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Misschien weet u het nog dat 
we er in de wijkkrant een grapje over 

maakten: over die mop van de burgemeester 
die eerst wel, vervolgens niet en daarna toch weer 

wel in de Koninginnestraat zou komen wonen. Inmiddels 
weten we het heel zeker: Paul Depla woont er echt en had ook 

onmiddellijk tijd voor een welkomstgesprek met de redactie van 
deze krant. En het werd een serieus gesprek. Over de rol van wijkra-

den en de ‘vermaatschappelijking van de democratie’. Maar ook over het biertje 
dat hij samen met u komt drinken.
En verder in dit nummer: einde van een verborgen stadsboerderij in de wijk, wijk-
raad op zoek naar nieuwe voorzitter, discussie over een E-laadstraat in Zandberg-
Oost en nog veel meer moois. Geniet ervan!

Als wijkkrant een interview regelen met 

een nieuwe burgemeester is soms lastig, 

maar niet als die burgemeester in jouw ei-

gen wijk is komen wonen. Dat is het geval 

met Paul Depla, sinds 16 maart 2015 eerste 

burger van deze stad en, na een korte 

tussenstop in de Cartier van Disselstraat, 

nu enkele maanden woonachtig in de 

Koninginnestraat. Dan is het als redacteur 

van de wijkkrant eenvoudig een kwestie 

van aanbellen bij een buurtgenoot en een 

afspraak maken. In het katholieke Breda 

was het vroeger altijd mijnheer pastoor 

die als eerste kwam kijken wat voor vlees 

hij nu weer in de kuip had, maar die tijd 

ligt gelukkig alweer ver achter ons. 

We voeren het gesprek op een zaterdag-

middag bij hem thuis. Inhoudelijk gaat het 

gesprek vooral over de rol van wijkraden 

in de stad. Hij promoveerde tenslotte in 

1995 op een studie naar de vernieuwing 

van de lokale democratie! Maar allereerst 

vraag ik hem wie Paul Depla (50) nu eigen-

lijk is. 

Op weg naar Breda
Kort samengevat: geboren in Eindhoven, studie 

politicologie in Nijmegen, promotie in Tilburg, 2 

jaar raadslid en 10 jaar wethouder in Nijmegen 

voor de PvdA, burgemeester van Heerlen in 2010 

en burgemeester van Breda in 2015. Paul: “vanaf 

mijn studietijd was ik politiek actief in Nijmegen, 

rondom zwangerschap

Kinderwens?
In verwachting?

Wij verwachten u!

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.

Wilhelminapark 9, 4818 LS Breda  •  www.ienova.nl  •  info@ienova.nl

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

brasserie
Zandberg

Ginnekenweg 75 Breda Tel: 076 737 0054
www.brasseriezandberg.nl Open vanaf 12;00 uur

Borrel
Catering

Lunch    
Diner    

die politiek-bestuurlijke wereld op lokaal 

niveau heeft mij altijd getrokken, maar het 

hangt soms van toevalligheden af welke 

weg je daar in bewandelt. In mijn geval is dat 

best een mooie weg”. Het zit overigens wel in de 

familie want broer Staf is wethouder in Eindhoven. 

Over familie gesproken: Paul woont samen met 

levenspartner Liesbeth en 3 zonen, waarvan de 

oudste zijn school nog afmaakt in Heerlen. De keuze 

om in de Koninginnestraat te komen wonen had 

vooral te maken met de nabijheid van het centrum, 

de rustige woonomgeving en de scholen in de 

buurt. Hij kende Breda al wel een beetje, tijdens zijn 

studie politicologie deed hij onder meer praktijk-

onderzoek naar de gemeentelijke herindeling in en 

rond Breda en als wethouder van Nijmegen sprak hij 

zijn collega’s van de middelgrote steden, waaronder 

Breda, met enige regelmaat.

Vermaatschappelijking van lokale 
democratie
In alle grotere steden in Nederland speelt de discus-

sie over de rol van het lokale bestuur en hoe die rol 

zich verhoudt tot die van wijk- en buurtraden. Op 

dit punt is zijn visie helder: “de stad wordt gemaakt 

door de mensen die er wonen. Als overheid moet je 

de kracht van de samenleving benutten. Of dat nu 

op het gebied van zorg is, van veiligheid of op welk 

terrein dan ook. Het is balanceren tussen centraal 

en decentraal organiseren, maar er moét sprake 

zijn van een permanente dialoog. Als je teveel gaat 

institutionaliseren, zoals bij 

deelgemeenten in de grote 

steden, dan kan dat weer leiden 

tot een vorm van aderverkalking. 

Dan ontstaan er weer nieuwe gesloten netwerken 

met eigen belangen, terwijl we de boel juist open 

moeten gooien. Burgers zijn niet alleen maar 

‘wijkbewoner’, zij hebben ook andere rollen die zich 

in andere delen van de stad afspelen: als werkne-

mer, als recreant, theaterbezoeker of lid van een 

sportvereniging. We moeten niet alleen kijken naar 

de klassieke vormen van representatie, democratie 

is méér dan de periodieke stembusgang. ‘Vermaat-

schappelijking’ van de lokale democratie, daar gaat 

het veel meer om. In het organiseren van een frisse 

blik van buiten naar binnen kunnen wijkraden een 

rol spelen, als intermediair tussen burgers en lokaal 

bestuur. Wijkraden zijn wel een belangrijke stem, 

maar niet dé stem vanuit de wijk. 

Proost!
Actief in wijk of buurt was hij zelf niet, dat verhield 

zich meestal slecht tot zijn bestuurlijke functies. Als 

organisator van het Koninginnestraatfeest of als 

voorzitter van de wijkraad (er is een vacature) zullen 

we hem dan ook niet meemaken. Maar als deelne-

mer zullen we hem zeker tegenkomen. Samen met 

straat-/wijkbewoners een biertje drinken dat zit er 

wel in. Alle gelegenheid dus om in het komende 

jaar ergens een keer ‘proost’ tegen elkaar te kunnen 

zeggen.

Voor (h)eerlijke varkens- of runderrookworst 
komt u naar Biologische Slagerij De Groene Weg!

Ginnekenweg 1, Breda, (076) 522 87 88, breda@degroeneweg.nl

Generaal Maczekstraat 19
4818 BT Breda
T. + 31 (0)76 888 25 55
E. info@qprintbreda.nl
W. www.qprintbreda.nl

Al sinds 2006 is Louis Magilse voorzitter van de 

wijkraad Zandberg-Oost. Nu, tien jaar later, heeft 

hij zijn afscheid aangekondigd. Direct na de 

zomervakantie wil hij de voorzittershamer over-

dragen. Louis vervulde zijn voorzitterschap met 

verve: actief, onpartijdig en met veel verantwoor-

delijkheidsgevoel.

Omdat hij zijn afscheid tijdig aankondigde kan 

met zorg worden omgekeken naar een opvolger. 

Uiteraard kunnen leden van de wijkraad zich 

kandidaat stellen, maar diezelfde wijkraad wil 

deze functie graag ook open stellen voor elke 

wijkbewoner die denkt op deze manier een 

bijdrage te kunnen leveren aan een florerende 

wijk Zandberg-Oost.

De belangrijkste profielkenmerken zijn: goede 

kennis van de wijk, bij voorkeur bestuurlijke 

ervaring, gevoel voor politieke verhoudingen, on-

afhankelijkheid, voldoende tijd en enig charisma.

De wijkraad zelf vergadert zo’n 10 keer per jaar 

en leden van de wijkraad nemen deel aan diverse 

commissies, zoals veiligheid, leefbaarheid, buurt-

feest. Ook denkt de wijkraad mee met de gemeen-

te over renovaties zoals bijvoorbeeld die van de 

onlangs verbeterde Wethouder Romboutsstraat.

Voel je je aangesproken dan kun je je melden via 

email-adres 

wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl

Wie wordt de nieuwe voorzitter van de wijkraad?

Zomerfeest Hyacintplein 

De datum van het zomerfeest is ook al bekend:

zaterdag 16 juli 2016. 

Dit keer is het thema: Ik hou van Holland.

Voor meer informatie kijk op de website www.buurt-

feestzandberg.nl en op www.buurtfeestzandberg.nl

Vrijwilligers kunnen zich daar nu al aanmelden!

Paul Depla: benut de kracht van de samenleving

Vergaderingen Wijkraad
De volgende vergaderingen van de wijkraad 

Zandberg-Oost zijn op woensdag 13 april en 

woensdag 1 juni.

Plaats: Gemeenschapshuis De Zandberg. 

Aanvang: 20.00 uur

U bent welkom!

Rommelmarkt
Er is weer een grote rommelmarkt op komst!

Datum: 17 april, van 10.30 tot 15.30 uur.

Plaats: Gemeenschapshuis de Zandberg. Entree: € 1,-

Er zijn nog tafels te huur à € 15,- Voor informatie: Piet 

Brosens/076-5143967

Nieuw in de Wilhelminastraat:
 Art-Hes

Na negen jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt 

te hebben, verlangde kunstenares Kathalijne Hes 

weer terug naar het bourgondische zuiden. Vóór haar 

Amsterdamse periode verwierf zij naamsbekendheid 

in Breda. Per 1 februari 2014 opent ze pop-up-atelier 

HES-ART aan de Wilhelminastraat 43 in Breda

Op die locatie kun je de kunstenaar aan het werk zien 

en worden de schilderijen en andere kunstobjecten 

geëxposeerd. Maar er worden bijvoorbeeld ook kinder-

kunstpartijtjes georganiseerd. Loop gerust eens binnen 

voor meer informatie.
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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

Sjef Bakers

Tulpenstraat 2  |  4818 GV  Breda

Telefoon (076) 565 34 33  |  Mobiel 06 25 09 64 57

sjef@studiobakers.nl  |  www.studiobakers.nl

Vernieuwing gas- en waterleidingen 
in de wijk
Brabant Water is begonnen met de volledige 

vernieuwing van waterleidingen in de wijk. 

Tegelijkertijd zal ook Enexis de gasleidingen 

vervangen tot in de woning. Straat voor straat 

zal worden afgewerkt, om te beginnen in de 

Generaal Maczekstraat en Zandberglaan.  De 

gemeente Breda maakt voor deze periode 

een speciaal verkeersplan. Zo zal gedurende 

een korte periode de Generaal Maczekstraat 

worden afgesloten voor verkeer. De Weth. 

Romboutsstraat komt er goed van af, daar is 

het leidingnet al een keer vervangen door PVC 

leidingen. Vóór 1 aug moeten alle werkzaamhe-

den zijn afgerond

Bewoners worden geïnformeerd als hun straat 

aan de beurt is. Als werkzaamheden in de wo-

ning gepleegd moeten worden, wordt er met 

de bewoners een afspraak gepland.

Sacramentskerk op eigen houtje 
verder met internetkerk en koor-
school
Per 1 januari 2016 heeft de nieuwe parochie 'De 

Heilige Familie', opvolger van de voormalige 

parochies Bavel, Jeruzalem en Ulvenhout, 

besloten geen gebruik meer te maken van de 

Sacramentskerk. Het bestuur van de gelijkna-

mige stichting heeft nu definitief besloten op 

eigen houtje verder te gaan. De belangrijkste 

speerpunten daarbij zijn: opzet en uitbouw 

van een internetkerk die vieringen en andere 

diensten online gaat aanbieden én de realisatie 

van de Koorschool Breda (voor- en naschoolse 

opvang, gericht op zang, muziekonderricht en 

huiswerkklasbegeleiding) ter versterking van 

de kooractiviteiten. Voor beide plannen zijn 

businesscases opgesteld. Naast donaties en 

giften worden obligaties uitgegeven om de 

nieuwe plannen mogelijk te maken.

Crowdfundingsactie 'De Koningin-
nen' verlengd
Voor het aan te kopen kunstwerk ‘de Koningin-

nen’ op het kruispunt met de Baronielaan is 

nog onvoldoende geld binnen gekomen. Van 

de beoogde 27.500,- is pas een teleurstellende 

5% binnen. De actie is daarom verlengd. Wil 

je alsnog een bijdrage leveren dan kan dat via 

www.voordekunst.nl

E-laadstraat in Minister Nelissen-
straat?
Er komen steeds meer losse e-laadpalen in 

Zandberg-Oost, maar het is nog niet genoeg. Er 

is een gewaagd plan om dit probleem op wat 

grotere schaal aan te pakken: de aanleg van 

e-laadstraten in Zandberg-West op het Zand-

bergplein en in Zandberg-Oost in de Minister 

Nelissenstraat.

De behoefte aan oplaadpunten voor elektrische 

auto’s in Breda groeit ook in wijken met hoge 

parkeerdruk. De gemeente wil daarom polsen 

of zij in de Minister Nelissenstraat een proef kan 

starten met een zogenaamde ‘laadstraat’ waar 

tegelijkertijd maximaal tien elektrische auto’s 

kunnen opladen. LET OP: dit betekent niet dat 

er ook tien gereserveerde parkeerplaatsen voor 

elektrische auto’s komen. Die plaatsen blijven 

ook beschikbaar voor andere auto’s als er elders 

geen plek meer is. 

Dit idee is door de gemeentelijke afdeling Mobi-

liteit en Milieu voorgelegd aan de wijkraad, die 

hierover graag eerst de mening wil horen van de 

bewoners. Ook moeten er nog diverse techni-

sche en juridische vragen worden beantwoord. In 

de proef is sprake van één ’slimme’ laadpaal met 

twee stopcontacten en maximaal acht ‘domme’ 

stopcontacten. De kabels naar de stopcontacten 

liggen onder de grond. De ‘domme’ stopcontac-

ten kunnen worden weggewerkt in lage paaltjes. 

De gedachte achter dit idee is dat er bijna nooit 

tegelijk zoveel ruimte nodig is voor het opladen 

1 9 6 5    5 0  j a a r    2 0 1 5

Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl

van elektrische auto’s. Daarom blijft het toegestaan om 

op de laadplekken ook met gewone auto’s te parkeren. 

De gemeente neemt hierover geen verkeersbesluit en 

bewoners worden niet bekeurd als ze hier met hun ben-

zine- of dieselauto parkeren. Het idee ‘laadstraat’ werkt 

alleen als zoveel mogelijk bewoners vrijwillig rekening 

houden met het zoveel mogelijk vrijhouden van deze 

parkeerplekken voor eigenaren van elektrische auto’s. 

Als er een proef komt is die vooral bedoeld om hiermee 

ervaring op te doen.

Gemeente beraadt zich over parkeer-
kwestie
Sinds de vorige berichtgeving is de werkgroep 

"Parkeren" weer een aantal malen bijeen geweest. 

Eerdere voorstellen om eerst de problematiek in kaart 

te brengen, vóórdat overgaan werd tot enquêtering 

zijn afgewezen door de gemeente. De werkgroep heeft 

zich geconcentreerd op het duidelijkheid verkrijgen 

over consequenties van invoering, verfijnen van de 

enquête en bepalen van de gebieden die bevraagd en 

onderzocht zouden moeten worden. Tijdens dit proces 

liepen de gemoederen tussen voor- en tegenstanders 

van invoering van gereguleerd parkeren hoog op. 

Mede door deze discussie heeft de gemeente besloten 

zich eerst nader over het proces te beraden. Ten tijde 

van het verschijnen van dit bericht was hierover nog 

geen nader uitsluitsel. Zodra er meer bekend is laten 

we dit weten via de website van Zandberg-Oost

Ga mee op zoek naar nieuwe stadsplan-
ten in Zandberg
Al enige jaren is de werkgroep Stadsplanten Breda 

actief met onderzoek naar de spontane plantengroei 

in de stad. Deze gecombineerde IVN/KNNV werkgroep 

heeft een eigen website: 

www.stadsplantenbreda.nl 

In november 2013 publiceerde deze werkgroep het 

prachtige boek 'Stadsplanten van Breda' (€ 12,50 via 

de Bredase boekhandels). 

In de stad vind je vaak meer soorten planten per 

vierkante meter, dan in het buitengebied. Het is fasci-

nerend om te zien, hoe gevels en muren, goten, kieren 

en spleten door de natuur bezet wordt. Vaak zijn het al-

gemene soorten, zoals paardenbloem en herderstasje, 

akkerdistel, vogelmuur en straatgras. Verrassend vaak 

zijn het ook bijzondere planten, zoals kleine bolgewas-

sen, klokjessoorten, de eendagsbloem en bepaalde 

varens. Elke wijk heeft wel een paar planten die elders 

niet voorkomen. En waar planten groeien en bloeien, 

zijn al snel allerlei insecten aanwezig, zoals hommels, 

bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers, enz. Vogels 

komen dan weer op de insecten en de plantenzaden 

af. We zien, dat de natuur in de stedelijke omgeving 

verbazend veelzijdig is.

Zandberg is een van de oudere wijken van Breda, met 

variabele bebouwing en bestrating. De Ginnekenweg 

is een oeroude verbindingsweg naar het zuiden en één 

van de oudste verharde wegen in de regio.

De vraag is dan ook: heeft Zandberg nieuwe verras-

singen in petto ?

Dat kunt u zelf mee ontdekken op zondag 24 april. 

Wandel mee tussen 14.00-16.00 uur. Vertrek om 14.00 

uur vanaf de hoek Zonstraat/Komeetstraat

Roemloos einde van het verborgen stadsboerderijtje in de Zandberg 
Wist u dat er aan de Koninginnestraat nog een 

voormalig stadsboerderijtje verscholen stond? 

Mocht dat niet het geval zijn dan is het op de 

verschijningsdatum van deze wijkkrant waar-

schijnlijk al te laat om er nog een glimp van op 

te vangen. De sloop was gepland op 1 maart, 

waarmee er na 115 jaar een roemloos einde 

kwam aan deze oude boerderij. Op bijgaande 

foto kunt u zien waar het stond: op het bin-

nenterrein dat ligt ingesloten tussen Koningin-

nestraat en Resedastraat. Het terrein is van 

wijkbewoner Jan Peter van Keep. De boerderij 

moet plaats maken voor de bouw van 31 gara-

geboxen. Ook de grote bestaande loods wordt 

gesloopt. De oplevering en ingebruikname van 

de garageboxen is gepland medio juli 2016. 

 

De uit de binnenstad van Breda afkomstige 

boer Petrus de Grauw (1863 - 1938) gaf in 1900 

opdracht voor de bouw van het stadsboerde-

rijtje aan de Koninginnestraat nr. 102, destijds 

nog grondgebied van de gemeente Teteringen 

(de Koninginnestraat vormde de grens met 

Breda). De Grauw ging er wonen met zijn 

vrouw Petronella van Hooijdonk en hun drie 

dochters: Pietje, Netje en Jo. In 1991 werd voor 

het Buurtboek ‘Van Rozen en Hyacinten’ een 

interview gehouden met de toen 95-jarige 

Netje. Zij vertelde dat het boerderijtje bestond 

uit een woongedeelte, een achtergelegen stal 

en een zolder. In de stal was ruimte voor een 

paard en negen koeien. Naast het boerderijtje 

stond een varkens- en kippenschuur. Omdat de 

gemeentelijke waterleiding aanvankelijk nog 

ontbrak was er een drinkwaterput in gebruik. 

De bij het boerderijtje behorende akker, lag in 

het gebied tussen de Koninginnestraat, Tulpen-

straat, het Rozenplein (het latere Hyacintplein) 

en de Wethouder Romboutsstraat. Tijdens het inter-

view toonde Netje met veel trots een schilderij van 

het boerderijtje. Het geeft een beeld van de situatie 

rond 1915. Op de plaats van de huidige Tulpenstraat 

staan korenschoven te drogen. Aan de horizon zijn 

de villa’s aan de Zandberglaan zichtbaar. Begin jaren 

dertig werd het boerderijtje en de akker verkocht aan 

de Bredase bouwondernemer Johannes van Keep, 

die ook huizenblokken bouwde in de Tulpenstraat en 

Resedastraat. Het gezin De Grauw ging in 1935 wonen 

in het gloednieuwe huis aan de Resedastraat nr. 1. 

Vader De Grauw is er in 1938 overleden. 

Na het overlijden van moeder De Grauw, 

bleef dochter Netje in het ouderlijk huis 

wonen.

In 1940 heeft Van Keep het boerderijtje 

verbouwd tot een timmerwerkplaats. 

Voor de opslag van het timmerhout werd 

op het achtergelegen terrein een loods 

gebouwd. In 1987 is de timmerwerkplaats 

opgeheven. De loods was toen al jaren 

in gebruik voor de stalling van auto’s. 

Vervolgens werd het boerderijtje achter-

eenvolgens verhuurd aan een bedrijf in 

vorkheftrucks, een stoffeerder voor klassieke auto’s en 

een elektronicazaak. Sinds 2000 is het boerderijtje als 

opslagruimte in gebruik door Slijterij en Wijnhuis ‘De 

Vijver’.

Auteur: Hans Lokerse. 

Bronnen: Interview met Netje de Grauw (1991)/ Buurtboek ‘Van 

Rozen en Hyacinten’ (Uitgave 1991: Buurtkomitee Hyacintplein e.o.) 

Een uitgebreidere versie, van dit artikel, inclusief plattegronden, 

is te vinden op de website van de wijkraad Zandberg-Oost: 

www.zandbergbreda.nl

Zandberg Energiek: 
Slimme meters vertraagd

De in de vorige wijkkrant aangekondigde plaatsing 

van slimme meters in het tweede deel van de wijk 

heeft vertraging opgelopen. Enexis kampt met grote 

vertraging in de levering van deze meters vanwege 

het grote aantal aanvragen. De werkgroep Zandberg 

Energiek is zeer teleurgesteld over deze gang van 

zaken. De werkgroep heeft ook opheldering ge-

vraagd aan Enexis over de vernieuwing van water- en 

elektriciteitsleidingen in de wijk waarmee onlangs 

een begin is gemaakt en waarbij mogelijk ook slimme 

meters worden geïnstalleerd. Het is nog onduidelijk 

of hier sprake is van een dubbele planning. 


