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

U kunt de vergaderingen van de wijkraad
bijwonen. De eerstvolgende vergaderingen vinden plaats op woensdag 18 januari
en 8 maart 2017. U bent van harte welkom!
De vergaderingen worden gehouden
om 20.00 uur in gemeenschapshuis De
Zandberg.

Vergaderingen Wijkraad

Lunch
Diner
In de periode tussen 19 oktober en 13 december
werden er in Zandberg-West en Zandberg-Oost
samen 8 fietsen gestolen, werd er 6 keer ingebroken in woningen en 8 keer in auto’s.
Daarom nog maar eens een oproep van de wijkagent: zorg voor deugdelijk hang- en sluitwerk
en zet je fiets niet alleen op slot maar ook ergens
aan vast. Het totaal aantal woninginbraken in
Breda daalt, maar in de wijk Zandberg-Oost is de
daling minder sterk.

Zandberg: speeltuin voor
dieven?

Louis Magilse, die een half jaargeleden aftrad
als voorzitter van de wijkraad, verlaat de
wijkraad in februari. Datzelfde geldt voor
Erna van Olphen (een van de langst zittende
leden). Maar er is ook een nieuw lid: Miriam
Rutten, woonachtig in de Zandberglaan.

Personele wijzigingen in de
Wijkraad

Borrel
Catering

Zandberg

brasserie

Cobie Visschers het spits af bijt.
In dit nummer ook een nieuwe rubriek: Kunstwijk Zandberg-Oost waarin
subsidie voor de wijkraad vooralsnog in stand blijft.
Ed Riemers en Guus van Alphen. Daarin werd in ieder geval duidelijk dat de

Het is inmiddels een mooie traditie: de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel op het Hyacintplein. Dé
gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar
te wensen. Mét een warm glaasje glühwein of
chocolademelk. En als de vorst heeft toegeslagen,
gezellig aan de rand van het ijsbaantje.
Op zondag 8 januari van 16.00-19.00 uur is het
weer zover. Tot dan!

Nieuwjaarsborrel op
8 januari 2017

De wijkkrant wordt met veel enthousiasme voor
u gemaakt. Maar als u hem niet in de bus krijgt
schieten we daar niet veel mee op. Voor de Roy
van Zuidewijnlaan en Franklin Rooseveltlaan
zoeken wij nog bezorgers. Wij vragen slechts een
kleine inspanning: met 4 x per jaar een half uurtje bezorgen is het werk al gedaan. U kunt zich
aanmelden bij het secretariaat van de wijkraad:
wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl of
bellen met Piet Brosens: 0765143967/0647300019

den. Daaraan voorafgaand sprak de wijkraad met de twee wijkbeheerders:
voor een gesprek. Dit gesprek met de wijkmanager zal in januari plaatsvinDe wijkraad nodigde daarom de betrokkenen van de gemeente Breda uit
heet de ‘platform-soep’ is die door de gemeente Breda wordt opgediend.
Oost nogal en zorgde voor de nodige verwarring.De vraag is natuurlijk hoe
komst zullen verdwijnen.De berichtgeving overviel de wijkraad Zandbergden en de financiering daarvan door de gemeente, wat hem betreft in de toeHarrie Verhallen gaf deze zelfs aan dat de bestaande structuur van wijkravoor diverse wijkactiviteiten. In een interview met wijkmanager
centrale rol krijgt in het verstrekken van kleine subsidies
nieuw wijkplatform te komen. Een platform dat ook een
voerig over de gemeentelijke plannen om tot een
In het vorige nummer schreven we uit-

Bezorgers gevraagd
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

Het wijkplatform als nieuwe subsidiestructuur
initiatieven verzamelen en met de initiatiefnemers bespreken wat er nodig is om
het te realiseren. Dat kan zijn het beschikbaar stellen van materiaal, een ruimte
of een subsidiebedrag. De voorstellen
worden door het platform met een advies
voorgelegd aan de gemeente. Voor de
wijken Zandberg-Oost en Zandberg-West
komt er één nieuw platform. Per inwoner
is een bedrag van € 2,50 beschikbaar. In
totaal gaat dat dus om een bedrag van
circa € 13.000,- voor geheel Zandberg.

Betrokken wijkbewoners die het leuk
vinden om over de ingebrachte initiatieven in hun wijk mee te praten en
te denken, kunnen zich melden bij de
platformsecretaris:
elo.riemens@breda.nl
U kunt ook bellen: (076) 529 94 33

2017: subsidie voor het ijsbaantje?

1. Iedere wijkbewoner kan deelnemen aan het wijkplatform.
2. Het wijkplatform bestaat in 2017 uit tenminste 5 en maximaal 9 deelnemers
3. Elk jaar stromen tenminste 2 deelnemers uit zodat 2 nieuwe leden kunnen
instromen. Het platform bepaalt zelf wie uitstromen.
4. De gemeente is gespreksleider van het wijkplatform tenzij het platform anders
bepaalt.
5. Het secretariaat/verslag wordt verzorgd vanuit gemeente tenzij het platform
anders bepaalt.
6. Initiatiefnemers kunnen gevraagd worden om hun initiatief toe te komen lichten.
7. Het initiatief vindt plaats in de wijk.
8. Het initiatief bevordert de sociale leefbaarheid in de wijk en heeft voldoende
draagvlak.
9. Buurt- en straatfeesten en barbecues komen niet voor subsidie in aanmerking.
10. Indien subsidie gevraagd wordt en de initiatiefnemer een stichting of vereniging is,
wordt gevraagd aan te geven wat het eigen vermogen is en welk deel daarvan zij
bereid zijn aan te wenden voor financiering van het initiatief. Initiatiefnemers
kunnen beargumenteerd aangeven welk deel van het vermogen eventueel
gereserveerd is voor andere doeleinden.
11. Het wijkplatform geeft beargumenteerd aan of en hoeveel subsidie verleend wordt.
12. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.
13. Een deelnemer aan het platform die een (direct of indirect) belang heeft bij een
ingebracht initiatief, onthoudt zich van de stemming.
14. Deelnemers aan het platform onderschrijven de spelregels en houden zich daar
aan.
15. Het reglement kan in september van elk jaar door het wijkplatform gewijzigd
worden.

N u m me r 14 6 , de ce m b e r 2016

Het is de bedoeling dat de samenstelling van het platform rouleert en het
secretariaat ervan wordt gevoerd door de
wijkbeheerder, in dit geval Ed Riemens.
Op de website van de gemeente zal een
verwijzing naar de wijkplatforms komen.

Voor het wijkplatform gaan een aantal spelregels gelden:

WIJKRAAD ZANDBERG - OOST

Het proces van subsidieverlening voor
kleinere wijkactiviteiten zal, als het aan
de gemeente ligt, voortaan verlopen via
een op te richten wijkplatform. Dat gaat
dan bijvoorbeeld om het organiseren van
activiteiten voor de jeugd of juist voor
oudere bewoners, een wijktheatervoorstelling, het opzetten van een vrijwillige
hulp- of klussendienst, straatspeeldagen,
verzorgen van een ijsbaantje etc. Allemaal
initiatieven binnen het sociale domein die
er op gericht zijn om de leefbaarheid te
versterken. Alleen straat- en buurtfeesten
en buurtbarbecues zijn van deze regeling uitgesloten. Het wijkplatform gaat

BUURTBERICHT

rondom zwangerschap

146

Afvalinzameling
De gemeente Breda gaat vanaf een nog
nader te bepalen tijdstip in 2017 de wijze
van afvalverzameling in Breda veranderen. Gft-afval, papier en plastic worden

Bureau de Jong en de Jong

Bijna wekelijks worden in de Generaal
Maczekstraat ’s nachts de bruine kliko-afvalcontainers door uitgaanspubliek omver
gegooid, waarbij de inhoud op straat
terecht komt. Een aantal bewoners van
de straat doet daarom een beroep op alle
straatbewoners om de afvalcontainer niet
op donderdagavond langs de kant van

1965

50 jaar

Colofon

Over afval gesproken: oproep
bewoners Generaal Maczekstraat

Uitgave Wijkraad Zandberg-Oost, voorzitter (vacant), secretaris Kim Tax www.zandbergbreda.nl E-mail wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl

I n d i t n u m m e r : Het wijkplatform als nieuwe subsidiestructuur • Nieuwe aanpak voor onderhoud en beheer van de wijk •
Afvalinzameling • Over afval gesproken: oproep bewoners Generaal Maczekstraat • Vrijwillige chauffeurs gevraagd voor
nieuwe wijkbus • Probeerpakketten voor Buurauto Breda • Kunstwijk Zandberg-Oost, Schilderen met stof • Parkeren in de
Zandberglaan • Nieuwjaarsborrel op 8 januari 2017
• Bezorgers gevraagd • Zandberg: speeltuin voor dieven?

De jaarlijkse wijkschouw, waarbij een
wijkbeheerder samen met de leden van
de wijkraad door de wijk wandelde om de
stand van zaken op te nemen, verdwijnt.
In plaats daarvan kunnen opmerkingen
en/of klachten (indien nodig met een
foto) over onderhoud, beheer en reiniging gemeld worden via de app Buiten
Beter. Daarnaast kan er telefonisch aan
gemeld worden (14076) bij het Servicepunt en via de website.

met behulp van huisvuilcontainers gescheiden ingezameld. Het restafval moet
door de bewoners zelf worden afgevoerd, maar dat zal nog maar om relatief
kleine hoeveelheden gaan. De maximale
loopafstand zal daarbij 300 meter zijn. Er
worden op een groot aantal verschillende
locaties ‘clusterplaatsen’ aangelegd voor
het centraal legen van huisvuilcontainers.
Dat zal zodanig gebeuren dat de loopafstand voor bewoners gemiddeld maximaal 60-90 meter is. Die locaties moeten,
ook in Zandberg-Oost, nog worden
bepaald. Dat zal gebeuren in overleg met
de wijkraad. De wijkraad heeft daartoe
een voorstel ontvangen. In januari zal dit
onderwerp verder besproken worden
met de gemeente. Voor mensen met een
beperking voor wie het lastig is om de
huisvuilcontainers over de aangegeven
afstand te verplaatsen, wordt naar een
passende oplossing gezocht via buren of
familie en, als dat niets oplevert, eventueel met behulp van vrijwilligerswerk via
de organisatie Zorg voor Elkaar. Het is
nog niet bekend wanneer wijkbewoners
nadere informatie van de gemeente zullen ontvangen.

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

Nieuwe aanpak voor onderhoud
en beheer van de wijk

Probeerpakketten voor Electrische
Buurauto Breda

de weg te zetten maar pas op vrijdagochtend.
En dan bij voorkeur niet direct aan de weg maar
bijvoorbeeld achter een fietsbeugel, zodat de
container enigszins beschermd staat. Het voorkomt nachtelijke overlast en gevaarlijke situaties.
En het bevordert de nachtrust van de bewoners!

Vrijwillige chauffeurs gevraagd voor
nieuwe wijkbus
Arriva gaat in samenwerking met de gemeente
Breda een wijkbus opstarten tussen de beide
Amphia ziekenhuizen, de wijk Ginneken en het
centrum van Breda. Daarvoor worden vrijwilligers gezocht die het leuk vinden om 4 uur
per week de wijkbus te besturen. Kent u in uw
directe omgeving mensen die daar wel oren
naar hebben, en vanaf 11 december inzetbaar
zijn, dan kunnen zie zich aanmelden bij:
Jacques van Vugt, Coördinator Buurtbussen
Brabant, Arriva Nederland,
Fatimastraat 45, 5021 AM Tilburg.
Email: Jacques.vanvugt@arriva.nl
Mobiel: 06 21479027

In een van de vorige nummers schreven we over
het fenomeen van de Buurauto. Breda is een van
de proefgemeenten waar de buurauto wordt geïntroduceerd. De Buurauto is een auto die je deelt
met andere gebruikers in een bepaalde buurt of
wijk. Maar ja, wie gaat dat ook echt doen?
Om het gemakkelijker te maken is een proefperiode mogelijk van maximaal drie maanden. Als
de proef bevalt sluit je daarna een contract af
voor 2 jaar. Buurauto heeft de volgende probeerpakketten:
■ Buurauto voor één maand tegen € 0,20 per
kilometer voor de eerste 250 kilometer.
Maximaal 250 extra kilometers tegen € 0,30 per
kilometer. De kosten worden eenmalig achteraf
geïncasseerd. Maximaal een week in de toekomst
te reserveren.
■ Buurauto voor drie maanden tegen € 0,30 per
kilometer. De kosten worden per maand achteraf
geïncasseerd. Geen kilometerbeperking. Vervangende auto mogelijk. Maximaal een maand in de
toekomst te reserveren.

Heb je belangstelling of wil je helpen dit initiatief te promoten in onze wijk neem dan contact
op met Buurauto Breda: Johan Janse,
Pastoor Leijtenstraat 50, 4854 KP Bavel,
mobiel 06 138 53 237
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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

Kunstwijk Zandberg-Oost
In deze nieuwe rubriek portretteren we
steeds een kunstenaar/kunstenares uit de
wijk. Dat zijn er waarschijnlijk vele, deze
rubriek kan dus lang mee. Aan de ‘kunstenaars van dienst’ vragen we aan wie we
het stokje mogen doorgeven. De primeur
is voor Cobie Visschers.

Schilderen met stof
Haar zangerige tongval klinkt onmiskenbaar Limburgs. Cobie Visschers is dan ook
geboren in Beek, in de buurt van Maastricht. Ze woont sinds 1981 in ZandbergOost, al weer sinds geruime tijd in de
Zandberglaan, aan het pleintje dat grenst
aan de Ginnekenweg. Haar opleiding
en ervaring is veelzijdig: van onderwijs,
sociale academie tot Tehatex-examen en
van werken in diverse organisaties en een
Textielwerkplaats tot opleiding Management & Organisatie.
Als kunstenares is zij tamelijk uniek, in die
zin dat zij werkt met een verrassende combinatie van technieken: "schilderen met
stof’ noemt ze het zelf, waarbij ze de machi-

nenaald als het ware als potlood gebruikt
om daarmee de contouren van haar werk
te ‘tekenen’. Cobie: "het is een combinatie
van textiele technieken en schilderwerk,
het is dus géén patchwork of batik of een

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

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

puur textiele werkvorm". Het zal er al vroeg in bij
Cobie: als kind verzamelde ze al stoffen en draden
en was ze gefascineerd door kleur. Op latere
leeftijd ging ze soms naar de Hallen in Parijs om
er stoffen te zoeken en haalde ze lapjes stof bij
modeateliers. De passie voor stof verdween nooit
en vertaalde zich in haar werk als kunstenares.
Daarbij gaat ze niet planmatig te werk. Cobie: "ik
werk nogal associatief en maak ook geen schetsen
vooraf. Het werk komt heel organisch tot stand".
Ze begon met kleine ‘stof-schilderijtjes’ maar
begon rond het jaar 2000 groter werk te maken.
Terugkerende thema’s in haar werk zijn (oosterse)
vrouwenfiguren en vogels, waarbij vrouwenfiguren vaak onbewust maar één oog krijgen. Hoe dat
komt kan ze niet verklaren: ‘het gebeurt gewoon".
Werk in opdracht maakt ze niet omdat ze niet op
commando kan produceren.
En veel te koop heeft ze op het moment ook niet,
omdat ze het erg druk heeft met tal van andere
zaken. Samen met partner, trainer en theaterregisseur Jan Hetsen runt zij een bureau voor
trainingen en trainingsacteurs, met het gehele
land als werkgebied, en daarnaast helpt ze mee
bij zoon Jacco en vriendin Abir in de winkel/
galerie: ‘Bijzondere schilderijen & interieur’ aan
de Ginnekenweg 136. Die winkel is net verhuist

van de Zandberg-Oostkant naar de ZandbergWestkant, tussen Jaak van Wijk en restaurant
de Stadstuinen. Voor wie een kijkje wil nemen:
de openingstijden zijn woensdag t/m zaterdag
van 12.00-17.00 uur (op maandag en dinsdag op
afspraak).

Parkeren in de Zandberglaan
Naar aanleiding van een brief van een bewoner
van de Zandberglaan over parkeren op de stoep,
tussen de bomen, heeft de wijkagent laten weten
dat dat wordt gedoogd, zolang er maar voldoende
vrije ruimte blijft voor voetgangers. Dit betreft het
gedeelte van de Zandberglaan tussen de kruising
met de Wethouder Romboutsstraat en de Ginnekenweg.

