
144

B
U

U
R

T
B

E
R

IC
H

T
  W

IJK
R

A
A

D
 Z

A
N

D
B

E
R

G
-O

O
S

T
   N

u
m

m
e

r 1
4

4
, ju

n
i 2

0
1

6

In dit nummer van de wijk-
krant aandacht voor ouderenzorg in 

Zandberg. Een belangrijk thema omdat 
het aantal ouderen in de wijk de laatste jaren 

sterk is gegroeid. Gingen ouderen nog niet zo lang 
geleden massaal naar ‘het bejaardenhuis’, tegenwoordig 

is het motto: zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is 
prettig als je familieleden als mantelzorger hebt en goede buren 

die kunnen helpen, maar dat is niet altijd het geval. En verhuizen naar een 
gelijkvloerse woning binnen de wijk is niet of nauwelijks mogelijk. Welke 
zorg is er dan beschikbaar in Zandberg-Oost? Hoe lossen Frans en Nelleke 
uit de Hortensiastraat dat op? En wat betekent ‘het demografisch gat’ van 
Zandberg? 

Onlangs sprak de wijkraad met wijkver-

pleegkundigen van Thebe wijkverpleging, 

Elisabeth Zorg Thuis en Centrum Jeugd en 

Gezin (CJG) over de zorg die zij in Zand-

berg-Oost verstrekken. En over de vraag of 

zorg ook een onderwerp is waar de wijk-

raad actief mee aan de slag zou moeten 

gaan, zoals dat in sommige andere wijken 

rondom Zandberg het geval is. Dit artikel 

richt zich vooral op de ouderenzorg.

‘Vrolijke’ Frans Weijers (88) uit de Hortensiastraat 

kent iedereen uit de buurt en iedereen kent hem. 

Wat wil je ook als voormalig ijsmeester die, als 

het maar een beetje ging vriezen, als eerste klaar 

stond om midden in de nacht met de tuinslang in 

de hand voor een ijsvloertje op het Hyacintplein 

te zorgen. Maar Frans begint de nodige fysieke 

gebreken te vertonen, heeft evenwichtsstoornis-

sen en is slecht ter been. En daar wordt hij bij tijd 

en wijle een stuk minder vrolijk van. Met behulp 

van stok, rollator en diverse extra handgrepen 

in huis kan hij zich door het huis bewegen. Een 

ergotherapeute helpt hem om dat zo goed mo-

gelijk te doen en een wijkverpleegkundige van 

Thebe wijkverpleging helpt hem sinds kort om 

een bad te nemen. En één keer in de 14 dagen 

huishoudelijke hulp brengt ook enige verlich-

ting. Maar de belangrijkste mantelzorger is zijn 

vrouw Nelleke (ook 88) die nog bijzonder vitaal 

is. Zonder haar zou zelfstandig wonen niet meer 

mogelijk zijn. En als ook buren en vrienden af en 

toe een handje helpen, dan is het allemaal nog te 

doen. Verhuizen naar een gelijkvloerse woning 

is geen optie meer. Al sinds 1969 wonen ze met 

veel plezier in hun straat en dat willen ze zo lang 

mogelijk volhouden. “Ons krijgen ze de buurt 

niet uit en een instelling als Vredenbergh zie ik 

echt niet zitten” zegt Nelleke zeer gedecideerd.

Frans en Nelleke: zo maar twee oudere bewoners 

in Zandberg die het nog redden om in hun eigen 

huis te blijven wonen. Maar dat is niet voor alle 

ouderen weggelegd.

Het ‘demografisch gat’ van 
Zandberg
Hoeveel wijkbewoners in Zandberg-Oost heb-

ben eigenlijk zorg nodig? Hoeveel bewoners 

krijgen de zorg die ze echt nodig hebben? 

En welke instanties kunnen die zorg bieden? 

Zandberg-Oost is een van de meer welvarende 

wijken in Breda met een relatief jonge bevolking. 

Het aantal bewoners van 60 jaar en ouder neemt 

echter steeds verder toe in verband met de 

vergrijzende babyboomgeneratie. In 2015 waren 

dat er in totaal 850, circa 35% meer dan 10 jaar 

geleden (633). 

Bewoners zijn over het algemeen redelijk bemid-

deld, zelfstandig, onafhankelijk en gewend hun 

eigen boontjes te doppen. De sociale cohesie 

in deze grote wijk is echter tamelijk beperkt. 

Bewoners die op oudere leeftijd zorg nodig 

hebben, vragen daar niet snel om, waardoor 

ze vereenzamen en gemakkelijk buiten beeld 

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    

raken. Bewoners van Zandberg-Oost wonen er 

meestal met plezier en vertrekken niet graag. Uit 

enquêtes blijkt dat ouderen het liefst hulp aan huis 

krijgen als zij hulpbehoevend raken. Als die zorg 

niet toereikend meer is wil men het liefst in een 

aangepaste woning in de wijk blijven wonen. Maar 

door een tekort aan kleinere, gelijkvloerse wonin-

gen worden oudere bewoners met een beperking 

feitelijk gedwongen de wijk vroegtijdig te verlaten. 

Dat betreft vooral bewoners in de categorie 70-79 

jaar. In deze categorie is sprake van een forse daling 

van circa 23% in de afgelopen 10 jaar! Zie daar het 

‘demografisch gat’ van Zandberg!

Wijkverpleegkundige: Let op 
elkaar!
In Zandberg zijn tal van organisaties van wijkver-

pleegkundigen actief, zoals Thebe wijkverpleging, 

Careyn, Surplus Zorg, Buurtzorg en andere. Elke 

instelling heeft zijn eigen klantjes en je kunt je 

soms afvragen of dat de meest effectieve vorm van 

zorgverlening is. Maar dat terzijde.

Yvonne Peemen is wijkverpleegkundige bij Thebe 

wijkverpleging en komt vaak in wijk 10 (Zandberg) 

om zorg te verlenen aan ouderen. Ze heeft er een 

18-tal cliënten. “Het is vooral lichamelijke zorg die 

wij verlenen, vaak bij mensen die geen partner 

(meer) hebben of waarvan de partner niet in staat is 

om die zorg zelf te verlenen. Dat gaat dan om hulp 

bij douchen of aantrekken van steunkousen. Maar er 

zijn soms ook sociaal complexe gevallen van men-

sen die alleen zijn en ziek en soms geen raad meer 

met zichzelf weten. En soms bestaat de hulp uit een 

goed advies thuis van een ergotherapeut over soms 

eenvoudige aanpassingen in het huis”. Ze komt ook 

regelmatig mensen tegen die vereenzamen: “dan is 

alertheid van de buren belangrijk” zegt Yvonne, die 

graag nog even een dringend advies geeft: “let een 

beetje op elkaar in de buurt elkaar, (> vervolg pagina 4)

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

De deeleconomie krijgt in Breda weer een nieuwe 

impuls met de introductie van Buurauto.

Dit nieuwe initiatief dat in Breda en Amersfoort 

van start gaat, brengt het rijden van elektrische 

auto’s voor particulieren binnen handbereik door 

elektrische deelauto’s beschikbaar te stellen aan 

groepen vaste gebruikers. Delen met de buren 

dus!

De werkgroep Buurauto in Breda zoekt in Bredase 

wijken naar enthousiaste bewoners die dit initi-

atief mee willen ondersteunen. Voor Zandberg-

Oost zou dat buitengewoon welkom zijn. De 

parkeeroverlast in de wijk wordt immers steeds 

groter. Introductie van de Buurauto betekent dat 

er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Het systeem 

werk zo dat je met een groepje vaste buren een 

elektrische auto voor de deur krijgt op een gere-

serveerde parkeerplaats met een laadpaal. Buur-

auto regelt de auto en de laadpaal en ontzorgt de 

gebruikers. Samen bepaal je de spelregels voor 

het gebruik van de auto. Heb je belangstelling? 

Kijk voor meer informatie op www.buurauto.nl en 

neem dan contact op met 

Johan Janse: T. 06 13 85 32 37

johan@buurauto.nl, of 

Alex van der Woerd: T. 06 20 32 06 31

alex@buurauto.nl. 

Samen elektrisch rijden in Zandberg-Oost met Buurauto?

Buurtfeest Hyacintplein 

Zaterdag 16 juli 2016. 

Dit keer is het thema: Ik hou van Holland.

Voor informatie over het programma kijk op de website 

www.buurtfeestzandberg.nl

Vrijwilligers kunnen zich daar aanmelden voor HULP!

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor activiteiten.

Er zijn natuurlijk meer feesten in de wijk, vooral straatfeesten zoals in de Koninginnestraat en de Hortensias-

traat. De redactie kent ze niet allemaal, dus: LAAT HET ONS EENS WETEN! via een email aan de redactie.

Zorg in Zandberg

Vergaderingen Wijkraad
De wijkraad vergadert weer op 6 juli en 

7 september.

Steeds om 20.00 uur in Gemeenschapshuis 

De Zandberg.

U bent van harte welkom!

 60-69 70-79 80-89 90-99 Totaal 60+ Totaal inwoners zandberg

2005 295 235 99 4 633 5100

 5,8% 4,6% 1,9% 0,11% 12,4%

2015 550 181 101 18 850 5319

 10,3% 3,4% 1,9% 0,3% 13,9%
(* Bron Breda in cijfers)

HET VROLIJKE DIER BREDA

 T: 06 81 28 74 89  •  EMAIL: evdhert@planet.nl
  ERIC VAN DER HERT  •  RANONKELSTRAAT 18 • BREDA

Deskundige verzorging voor 

uw huisdier bij u in de buurt.

Neem vrijblijvend contact op 

om uw wensen te bespreken.

HONDEN    -    KATTEN    -    VOGELS    -    REPTIELEN    -    KNAAGDIEREN 

Snackbar de Klimop 30 jaar
Vorig jaar werd slijterij de Vijver 50 jaar, in mei 2016 was 

er weer een jarige. De op recensie-websites met 4 sterren 

gewaardeerde Snackbar de Klimop werd 30 en dat werd met 

de klanten op 21 mei gevierd met een drankje en een snack. 

Met de vriendelijke groeten van Achmed. 
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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

dan kunnen soms ernstiger problemen worden 

voorkomen”.

Wie in Zandberg woont en zorg nodig heeft 

kan te allen tijde bellen met het centrale 

telefoonnummer van de wijkverpleegkundigen: 

06 18 96 12 40 of per mail: 

wijk10@wijkverpleegkundigebreda.com 

Iemand die zorg nodig heeft kan dan zelf kiezen 

voor een zorgverlener. Samen met de wijkver-

pleegkundige wordt dan gekeken wat er nodig 

is. Ook is er het Platform 'Zorg voor elkaar', het 

samenwerkingsverband van formele en informele 

zorgverleners in Breda, dat er voor zorgt dat er 

altijd zorg beschikbaar komt 

contactgegevens: 

Rina Thomassen: T (076) 525 15 00 of per mail:

rinathomassen@zorgvoorelkaarbreda.nl 

Rol van de wijkraad?
Op 12 mei jl. werd in Breda Noord (Heksenwiel) 

een bijeenkomst gehouden van de kerngroep 

Zorg van de samenwerkende wijk- en dorpsra-

den. Onderwerp van gesprek: welke rol kunnen 

of moeten wijk- of dorpsraden spelen op het 

gebied van zorg? Zo zijn in IJpelaar-Overakker 

vrijwilligers actief die proberen signalen van 

zorgbehoevenden op te vangen en door te 

geven en gaat de wijkraad Ginneken speciale 

spreekuren voor kwetsbare ouderen houden. De 

wijkraad Zandberg heeft geen concrete plannen 

op dit gebied. Wel is er onlangs een buurtinitia-

tief “Buren 4 Buren in Zandberg-West” ontstaan 

van enkele wijkbewoners die samen willen 

onderzoeken op welke manier een vorm van 

vrijwillige buurtzorg kan worden ontwikkeld. Als 

er vrijwilligers te vinden zijn om zo’n initiatief 

ook in Zandberg-Oost te starten, dan kunnen 

die zich aanmelden bij de wijkraad via email: 

wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl        ■ 

__________________________________

Sociale netwerken actief in Bredase 
wijken
NextDoor.nl heeft zeer snel wortel gescho-

ten in Zandberg-Oost. Op dit internationaal 

uitgerolde digitale platform voor buurten en 

buurtbewoners zijn alweer zo’n 530 bewoners 

uit deze wijk actief. Het aantal berichten, vragen 

en aanbiedingen rijst de pan uit. Aanmelden 

is heel simpel met een emailadres en wacht-

woord. Kijk zelf maar op www.nextdoor.nl

Er is nog een tweede nationaal digitaal platform 

voor buurten en wijken, een initiatief van de 

stichting Buurtwelzijn uit Utrecht. Nog niet zo 

populair als Nextdoor, maar een eerste begin is 

gemaakt. 

Kijk maar eens op www.mijnbuurtwelzijn.nl

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

Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl

Zandberg-Oost: veilige wijk? 
Het gaat nog niet helemaal goed met de veiligheid in 

Zandberg-Oost. Dat hoorden wij van wijkagent Loek 

Oerlemans op de goed bezochte wijkavond die op 

10 mei in gemeenschapshuis De Zandberg over dit 

onderwerp werd gehouden. 

In de eerste 4 maanden van 2016 werden er 9 (al dan 

niet geslaagde pogingen tot) woninginbraken geteld. 

In 2014 waren dat er 36, in 2015 maar liefst 45. Ten 

opzichte van 2015 gaat het nu dus iets beter. Maar 

criminaliteit beperkt zich niet tot woninginbraken 

alleen. Recente cijfers over de maand maart 2016 geven 

aan dat Zandberg samen met Ginneken, Ulvenhout 

en Ruitersbos tot de wijken behoort met het hoogste 

aantal meldingen van misdrijven/diefstal/woninginbra-

ken (17-24 per 1000 woningen).

Chris Aarts, coördinator van het Buurtpreventieteam 

Breda gaf op de wijkavond uitleg over buurtpreventie. 

Belangrijke boodschap was: burgers kunnen zelf veel 

doen aan inbraakpreventie, bijvoorbeeld door goed 

hang- en sluitwerk, het sluiten van ramen en deuren, 

maar ook door alert te zijn en opvallende zaken door 

te geven aan de politie. Kijk voor meer informatie op 

www.buurtpreventiebreda.nl.

Ook het toenemende gebruik van groep-apps in (groe-

pen van) straten in de wijk en digitale buurtplatforms 

zoals www.nextdoor.nl kunnen helpen om de veilig-

heid te bevorderen.

En let op: inbrekers zijn niet alleen ’s nachts op pad. 

Van de 90 inbraken in de periode 2014-nu vonden er 33 

in de nacht plaats, 19 overdag, 19 ’s avonds en van 19 is 

dat onbekend. En rijtjeshuizen zijn het meest populair 

bij het inbrekersgilde (50% van het aantal inbraken). 

Kijk voor alle cijfers naar de presentatie op de website 

van de wijkraad: www.zandbergbreda.nl

Op de wijkavond waren ook de brandweer (brandpre-

ventiemaatregelen) en de Atea groep (inbraakpreven-

tie) aanwezig met een informatiestand.

Voortgang E-laadstraat
De plannen van de gemeente Breda om in de Minister 

Nelissenstraat een E-laadstraat aan te leggen, zijn nog 

niet veel verder. Het zou gaan om een proefperiode 

van 2 jaar. Wel is al duidelijk dat er, zoals gebruikelijk bij 

dit soort initiatieven, de nodige voor- en tegenstanders 

zijn. De gemeente beraadt zich intern nog over de 

kwestie.

Geen parkeeronderzoek, wel 
Wijkplannen voor Zandberg-Oost 
en Sportpark
Er komt geen onderzoek naar de parkeerdruk 

in de wijken Zandberg en Sportpark in Breda.

De gemeente heeft vorig jaar tijdens een 

informatiebijeenkomst geconstateerd dat 

er te weinig draagvlak is voor een dergelijk 

onderzoek. De gemeente wilde nagaan of 

gereguleerd parkeren in de wijken mogelijk 

was. Gemeente en voor- en tegenstanders 

van parkeervergunningen konden er echter 

met elkaar niet uitkomen. De gemeente Breda 

wil nu niet alleen naar de parkeerdruk kijken, 

maar meer zaken in de wijken tegelijkertijd 

onder de loep nemen. De gemeente Breda 

wil nu samen met de bewoners een wijkplan 

maken.

Na de zomervakantie gaan de inwoners en 

de verschillende partijen in de beide wijken 

samen de knelpunten t. a. v. de leefbaarheid in 

de wijken benoemen. Dan wordt er afgespro-

ken welke zaken aangepakt gaan worden. 

Deze afspraken worden dan opgenomen in de 

Wijkplannen, die als doel hebben de leefbaar-

heid in de wijken te verbeteren. Parkeren en 

verkeersveiligheid zijn onderdelen van deze 

Wijkplannen. Het parkeeronderzoek gaat niet 

door. Wel zullen er eind september parkeertel-

lingen in de wijken gehouden worden.

Over parkeren gesproken: De gemeente Breda 

schreef onlangs dat bewoners en bezoekers 

van Koninginnestraat en omgeving, met name 

Helenastraat en Paulinastraat en op de hoek 

bij de slijter, op hun tellen moeten passen. 

Wie daar betrapt wordt op ‘gevaarlijk parke-

ren’ (binnen 5 meter van een kruising of op 

de stoep) kan een boete tegemoet zien van 

€ 149,-. 

Vanaf 1 juni voert de gemeente een streng 

handhavingsbeleid. Maar er ook wordt wel 

rekening gehouden met de parkeerproble-

matiek, “dus wie niet gevaarlijk of hinderlijk 

geparkeerd staat, kan mazzel hebben” aldus 

een Breda Bericht van 25 mei jl.

'De Koninginnen' komen er
Hoewel de crowdfundingsactie niet erg succes-

vol was, gaat het kunstwerk ‘de Koninginnen” 

op het kruispunt Baronielaan-Ginnekenweg 

er toch komen. Met wat financieel kunst- en 

vliegwerk is er toch voldoende geld om het 

project te realiseren.

Planning vernieuwing leidingen
Het vernieuwen van de leidingen in de wijk vordert 

gestaag en volgens planning. Rond september moet 

alles klaar zijn. De planning is als volgt:

Week 24: 

Min.Nelissenstraat 2 t/m 40 tot Zandberglaan, 

Helenastraat 21 t/m Koninginnestr.1b + oversteek ter 

hoogte van 16a

Week 25: 

Min.Nelissenstraat 1 t/m 21, Koninginnestraat 106 t/m 78, 

Week 26: 

Min.Nelissenstraat 21 t/m 43, 

Koninginnestraat 78 t/m Ranonkelstr., 

Paulinastraat Even nrs.

Week 27: 

Zonnebloemstraat even nrs, Koninginnestraat 48 t/m 16a

Week 28: 

Zonnebloemstraat even nrs., Dahliastraat even nrs.

Week 29: 

Zonnebloemstraat even nrs., 

hoek Zandberglaan t/m Gen.Maczekstraat 82

Week 30/31/32:  Vakantie

Week 33: 

Ranonkelstraat 2 t/m 58, Resedastraat 

Week 34: 

Ranonkelstraat 2 t/m 58

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 kin-

derkunstpartijtjes georganiseerd. Loop gerust eens 

binnen voor meer informatie.

Zandberg Basisschool 
heeft nieuwe directeur
Per 1 februari 2016 werd Hans 

Staps de nieuwe directeur van 

de katholieke basisschool de 

Zandberg. Hij is de opvolger 

van Frans van Baal, die onlangs 

met pensioen ging. 

Hans Staps (45) woont in Tilburg en was in de afge-

lopen 20 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs, 

waarvan een belangrijk deel als directeur. Eerst 11 jaar 

van het Beatrix College en de laatste 4 jaar van het 

Reeshof College, beide in Tilburg. 

Niet alleen ouderen hebben behoefte aan 

zorg, ook jongeren gaan niet altijd probleem-

loos door het leven. De wijk Zandberg telt 

circa 37% jongeren in de leeftijdscategorie 

van 0-23 jaar. Voor ouders en opvoeders van 

kinderen en jongeren in deze leeftijdscatego-

rie in Breda en omstreken is het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG) dé vraagbaak waar 

je terecht kunt. Waar nodig biedt het CJG 

ondersteuning of wordt doorverwezen naar 

passende zorg. In het CJG werken instanties 

als Consultatiebureau, GGD, maatschappelijk 

werk en anderen met elkaar samen. Een 

belangrijk doel van het CJG is preventie, dus 

het voorkomen van (grote)problemen. Wie 

iets bespreken wil met het GJG kan terecht bij 

Peter Dekkers van het team Zuidoost: 

T. 06 12 91 83 71

M. peter.dekkers@cjgbreda.nl 

Schroom niet om contact te zoeken: uw 

privacy is gewaarborgd. Voor algemene 

informatie: kijk op www.cjgbreda.nl

In de vorige wijkkrant schreven we al dat de plaatsing 

van slimme meters in samenwerking met Enexis-

dochter Buurkracht in een deel van de wijk vertraging 

had opgelopen. Nog steeds is de planning daarvan 

niet bekend. Omdat ook de werkwijze van Buurkracht 

om bewoners tot energiebesparing aan te zetten in 

Zandberg-Oost niet goed werkt, heeft de werkgroep 

Zandberg Energiek in goed overleg besloten de 

samenwerking met Buurkracht te beëindigen. 

Wijkbewoners met een slimme meter kunnen uiter-

aard gewoon gebruik maken van het online-platform 

van Buurkracht. De werkgroep Zandberg Energiek 

blijft wel samenwerken met de Bredase energieco-

operatie BRES om wijkbewoners te informeren over 

energiebesparende acties. 

De werkgroep zal via de wijkkrant en online-plat-

forms als Nextdoor.nl en buurt-apps blijven commu-

niceren met alle wijkbewoners. 

Zandberg Energiek

Wijkagent Loek Oerlemans: veiligheid in de wijk kan nog beter


