uitslag van de Europese verkiezingen in mei 2014
zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Wilhelminapark 9, 4818 LS Breda

•

www.ienova.nl

•

info@ienova.nl

Schoonheidssalon
Wilhelminapark 46, 4817 SN Breda
en Amphia Molengracht
(076) 520 43 42
cryon@casema.nl
www.cryon.nl

Werkgroep Zandberg Energiek organiseert:

'Tupperware'-energie-avonden
In het voorjaar van 2014 organiseerde de werkgroep ‘Zandberg Energiek’ in samenwerking
met stichting BRES (Bredase Energie Services)
twee informatieavonden voor de bewoners van
Zandberg-Oost over het verbeteren van de eigen
energiehuishouding. Dat ging over isolatie, zonnepanelen en in de nabije toekomst gebruik van
windenergie. Daar namen in totaal 90 bewoners
aan deel. Met 50 daarvan werd een zgn. ‘keukentafelgesprek’ gevoerd waarna de helft een offerte
aanvroeg. Van die 25 offertes werd uiteindelijk in
15 gevallen daadwerkelijk een pakket van maatregelen uitgevoerd. Dat is mooi, maar wat ons
betreft pas een begin.
Om weer een stap verder te kunnen zetten gaat
de werkgroep Zandberg Energiek in het najaar
bij wijze van proef enkele straatbijeenkomsten
organiseren. Bewoners van die straat worden dan
uitgenodigd in de woning van een van de straatbewoners die veel heeft geïnvesteerd in zijn/haar
energiehuishouding. Om in kleine kring nog eens
de mogelijkheden kritisch onder de loep te nemen.
De oudere bewoners herkennen hierin wellicht het
model van de Tupperware-bijeenkomsten (van die
handige plastic opbergsystemen) die vroeger ook
bij mensen thuis plaatsvonden.
Na de zomervakantie zullen we vaststellen in welke
twee straten we dit gaan organiseren. We zullen
dat uiteraard via flyers aankondigen. Verlopen
die avonden succesvol dan zullen we er ook mee
doorgaan. Maar er is meer!

Opschaling van wind- en zonne-energie
Onlangs heeft de Stichting BRES de Energiecoöperatie BRES opgericht, met wijkgenoot Ad Bijma als
voorzitter. Naast de aanpak van woningen, gaat de
coöperatie zich toeleggen op grootschaliger ontwikkeling van zon- en wind energie. Er zijn inmiddels plannen om in het buitengebied van Breda
zonnepanelen op daken van boerderijen en grote
schuren te plaatsen en daarnaast ook in de stad op
daken van grote gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen e.d. Ook de organisatie ‘Breda Duursaam’ is
bezig met de ontwikkeling van een zonneweide op
een stuk land tussen Breda en Prinsenbeek.
De gemeente Breda is de bouw en exploitatie van
3 windmolens bij Hazeldonk aan het aanbesteden
aan een exploitant. Daarbij is als voorwaarde
gesteld dat een deel daarvan ‘maatschappelijk
aanbesteed’ moet worden. Dat wil zeggen dat Bredase burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen
om aandelen te verwerven en zo te profiteren van
deze ‘sociale wind van eigen bodem’. De energiecoöperatie BRES wil graag in gesprek met deze
exploitant om dit te organiseren.
Als dit concreet wordt, zullen we daarover ook
graag de geïnteresseerden in Zandberg informeren. Via buurtkrant, buurtavonden etc.
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer
even voorbij en inmiddels is een nieuw College
van B&W al aan de slag. Verrassend genoeg een
college zónder VVD (de grootste in Breda) en
D’66 (een van de grote winnaars). Een coalitie
van SP, Groen Links, CDA, PvdA en Breda97
ging er met de buit vandoor. Maar hoe verliepen deze verkiezingen in Zandberg-Oost? En
welke veranderingen in het stemgedrag deden
zich voor sinds eind vorige eeuw? We hebben
voor de aardigheid de resultaten van de stembureaus in de Zandbergschool/Sacramentskerk
en de Dirk van Veenschool in de periode 1999
-2014 eens op een rij gezet. Per partij zetten we
de ontwikkelingen kort op een rij:
De VVD is van oudsher sterk vertegenwoordigd, kent wat lichte schommelingen, maar is
redelijk stabiel (22%).
Voor D’66 begint in 2010 de victorie, de partij
is nu de grootste (27,5%). Het percentage is
aanmerkelijk hoger dan gemiddeld in Breda
(ruim 18%);
De PvdA die in 2006 nog piekte met ruim 24%
is inmiddels ver weggezakt (10%);
Het CDA, dat zich in 2002 (19%) nog kon meten
met de VVD, kan de neergang ook nu niet stoppen (8,5%);
De SP is, na een dip in 2010 (6,5%), weliswaar
weer terug op het niveau van 2006 (10%),
maar blijft daarmee ver achter op het Bredase
gemiddelde (15,8%);

Iedere zwangerschap is uniek! En verdient persoonlijke zorg.
Verloskundige Ineke Oomens heeft haar praktijk bij u in de
buurt. Bel gerust voor een afspraak of advies 06 51 00 77 69.

Christine Geldtmeijer

WIJKRAAD ZANDBERG - OOST

Gemeenteraadsverkiezingen 2014:
hoe stemde Zandberg-Oost?

Kinderwens?
In verwachting?
Wij verwachten u!

BUURTBERICHT

rondom zwangerschap
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Interview met wijkraadvoorzitter Louis Magilse

Wijkraad zorgt voor continuïteit
in belangenbehartiging
van wijk- en dorpsraden. Breda kent vanaf 1997, het
moment van de herindeling van de gemeente, een
structuur met 4 Dorpsraden en 22 Wijkraden. In 2010
maakte de gemeente een einde aan de bestaande
vorm van samenwerking. Louis Magilse is er duidelijk
over: “Als argument werd daarbij gewezen op de

Er is niet veel voor nodig om Louis Magilse (57)
aan de praat te krijgen. Zet een interviewer
tegenover hem aan de keukentafel in zijn
woning in de Pioenroosstraat, een kop koffie
bij de hand en Louis brandt los. In het dagelijks
leven is hij werkzaam als consultant bij KPN in
Zoetermeer, in zijn vrije tijd sinds 2006 voorzitter van de wijkraad Zandberg-Oost. Tijd dus
om een keer uitgebreid kennis te maken.
Samen met acht andere wijkbewoners vormt
hij het bestuur van de wijkraad. Gevraagd naar
zijn belangrijkste drijfveer zegt hij: “Bewoners

komen meestal in actie als zij een bepaalde
kwestie als hun eigen belang ervaren, maar die
onderwerpen wisselen voortdurend. Een wijkraad zorgt voor continuïteit, samenhang tussen
allerlei kwesties die spelen en communiceert
daarover met de achterban. Het is een kwestie
van voortdurend in de gaten houden wat er
speelt, soms proactief actie ondernemen en
Onderwerpen waar de wijkraad zich mee bezig hield:
• functioneel plein De Zandberg bij de Sacramentskerk te
ontwikkelen, inclusief parkeergarage. Deze plannen zijn in
overleg tussen bewoners, initiatiefnemers en wijkraad bijgesteld
• een enquête over de parkeerproblematiek in de wijk
• de positie van wijk- en dorpsraden in de gemeente Breda
• de discussie over de locatiekeuze voor dak- en thuislozen
• de verbouwing van het kruispunt Baronielaan-Ginnekenweg
(start binnenkort)
• herinrichting Ginnekenweg
• afsluiten van de ‘wijkdeals’ over het beheer van de
groenvoorziening in de wijk

soms reageren op wat zich voordoet. Ik ben zelf
een inhoudelijk iemand, maar ik vind het een
uitdaging om in mijn rol als voorzitter ook het
proces te bewaken. Dat is een mooie aanvulling op wat ik in mijn dagelijkse werk doe”.
Er is de afgelopen jaren in Breda, maar ook landelijk (Minister Plasterk bracht er zelfs een nota
over uit) veel discussie geweest over de positie
Actuele onderwerpen zijn o.a.:
• de verkeersproblematiek bij de Zandbergschool en de Dirk van
Veenschool
• verkeerstelling, snelheidsmeting en enquête in de Wethouder
Romboutstraat.
• de jaarlijkse ‘wijkschouw’
• de veiligheidsbeleving van bewoners in Zandberg-Oost
(door een stagiair bij de politie)
• afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Breda
• buurtpreventie
Voor meer informatie kijk op www.zandbergbreda.nl

toegenomen zelfstandigheid van burgers. Die zouden
geen wijk- of dorpsraad meer nodig hebben om hun
belangen te behartigen. Maar dat is echt onzin. Het is
niet toevallig dat met dat besluit in tijden van bezuinigingen ook de subsidieregeling kwam te vervallen. De
wijk- en dorpsraden hebben zich toen verenigd, een
convenant getekend en op basis daarvan een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente
Breda. Nu er een nieuw college is geformeerd moeten
we voor de komende periode de afspraken opnieuw
maken. Als basis daarvoor is een visiedocument gemaakt en inmiddels is een aantal onderdelen daarvan
zelfs opgenomen in het programma-akkoord van het
nieuwe College van B&W”. Louis is er zich van bewust
dat Zandberg-Oost een relatief rustige wijk is, waar
de problemen zich niet opstapelen: “In andere wijken

van Breda is dat wel anders, daar ziet de agenda van
een wijkraad er heel anders uit. Maar ook bij ons is er
genoeg werk aan de winkel. En een voorzitter kan zijn
rol alleen maar inhoud geven als hij een goed team
van bestuursleden om zich heen heeft. En dat is in
Breda-Oost zeker het geval”.

Buurtfeest Hyacintplein
'Het wilde Westen'
Het programma op 5 juli 2014
10u30 Kindervrijmarkt/ Schminken.
Inleveren taarten voor de taartwedstrijd.
11u00 Taart en koffie.
Uitreiking van de taartschep wisseltrofee.
Start Jeu de boules toernooi.
12u00 Voorstelling voor de kleinsten
Verzorgd door poppentheater 'de kletskous'
Start voetbal- en hockeytoernooi.
Rijden op de Rodeostier.
13u00 Kunst op het plein.
15u30 Prijsuitreiking voetbal- en hockeytoernooi.
16u00 Demo en workshop linedance.
Verzorgd door de Mayadancers.
17u00 Ballonnenwedstrijd.
18u30 Straatdiner.
21u00 Feest in de tent met D.J. Victor.

Bureau de Jong en de Jong
Ontwikkelaars in baan en loopbaan sinds 1986

Loopbaanadvies
Coaching
Reïntegratie
Oriënterend gesprek?
T. (076) 521 33 71 - jongjong@concepts.nl
www.jongjong.nl

Buurt in beeld toen en nu

Saksen Weimarlaan 9
4818 LA Breda
Tel. 076 521 50 28
drukwerk@oomenoffset.nl
www.oomenoffset.nl

Foto's uit de (oude) doos van Willem Joosse.
Links, mevrouw De Smet in haar drogisterij 'De
Vergulde Vijzel' op de hoek Koninginnestraat /
Tulpenstraat (1937–1977)
Links-onder, Kapper Gielen, Tulpenstraat 2
(1953–2005)
Onder, verkoeling zoeken in het fontijntje op het
Hyacintplein tijdens één van de buurtfeesten
En deze zomer (rechts-onder) kan dat nog steeds.
Rechts, 'natuur in Zandberg-Oost' in de achtertuin bij
Ietje Waller (eigen foto)

Sjef Bakers
Tulpenstraat 2 | 4818 GV Breda
Telefoon (076) 565 34 33 | Mobiel 06 25 09 64 57
sjef@studiobakers.nl | www.studiobakers.nl

