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Algemeen
De wijkraad Zandberg-Oost is op 2 juli 1999 officieel erkend
door de gemeente Breda, als belangenorganisatie- en
adviesorgaan voor de wijk Zandberg-Oost. De ligging van de
wijk Zandberg betreft in het district Zuid-Oost, binnen de
volgende straten grenst de wijk; Franklin Rooseveltlaan –
Wilhelminiastraat/Ginnekenweg – Wilhelminasingel –
Wilhelminaplein/
Generaal
Mazekstraat.
De
ondernemingsvorm van de wijkraad is een Stichting. De
stichting stelt zich in meeste brede zin ten doel: het behartigen
van het algemeen belang van de wijk en zijn bewoners, het
instandhouden – verbeteren en ontwikkelen van een
evenwichtig sociaal en veilig woon- leef- en werkklimaat.
Verder probeert de wijkraad de bewoners te stimuleren,
ondersteunen en het organiseren om de bovengestelde
doelstelling te bereiken.
De wijk Zandberg-Oost bestaat uit ongeveer 1280
huishoudens, met totaal 3150 inwoners, met een gemiddelde
van 2,5 inwoner per woning.
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Organisatie Wijkraad
Even terug in de tijd…..
Bijna vijf en twintig jaar geleden is er een staatscomité
ontstaan in de tulpenstraat. Er verscheen een oproep in het
eerste formele buurtbericht en op 24 mei 1978 werd de eerste
buurtvergadering georganiseerd. Via diverse buurtberichten
werden de bewoners uit de Tulpenstraat en omgeving op de
hoogte gehouden van de verschillende ontwikkelingen in hun
straat en buurt. Het ging om herbestrating, onderhandelingen
met de gemeente, de organisaties van een verkeerstelling,
informatie over het antiwoonerf comité en de feitelijke
werkzaamheden die op dat moment plaatsvonden. In juni
1982 werd de oplevering van het woonerf gevierd met het
allereerste zomerfeest. In januari 1993 vond het eerste
nieuwjaarsfeest plaats. Naast informatie over de volgende
buurtfeesten bleef er aandacht voor andere zaken die de buurt
aangingen, zoals het onderhoud aan straten en Hyacintplein
en de klachten van buurtbewoners over de bodem- en
luchtverontreiniging door o.a. Herbert Nederland.
In 1999 vonden een aantal leden van het buurtcomité het
welletjes en droegen de fakkel over aan andere
buurtbewoners. Dit resulteerde in de oprichting van de
Stichting Wijkraad-Zandberg-Oost en het Feestcomité die
besloten het voormalige gebied uit te bereiden. Er kwamen
ongeveer duizend huishoudens bij. De wijk Zandberg-Oost,
waar de wijkraad verantwoordelijk voor is bevind zich
namelijk binnen de volgende grenzen: Franklin
Rooseveldtlaan,Ginnekenweg,Wilhelminasingel/Wilhelmina
plein, Generaal Maczekstraat.
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De wijkraadscommissies:
De wijkraad bestaat uit verschillende
bewonersgroepen/commissies, zoals;
1.

COMMISSIE „NIEUWBOUW‟ ZONNEBLOEMSTRAAT

2.

COMMISSIE ZANDBERGLAAN

3.

COMMISSIE “WIJKBLAD”

4.

COMMISSIE VERKEER & PARKEERBELEID

5.

COMMISSIE ZOMERFEEST

6.

KLANKBORDGROEP GENERAAL MACZEKSTRAAT

7.

PLATFORM GINNEKENWEG

8.

COMMISSIE BENEDICTINESSENHOF

9.

COMMISSIE OVERLEG MET BASISSCHOLEN ZANDBERG

10.

COMMISSIE HYHACINTPLEIN

Deze commissies hebben bijna allemaal een vertegenwoordiger/ster
in het algemeen bestuur van de wijkraad. Het algemeen bestuur
komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar om de belangrijkste zaken
met elkaar af te stemmen. Tevens heeft het algemeen bestuur 2 x
per jaar overleg met de gemeente Breda. In november wordt door
het algemeen bestuur een wijkvergadering georganiseerd voor al
haar bewoners. Tijdens deze vergaderingen kunnen bestuursleden
worden herkozen of gekozen.
Afgelopen jaar hebben we een jaarvergadering belegd. Deze moest
door onvoldoende belangstelling worden afgezegd.
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Het algemeen bestuur van de wijkraad bestaat uit de
volgende personen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.

John Lankheet
voorzitter Com.nr. 6.& 9
Weth. Romboutsstr 47
Piet Brosen
Penningmeester Com.nr. 3, 5 & 6
Klimopstraat 4
Kim Tax
Secretariaat
Hortensiastraat 4-B
Erna van Olphen
Secretariaat Com.4 & 7
Min. Nelissenstr 2
Roelant Bots
Lid Com.nr. 2
Zandberglaan 74
Ien van der Kroon
Lid Com.nr. 8
Benedictenessenhof 81
Glenda Dougle
Lid Com.nr. 1 & 3
Zonnebloemstraat 2/6
Ard Coenraads
Lid Com..nr. 10
Weth. Romboutsst 35
Rob van Schijndel
Lid Com.nr 4
De Roy van Zuidewijnlaan 16
Christa Betz
Lid Com. nr. 7 & 9
De Roy van Zuidewijnlaan 14
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Kort beschrijving activiteiten 2005
Het afgelopen jaar hebben de verschillende commissies de
volgende acties / onderhandelingen verricht:
Commissie Nieuwbouw Zonnebloemstraat:
Voor de commissie ofwel de vereniging Zonnebloemstraat
hebben de afgelopen jaar twee activiteiten uitgevoerd. A)
overleg met de gemeente over de aanpassing van de straat
Zonnebloemstraat. Er waren verschillende wegverzakkingen.
De gemeente heeft alleen de verzakkingen hersteld maar er
moet nog verder gesproken worden over eventuele
herinrichting van de straat. Dit zal in 2006 een actiepunt zijn
van de commissie. B) De vereniging heeft een eigen
buurtfeest georganiseerd. Waarbij kinderactiviteiten en
kennismaking met medebewoners belangrijke doelen waren.
De opzet was geslaagd, alle buurtbewoners waren aanwezig!
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Commissie Zandberglaan:
De commissie heeft dit jaar alleen geparticipeerd in het
overleg met de Generaal Maczekstraat. Deze straat wordt in
2006 opnieuw ingericht.
Commissie “Wijkblad”:
Dit jaar heeft de redactie haar eigen verantwoordelijkheid
gehad om het wijkblad (Nieuwsbrief) te schrijven. 5 keer is
het blad uitgekomen met enkele advertenties. Voor het
buurtfeest heeft de redactie een aparte folder gemaakt.

Commissie verkeer & parkeerbeleid:
Verkeer & parkeersituatie in de wijk Zandberg blijft een
zorgkindje. Vele stadsbezoekers parkeren hun auto aan de
rand van de wijk Zandberg. De wijkraad vindt dat de
gemeente haar eerdere afspraken betreffende een onderzoek
moet uitvoeren. De commissie is nog steeds in bespreking
met de gemeente hierover. Ook 30km-zone beleid werkt niet
en is niet te handhaven door de politie. Straten zijn
verkeerstechnisch niet aangepast aan de 30 km zone. Alleen
witte strepen en borden plaatsen heeft volgens de commissie
geen nut. De 30 km zone zou integraal moeten worden
afgestemd en gerealiseerd door de gemeente in de wijk.
Tevens hanteert de gemeente geen totaal parkeerbeleid in
haar gemeente. Meestal zijn de problemen te koppelen aan
het gedrag van foutparkeerders, die behoorlijk
onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie veroorzaken.
De commissie heeft overleg met verschillende straatgroepen
binnen de wijk. Tevens heeft men twee bezoeken gebracht
aan het parkeerplatform van de gemeente Breda.

7

Commissie Zomerfeest:
Op 11 januari
De feestcommissie Hyacintplein
vertegenwoordigt de wijkraad Breda Zuid-Oost bij de
uitvoering van een aantal evenementen in onze buurt. Actief
houdt de commissie zich bezig met organisatie en uitvoering
van drie activiteiten, te weten:
►De ijsbaan op het Hyacintplein
►De nieuwjaarsreceptie voor de hele wijk
►Het zomerfeest op het Hyacintplein.

Vanaf januari stond de commissie in de startblokken om bij
invallende vorst het middenterrein van het Hyacintplein om te
toveren tot een ijsbaan. Daartoe waren de waterverbindingen
reeds geïnstalleerd en de verlichting gecontroleerd. Helaas is
de organisatie in 2005 slechts één avond op het plein geweest
om met elkaar te concluderen dat de aangekondigde vorst niet
voldoende was om een baan te realiseren.
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De nieuwjaarsreceptie was een stuk succesvoller. Op 9
januari organiseerden we in samenwerking met de wijkraad
de traditionele nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis de
Zandberg. Dit jaar zorgden we zelf voor diverse hapjes en
bemanden zelf de bar, zodat we het ons financieel konden
permitteren om alle receptiegangers één consumptie aan te
bieden en de koffie en thee geheel gratis beschikbaar te
stellen. De opkomst was erg groot en het bleek erg gezellig.
Op 25 juni was het zomerfeest met als thema
“midzomernachtsdroom”. In het wijkbericht heeft een
uitvoerig verslag gestaan van dit feest. De trend van de
afgelopen jaren dat vooral het avondprogramma steeds beter
bezocht wordt, zette zich ook dit jaar door. We vierden dit
zomerfeest voor de 24ste keer, dus voor 2006 staat ons een
jubileum te wachten. Voor de organisatie hiervan is reeds in
2005 een aanvang gemaakt.
We hebben mensen gezocht in de wijk die ons bij de
organisatie willen gaan helpen, en die de zittende
commissieleden (die dat hebben aangegeven), op termijn
willen gaan vervangen. De respons op dit verzoek bestond uit
10 nieuwe aanmeldingen, zodat de feestcommissie thans
bestaat uit 20 personen. Achter de schermen werken er echter
nog veel meer actief mee om de diverse activiteiten te
(helpen) organiseren. 2005 was andermaal een succesvol jaar.

Klankbordgroep Generaal Maczekstraat:
De klankbordgroep GM/WP die in 2003 gestart is als
overlegorgaan met de gemeente, met het doel het behalen van
de doelstellingen van een veilige, leefbare straat. In december
van 2003 is de klankbordgroep en de afdeling O.D.B. van de
gemeente Breda om de tafel gaan zitten, waarbij is
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afgesproken, dat beide partijen diverse senario‟s uit zullen
werken om in 2004 tot een definitief plan te komen. De
klankbordgroep heeft in 2004 een eigen plan ontworpen die
veel afweek van de voorstellen van de gemeente. Het plan
van de klankbordgroep had geen draagvlak binnen de
gemeente. Daarom heeft de klankbordgroep besloten om haar
activiteiten te doen stoppen. De gemeente heeft naar deze
impasse contact opgenomen met de wijkraad en gevraagd of
er openingen waren tot overleg. De wijkraad heeft samen met
twee „oud‟ leden van de klankbordgroep de zaak opgepakt en
zijn tot een definitief ontwerp van de GM-straat gekomen.
Deze zal in het voorjaar van 2006 worden gerealiseerd.

6.

Platformoverleg Ginnekenweg-Noord:

De wijkraad heeft zitting in het platform Ginnekenweg.
Het platform heeft haar visie definitief binnen een nota
opgesteld. Deze nota is aangeboden aan het college van B
& W van Breda en aan de gemeenteraad. Het ziet er naar
uit dat de herinrichting in 2007 uitgevoerd kan worden. In
augustus zijn er tijdelijke maatregelen uitgevoerd om de
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verkeersveiligheid te vergroten en het oversteken te
vergemakkelijken.
Verder heeft het Platform in een deel van Zandberg een
enquête gehouden. Deze enquête maakte deel uit van een
groter onderzoek naar de effecten van de GinnekenwegNoord op de leefbaarheid van de Ginnekenweg en de
directe omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de score
voor de veiligheid 5,9 was, conclusie het moet dus beter.
Het platform zal de grote lijnen van haar visie proberen uit
te voeren, zoals;
- kwaliteit wordt de sleutel,
- aanpassing verkeersfunctie en parkeren,
- verkeerscirculatie,
- uitbouw en handhaving (winkel) kwaliteit.
De visie is eind 2005 aangeboden aan beide wijken en
goedgekeurd.

6.

Commissie Benedictinessenhof:
De commissie is in 2005 bezig geweest met
groenvoorziening van het benedictinessenhofje en de
parkeerproblemen die veroorzaakt worden van het
wegbrengen/ophalen van kinderen de opvang.
Ook hebben een aantal bewoners bezwaar gemaakt van de
plannen GM-straat.
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6.

Commissie overleg basisscholen Zandberg:
Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de basisscholen en de
wijkraad. Knelpunten en activiteiten worden hier besproken,
zoals; parkeerproblemen, schaatsbaan, voetbaltoernooi,
etc…
Verder heeft de wijkraad in de kerstvakantie samen met de
basisschool/buitenschoolse opvang een kerstzaalvoetbal
toernooi georganiseerd in het gemeenschaphuis De
Zandberg. De opkomst was bijzonder groot, 200 kinderen
hebben deelgenomen aan het toernooi.

In 2005 heeft de commissie MSO van de gemeente Breda een
wijkbezoek gebracht. Dit heeft de wijkraad i.s.w. met ZandbergWest georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om knelpunten
binnen de twee buurt onder de aandacht te brengen. De
commissieleden hebben enkele knelpunten in de wijk bezocht.
Actie voor 2006
Parkeerbeleid nader uitwerken.
Reconstructie van de Ginnekenweg en de uitgewerkte visie op
de agenda te zetten van het college.
Het terug plaatsen van bomen die omgewaaid zijn tijdens een
storm.
Extra bewonersactiviteiten.
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