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verhuist naar de Min. Neslissenstraat.
nis achter in de brandgang. Inmiddels is hij met partner Marian
á Theo uit de Hortensiastraat laat fraaie tegeltableaus als erfe-
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Zoals al eerder aangekondigd heeft voorzitter
van de wijkraad, Louis Magilse zijn voorzittershamer ingeleverd. Een nieuwe ‘primus
interpares’ is nog niet gevonden. Voorlopig zal
de wijkraad dan ook intern met een roulerend
voorzitterschap werken. Wijkbewoners die een
bestuursfunctie ambiëren en/of zich geschikt
achten voor het voorzitterschap kunnen zich
nog steeds melden bij de wijkraad (zie contactgegevens in de colofon).

De wijkraad vergaderde op 7 september, kort
voor het verschijnen van de wijkkrant.
Maar geen nood, u kunt ook weer terecht
op woensdag 19 oktober en woensdag
7 december.
De vergadering op 19 oktober is de
Jaarvergadering. U bent van harte welkom!
Steeds om 20.00 uur in gemeenschapshuis De
Zandberg

Vergaderingen Wijkraad

Voorzitterschap Wijkraad
kerheid over de periode daarna. Wordt zeker vervolgd.
van de wijkraad staat voor 2017 nog niet ter discussie, maar er is veel onzelijks serieus over deze plannen heeft kunnen buigen. De basisfinanciering
maar ook een eerste kritische reactie van de wijkraad, die zich nog nauweHarrie Verhallen die het proces in Zandberg-Oost op gang moet brengen,

Hond Bindie wilde wel op de foto, baasje van Keep niet.

duceerd. In deze wijkkrant een interview met de enthousiaste wijkmanager

boxen strak in het gelid zijn er voor teruggekomen.
á De oude boerderij en grote schuur zijn verdwenen, garage-

wijken al op gang, en zal de komende jaren in alle wijken worden geïntroners weer baas in eigen wijk. De vorming van wijkplatforms is in sommige
kan ook financiering worden aangevraagd. Motto van de gemeente: bewoonderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Voor de uitvoering van plannen
gemeente kunnen bewoners zelf in werkgroepen aan de slag met
peren is dat nog maar de vraag! In het nieuwe plan van de
waarin alle bewoners de mogelijkheid krijgen te particiZandberg-Oost een nieuw wijkplatform te formeren
Met de gemeentelijke plannen om in
Zal de wijkraad na 2017 nog bestaan?

BUURTBERICHT

rondom zwangerschap

KOOKSTUDIO
Kookworkshops en Kookcursussen in de buurt

Voor (h)eerlijke varkens- of runderrookworst
komt u naar Biologische Slagerij De Groene Weg!
Ginnekenweg 1, Breda, (076) 522 87 88, breda@degroeneweg.nl

Diverse activiteiten voor Kookgroepen en Kinderen
Kijk op www.kookikook.nl
of bel Joyce 06 41 89 97 30 voor info

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

Wijkplannen
Een ding is zeker: wijkmanager Harrie Verhallen (62) is een gepassioneerd man die zich
kwaad maakt over de soms overmatige regelzucht bij zijn gemeente, Breda veel te veel een
praatstad vind en het gros van zijn collega
ambtenaren het liefst hun kamer uit en de
stad in zou willen jagen om zichzelf opnieuw
uit te vinden. Net zoals hijzelf heeft moeten doen. Want daar, midden in die lokale
samenleving en niet binnen de muren van het
stadskantoor, moet de stad zich ontwikkelen,
zoveel mogelijk in directe samenspraak met
de burgers van de stad.

Met het onlangs gelanceerde plan 'Breda Doet'
zet de gemeente weer een belangrijke nieuwe
stap in die richting.

Van buiten naar binnen
Maar eerst geeft Harrie een korte geschiedenisles: “In de periode na de Tweede wereldoorlog,
toen de welvaart sterk toenam, nam de overheid steeds meer taken over uit handen van de
burgers, waardoor die de openbare ruimte om
hen heen steeds minder als hun ‘eigen ruimte’
begonnen te zien. Als er zich een probleem
voordeed werd voor de oplossing ervan onmiddellijk naar de gemeente gekeken. Pas vanaf
2005 is dat weer gaan kantelen. Eerlijk is eerlijk,
bezuinigingen speelden daarbij een rol, maar
ook een nieuwe dynamiek die in de samenleving
begon te ontstaan.
Bij de gemeente leidde dat stilaan tot het besef
dat er veel meer ‘van buiten naar binnen’ gedacht moet worden in plaats van andersom. De
ontwikkelingen in de buitenwereld moeten weer
leidend worden bij het maken van beleidsplannen en in de uitvoering moeten burgers weer
centraal staan”.

Zandberg-Oost: onoplosbare
parkeerproblematiek aanleiding
voor wijkplan
Oorspronkelijk stond Zandberg-Oost niet op het
prioriteitenlijstje van de gemeente. Het is immers
een relatief welvarende en zeer populaire woonwijk waar geen sprake is van grote problemen.
Maar toen er in 2015 tussen groepen bewoners

Harrie: “liever een foto midden in de wijk dan op het stadskantoor, want hier moet het tenslotte gebeuren”.

een onoplosbare conflictsituatie ontstond over de
mogelijke oplossingen voor de parkeerproblematiek in Zandberg-Oost en Sportpark-1, vormde dat
de aanleiding om toch te kiezen voor een bredere
aanpak: het maken van een wijkplan. Kern van een
wijkplan is het democratische beginsel dat alle
bewoners kunnen meepraten bij het bepalen van
de belangrijke onderwerpen die in de wijk spelen
en ook zelf meedoen in het vinden van oplossingen
en perspectieven. Ook vertegenwoordigers van
organisaties als Surplus, actieve woningcoöperaties
of andere ‘accounts’ in de wijk kunnen meedoen. Er
worden wijkavonden georganiseerd en werkgroepen geformeerd die zo snel mogelijk zelfstandig
aan de slag gaan. De wijkmanager, met ondersteuning van zijn wijkteam, neemt het initiatief maar

trekt zich ook zo snel mogelijk weer terug als het
proces eenmaal op gang is gekomen. Leden van
het wijkteam blijven wel standby om desgewenst
kennis en deskundigheid te leveren. Er moet een
wijkplatform ontstaan dat zorgt voor coördinatie
en samenwerking tussen de werkgroepen. Door
deze aanpak kunnen vraagstukken in de wijk op een
meer integrale manier worden aangepakt.
Inzet van de hele operatie: Zandberg-Oost moet
weer over zichzelf gaan. Harrie is heel positief over
de kansen: “In Zandberg-Oost wonen mondige
mensen met de nodige kennis. Er zullen er genoeg
zijn die de handschoen zullen oppakken”.
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Zo, de toon van het interview met Harrie
Verhallen, wijkmanager Breda-Zuid, is gezet.
Samen met zijn 2 collega-wijkmanagers en met
ondersteuning van wijkteams, is hun opdracht
kort samengevat: Breda teruggeven aan zijn
bewoners. Dat geldt dus ook voor ZandbergOost. Het is het gevolg van een nieuwe wind
die door de stad waait. De gemeente Breda wil
op zoveel mogelijk terreinen de inwoners weer
verantwoordelijk maken voor hun eigen leefomgeving. In wijken en buurten van de stad moeten
bewoners zelf weer het heft in handen nemen.
Decentralisatie en participatie staan weer
centraal. Breda experimenteerde in Princenhage
en Prinsenbeek al met Breda Begroot, waarbij
bewoners kunnen meepraten over de besteding
van een bepaald budget. Dat budget gaat Harrie
lang niet ver genoeg, maar het is ook nog maar
een eerste stap.

WIJKRAAD ZANDBERG - OOST

Zandberg-Oost:
van Wijkraad naar Wijkplatform?

(> vervolg pagina 4)
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Op de vraag wat dan de positie van de Wijkraad
nog is en of die nog wel bestaansrecht heeft
in de toekomst, geeft Harrie heel duidelijk antwoord: “uiteindelijk zal wat mij betreft de wijkraad opgaan in het nieuwe platform. Op termijn
zal het hele systeem van wijkraden en bijbehorende vaste financiering ervan, waarschijnlijk
verdwijnen. De wijkplatforms moeten voor hun
eigen financiering gaan zorgen via bijvoorbeeld
crowdfunding”. Al ben ik er voorstander van dat
een wijkmanager wel kan beschikken over een
bepaald budget om, zonder administratieve
rompslomp, een aantal activiteiten financieel te
kunnen ondersteunen. Deze ontwikkeling moet
organisch verlopen en ook flexibel blijven. Het
is zeker niet de bedoeling dat wijkplatforms een
soort nieuwe stadsdeelraad worden”.

van de soort waar je eigenlijk maar één vraag
aan hoeft te stellen om vervolgens zonder hapering het hele verhaal over je uitgestort te krijgen.
Maar het werk is hem op het lijf geschreven en
hij doet het met hart en ziel: “de zeggenschap
van burgers is nu op gang en die stoppen we
met geen mogelijkheid meer”.

Wijkkrant Zandberg-Oost Redactie Ad Bijma, Piet Brosens. Fotografie Willem Joosse, Leo Verburg, Clara Peuterspeelzaal
Contact: adbijma@ziggo.nl / T. 06 15 89 77 25 Grafische vormgeving Studio Bakers, www.studiobakers.nl Druk Oomen Offset, www.oomenoffset.nl

Van Wijkraad naar Wijkplatform?

Wat vindt de wijkraad?
De wijkraad boog zich tijdens de vergadering van 7
september jl. voor het eerst over de nieuwe plannen van de
gemeente. Dit mede naar aanleiding van een brief van het
College van Burgemeester en Wethouders over ‘het nieuwe
subsidieproces in het sociale domein’ en de vorming van zgn.
thematafels en een wijkplatform. In deze brief, gedateerd 29
juli 2016 (!), wordt aangekondigd dat de uitvoeringsplannen

Het nieuwe beleids- en subsidiekader 'Breda Doet, samen verder'.

van deze thematafels op 15 oktober 2016 ingediend moeten

De Gemeente Breda heeft een nieuw beleids- en sub-

nemen over subsidiëring van deze plannen voor 2017 en

sidiekader: “Breda Doet, samen verder”. Daarin zijn

2018.

zijn. De gemeente kan dan uiterlijk 1 december een besluit

de belangrijkste resultaten geformuleerd die Breda
wil halen in het sociale domein. Op 13 juli jl. stelde de

Het gevolg van deze aankondiging: alom onduidelijkheid,

gemeenteraad dit kader vast. Breda wil hiermee: ’op

ongeloof en verwarring binnen de wijkraad. Er had al wel

weg naar een andere manier van denken en doen.

eens een eerste oriënterend gesprek over plaatsgevonden

Samen met bewoners, ondernemers, betaalde en

met de enthousiaste wijkmanager Harrie Verhallen (zie ook

onbetaalde professionals het verschil maken door

bijgaand interview), maar de snelheid waarmee de gemeente

Samen met het wijkteam

in kansen te denken en niet in problemen. En meer

dit lijkt te willen realiseren en de volstrekte onduidelijkheid

In het begin zal het nog zo’n vaart niet lopen
want Harrie gaat in het najaar als eerste stap
in gesprek met de wijkraad over een planologische en stedenbouwkundige analyse van de
wijk en een eerste globale schifting van zaken
die spelen. Daarna, waarschijnlijk begin 2017,
zullen alle bewoners van Zandberg-Oost door
de gemeente benaderd worden over dit nieuwe
plan. Daarbij wordt Harrie ondersteund door 2
wijkbeheerders: Guus van Alpen als wijkbeheerder voor de fysieke leefomgeving en Ed Riemers
als wijkbeheerder voor de sociale leefomgeving.
Verder bestaat zijn team uit collega’s op het
gebied van ruimtelijke ordening, communicatie, een beleidsmedewerker en, indien nodig,
andere gespecialiseerde collega’s.

te handelen vanuit mogelijkheden en minder vanuit

over de betekenis voor het voortbestaan van de wijkraad,

regels. Van controle naar vertrouwen en van zorgen

inclusief bijbehorende basisfinanciering, kwam voor de wijk-

voor naar zorgen dat. Voortaan stelt de gemeente

raad als een verrassing. Op 22 september zal dit onderwerp

subsidie beschikbaar op basis van vooraf gestelde

ter bespreking worden ingebracht op het Bredase overleg van

thema’s en wenselijke maatschappelijke resultaten.

dorps- en wijkraden. De gezamenlijke wijk- en dorpsraden

Dat gebeurt aan de hand van een aantal door het

hebben afspraken over financiering immers vastgelegd

college van B&W vastgestelde principes, zoals:

in een convenant. De wijkraad zal op het eerstvolgende

meer redzaamheid, meedoen in de maatschappij of

overleg wijkmanager Harrie Verhallen uitnodigen voor nader

het bedenken van integrale oplossingen onder de

overleg.

Een groep bewoners rond de Kloostertuin heeft met de
gemeente een wijkdeal gesloten over
het onderhoud van deze groene oase in de wijk. De deal is
een uitdrukking van de betrokkenheid van bewoners en
ook bedoeld om de communicatie met de gemeente in
de toekomst zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De
groep bestaat voorlopig uit 3 bewoners uit de Laan van
Mecklenburg, en 1 bewoner uit de Kloostertuin. Uitbreiding met nog enkele bewoners van de Kloostertuin is
dringend gewenst. Liefhebbers kunnen zich aanmelden
bij Jacqueline Kusters:
jacquelinekusters254@gmail.com
Telefoon (076) 521 47 48.
Kern van de overeenkomst is dat het onderhoudsteam
zorgt voor communicatie met de bewoners en afvoer van
het zwerfafval. Tegenprestatie van de gemeente is een
zeer beperkt geldbedrag, gereedschap en hesjes. Ook
zijn de deelnemers tijdens de werkzaamheden verzekerd.
Een keer per jaar hebben gemeente en onderhoudsteam
overleg over de voortgang.
De wijkdeal met bijbehorende rechten en plichten is
beschreven in een officieel contract tussen gemeente en
bewoners. Nog op tenminste één andere plaats in de wijk
(Hyacintplein) is ook zo’n en onderhoudsteam actief.

noemer ‘één gezin, één plan’.
Onderdeel van de nieuwe aanpak is: anders denken
en doen over de manier waarop de gemeente
subsidie toekent aan organisaties. Voortaan zoeken
partijen elkaar op en komen ze gezamenlijk tot een
plan om een bijdrage te leven aan voorzieningen

Rommelmarkt boeken- en
platenmarkt in De Zandberg

die inwoners van Breda nodig hebben. Dat gebeurt

Zeggenschap niet meer te stoppen

met de aanpak ‘Aan tafel!’ De centrale thema’s zijn

Er zijn wijken waar al wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van een wijkplan. Zoals in Tuinzicht
waar de wijkraad enige tijd geleden ‘de pijp aan
Maarten gaf’ en waar nu een wijkplatform in
oprichting is. Dat platform groeit langzaam maar
zeker en er ontstaat steeds meer élan onder de
bewoners. Aldus Harrie Verhallen.
Praten met Harrie is een genoeglijke zaak. Hij is

daarbij: opgroeien, leren, ontwikkelen en werken,

Bureau de Jong en de Jong

Wijkdeal Tuinbeheer Benedictinessenhof:
deelnemers uit de Kloostertuin gezocht

ontmoeten, betrokken zijn, leven .
Voor meer informatie: www.breda.nl/data/files/
artikelen/kader_bredadoet_samen_verder.pdf
en u kunt zich ook aanmelden op het online platform
Breda Doet.

1965

50 jaar

Op zondag 13 november is er van 10.30-15.30
uur een rommelmarkt annex boeken- en
platenmarkt in gemeenschapshuis Zandberg,
Zandberglaan 54bis in Breda.
Entree 1 euro.
Er zijn nog enkele stands te huur.
Informatie hierover bij Piet Brosens telefoon
(076) 514 39 67.

Herbestrating
Het vernieuwingen van de leidingen in de wijk
is volgens schema afgerond. De aannemer is de
weer uit beeld verdwenen. Maar de bestrating is
op menige plaats bepaald niet ongeschonden uit
de strijd gekomen.
Volgens de wijkraad lijkt het er op dat er in het
najaar nog een ronde herbestrating volgt.

2015

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
Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114
w w w.wijnhuisdevijver.nl

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

Buurtfeest Hyacintplein e.o.

Andere (straat)feesten

Verhuizing peuterspeelzaal

Het jaarlijkse buurtfeest op het Hyacintplein
(met als thema ‘Ik hou van Holland’?) was wederom een groot succes. Kijk voor bijzonderheden
op de speciale website:
www.buurtfeestzandberg.nl
Het weer werkte mee en het bier vloeide
rijkelijker dan ooit, hetgeen goed werkte in de
onderlinge contacten en de penningmeester
een goede eindafrekening bezorgde.
Een traditioneel onderdeel van het buurtfeest is
de jeu de boules wedstrijd. Het weer was dit jaar
geen spelbreker zodat alle wedstrijden op tijd
gespeeld konden worden. De finale op zondag
was tot de laatste wedstrijd spannend. Na een
spannende eindstrijd tussen Jan Hetsen en Samuel Brosens, won laatstgenoemde uiteindelijk
met slechts één punt verschil!

Het buurtfeest op het Hyacintplein mag dan wel de
meest grootschalige festiviteit in de wijk zijn, maar
het is lang niet de enige.
Elk jaar begin september is er het straatfeest met
barbecue en borrel in de Hortensiastraat. Steevast druk bezocht in een straat waarin iedereen
iedereen kent. Aan deze editie namen maar liefst
80 straatbewoners deel!
In dezelfde periode is er ook het straatfeest in de
Koninginnestraat.
In de Minister Nelissenstraat doen ze iets
bijzonders door jaarlijks, in de periode herst/
winter een ‘running dinner’ te organiseren. Met
deelname van zo’n 80 deelnemers die allen een
voor-, tussen-, hoofd- of nagerecht verzorgen.
De deelnemers worden verdeeld in kleinere
groepen die achtereenvolgens bij een van de
groepsleden een deel van de maaltijd nuttigen.
Dit jaar vindt het evenement in november plaats.
Maar dat is niet alles, ook wordt er jaarlijks een
straatspeeldag georganiseerd voor de jeugd.
Er was een tijd dat ook de bewoners van het
Benedictinessenhof gezamenlijk een barbecue
organiseerden, maar dat initiatief lijkt enigszins
doodgebloed. Datzelfde geldt voor het kinderstraatfeest in de Rustlandstraat.

Had u het al gemerkt? Als u geen jonge kinderen heeft
is het ongetwijfeld aan uw aandacht ontsnapt.

En de winnaar is… Samuel Brosens

Als er méér straatfeesten zijn dan hier aangegeven:
laat het de redactie even weten door een email te sturen naar het redactieadres (zie colofon). Dan maken
we het plaatje compleet!

De Clara- peuterspeelzaal, die al bijna 45 jaar onderdak
vond in Gemeenschapshuis de Zandberg, is in januari 2016 verhuist naar de Zandberg basisschool. De
peuterspeelzaal, onderdeel van Kober Kinderopvang, is
vernoemd naar de meisjesschool Clara die ooit op dezelfde plek stond. Sinds de oprichting hebben er maar
liefst 3.550 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar onderdak
gevonden. Dat betekent dat de eerste peuter die naar
de Clara ging inmiddels 47 jaar is. De verhuizing is een
belangrijke nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de
peuterspeelzaal. Tot vreugde van sommigen omdat er
nu gewerkt kan worden in een moderne huisvesting
met faciliteiten volgens de normen van deze tijd. Tot
spijt van anderen die de sfeer in het oude gebouw en
de speelruimte in de achtertuin missen. Om hangjonge-

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

ren te weren is er onlangs een opzichtig hek geplaatst
rond het buitenspeelterrein. Die maatregel is wel
begrijpelijk, maar visueel is het er daarmee niet fraaier
op geworden.

Circus de Koninginnen: komt dat zien!
Het heeft even geduurd en even zag het er naar uit dat
de financiering niet rond zou komen, maar dat is allemaal verleden tijd. De Bredase Kunstenaar Tom Claassen
is klaar met zijn scheppende werk. De feestelijke intocht
van de goudkleurige ‘Koninginnen’ (made in China) op
het kruispunt van Baronielaan en Ginnekenweg/Wilhelminastraat vindt plaats op zondag 9 oktober om 15.00
uur a.s. De onthulling van het kunstwerk wordt omlijst
met het ‘Circus de Koninginnen’ van 14.00 – 16.00 uur
op het grasveld in de Parkstraat. Met clown, luchtkussen, pony rijden, schminken en suikerspinnen. Allemaal
gratis! Komt dat zien!

