Jaarverslag 2006

Stichting Wijkraad
Zandberg-Oost

“Een klassieke wijk met kwaliteit”

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 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, te ondersteunen en het organiseren om de bovengestelde
doelstelling te bereiken.
De wijk Zandberg-Oost bestaat uit ongeveer 1400 huishoudens, met
totaal 3947 inwoners, met een gemiddelde van 2,8 inwoner per woning.
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Organisatie Wijkraad
Even terug in de tijd…..
Bijna 25 jaar geleden is er een straatcomité 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.
Herberts 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, bevindt zich binnen de volgende grenzen:
Franklin
Rooseveldtlaan,
Ginnekenweg,
Wilhelminasingel,
Wilhelminapark, Generaal Maczekstraat.
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De wijkraadcommissies
De wijkraad bestaat uit verschillende bewonersgroepen/commissies:
1.

COMMISSIE ZANDBERGLAAN

2.

COMMISSIE “WIJKBLAD”

3.

COMMISSIE VERKEER & PARKEERBELEID

4.

COMMISSIE ZOMERFEEST

5.

PLATFORM GINNEKENWEG

6.

COMMISSIE BENEDICTINESSENHOF

7.

COMMISSIE OVERLEG BASISSCHOLEN ZANDBERG

8.

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 december wordt door het algemeen bestuur
een
wijkvergadering
georganiseerd voor al haar
bewoners.
Afgelopen jaar is tijdens de
jaarvergadering John Lankheet
afgetreden als voorzitter en
opgevolgd door Louis Magilse.
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He t algemeen bestuur
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

John Lankheet
voorzitter Com.nr. 5.& 8
Weth. Romboutsstr 47
Tot 14 december 2006
Louis Magilse
voorzitter per 14 december 2006
Pioenroosstraat 1
Piet Brosens
Penningmeester Com.nr. 2 &4
Klimopstraat 4
Kim Tax
Secretariaat
Hortensiastraat 4-B
Erna van Olphen
Secretariaat Com. 3 & 5
Min. Nelissenstr 2
Roelant Bots
Lid Com.nr. 1 & 3
Zandberglaan 74
Ien van der Kroon
Lid Com.nr. 7-6
Benedictinessenhof 81
Ard Coenraads
Lid Com..nr. 8
Weth. Romboutsst 35
Rob van Schijndel
Lid Com.nr 3
De Roy van Zuidewijnlaan 16

Afgetreden leden:

Glenda Dougle
Christa Betz
John Lankheet

Nieuwe leden:

Louis Magilse
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Korte beschrijving activiteiten 2006
Het afgelopen jaar hebben de verschillende commissies de volgende
acties / onderhandelingen verricht:
Algemeen
De wijkraad heeft de gespreksavond tussen leden van de gemeenteraad
en wijk- en dorpsraden bijgewoond en daar een actieve bijdrage aan
geleverd. Naar voren gebrachte punten zijn overgenomen in de
uiteindelijke stukken.
Bomen
Een gedeelte van de bomen die zijn gesneuveld bij de najaarsstorm in
2005 is vervangen.
Cursus
Een aantal bewoners en een lid van de wijkraad heeft de cursus „politie
voor burgers‟ gevolgd. Zij hebben een inkijkje bij het team Zuid-Oost
gehad.
Wijkbezoek door de gemeenteraad
De voorbereiding en de uitvoering van het bezoek is als gedegen ervaren.
Echter, daarna werd het stil. Positief was dat 6 tot 8 weken van tevoren
het bezoek werd voorbereid en dat het ‟s avonds plaats vond. De
prioriteiten langs de route waren vooraf vastgesteld. Vooral vanuit de
wijk waren punten aangedragen, niet vanuit de raad. Er was te weinig tijd
om alle plekken te bezoeken. De groep was wel groot (er waren ook cie-
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leden, niet-raadsleden), waardoor het niet duidelijk was wie waarover aan
te spreken was.
Vanuit de griffie is aangegeven dat het voornemen is om per
raadsperiode alle wijken 1x te bezoeken.

Commissie Zandberglaan
Betrokken bij reconstructie van de aansluiting met de Gen. Mazeckstraat.
Commissie “Wijkblad”
Het wijkblad is dit jaar vier maal verschenen. Het wordt door de
bewoners gelezen, en regelmatig wordt er naar aanleiding van
onderwerpen naar de wijkraad toe gereageerd.
Commissie verkeer & parkeerbeleid
De wijkraad heeft zich verdiept in het gemeentelijk voorstel over de
aanpassing van de zuidelijke rondweg en heeft, samen met een aantal
bewoners, bezwaar gemaakt tegen de plannen. Dit heeft in 2007 geleid
tot een bijstelling van het plan.
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. Een overleg op 20 januari heeft vooralsnog niets
opgeleverd. Ook het “30-km zone beleid” werkt niet. 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
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aan het gedrag van foutparkeerders, die behoorlijk onoverzichtelijke en
onveilige verkeerssituatie veroorzaken.
Commisie Hyacintplein
Ondergrondse glasbakken
Omwonenden van de glasbakken op het Hyacintplein zijn zouden graag
met de gemeente in overleg treden omtrent de plaatsing van
ondergrondse glasbakken. Tot op heden is dit niet gebeurd. Afwachten
wat er gaat gebeuren.
De ijsbaan 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.
Doordat de verwachte vorst
inviel is men in de buurt in
staat geweest een paar
dagen van de ijsbaan te
genieten.
Goaltjes
Vóór de schoolvakantie was er veel overlast ‟s nachts van (voetballende)
jeugd. Op het plein zijn handtekeningen verzameld voor het al dan niet
weghalen van de goal. Er moet een keuze worden gemaakt voor de
goaltjes op het plein. De bewoners hebben hun voorkeur kenbaar kunnen
maken. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt, omdat de ideeën van
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de gemeente niet overeenkomen met de ideeën van de bewoners. Er
komt een aanvraag bij Hart voor je Buurt voor een bepaald soort goaltje.
De plannen voor de groenvoorziening en de belijning zijn goedgekeurd
door de gemeente en worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
De nieuwjaarsreceptie voor de hele wijk
Op 8 januari 2006 organiseerden we in samenwerking met de het
buurtcomitee de traditionele nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis de
Zandberg. Dit jaar zorgden we zelf voor diverse hapjes, 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 groot en het bleek erg gezellig.

Het 25-jarig zomerfeest op het Hyacintplein.
Zoals elk jaar vierden we op 17 juni 2006 het zomerfeest. Een bijzonder
feest want het was voor de 25e keer. Met recht een zilveren pleinfeest
met heel veel activiteiten voor jong en oud.
Met name: straatkunst, open podium, zeskamp, workshop swingen en
's avonds een gezamenlijke maaltijd bereid door een vaste kookploeg uit
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heel de buurt.
Zeker 180 bewoners namen aan deze maaltijd deel.
Het was een uitzonderlijke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zeker
voor de nieuwkomers bij uitstek de manier om zich thuis te voelen in
hun nieuwe leefomgeving.
Klankbordgroep Generaal Maczekstraat
In 2006 heeft de reconstructie zijn beslag heeft gekregen. Er lijkt weinig
oor bij de gemeente voor de opmerkingen over de veiligheid van fietsers
bij het Wilhelminapark en op de Gen. Maczekstraat. Voorgesteld wordt
om in 2007 een evaluatiebijeenkomst te houden met vertegenwoordigers
van de gemeente.
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Platformoverleg Ginnekenweg-Noord
Het PGN bestaat uit vertegenwoordigers van:
-

Bewonersvereniging Ginnekenweg-Noord;
Winkeliersvereniging Ginnekenweg Belangen;
Wijkraad Zandberg-Oost;
Wijkraad Zandberg-West.

Het PGN zet zich in voor ´een hogere prioriteit´ van de GinnekenwegNoord. Het PGN komt maandelijks bijeen. Het jaar 2006 heeft vooral
gestaan in het licht van van de voortgang van de integrale gebiedsvisie en
actieplan. Een visie die samen met de gemeente is opgesteld.
Op zaterdag 7 oktober heeft het PGN actie gevoerd op de Ginnekenweg.
Met spandoeken met daarop de tekst “Raas ons niet voorbij” is aandacht
gevraagd voor de brede problematiek waarmee de Ginnekenweg-Noord
te kampen heeft en de zo nodige verdere voortgang van de integrale
gebiedsvisie en het actieplan. Met een brigadier-actie is voorbijgangers
gevraagd het PGN te ondersteunen. Er zijn bijna 1800 handtekeningen
opgehaald!

Op maandag 9 oktober 2006 is een informatie-avond belegd, met als
doelstelling:
-

bijpraten over ontwikkelingen;
discussie over mogelijk te zetten stappen;
de politiek aan het werk zetten.

De avond is goed bezocht en diverse politieke partijen hebben toegezegd
hun best te zullen doen om de Ginnekenweg-Noord weer terug op de
politieke agenda te krijgen.
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Tijdens de begrotingsbehandelingen
2007 is er unaniem een motie
aangenomen waarbij de integrale visie
en actieplan Ginnekenweg-Noord als
input gaat dienen voor verdere
planvorming.
De bedoeling is dat nog deze
raadsperiode de reconstructie tot stand
zal komen.

Commissie Benedictinessenhof
Vertegenwoordigers van de gemeente hebben de Benedictinessenhof
bezocht. Bekeken is wat er zou kunnen verbeteren op het gebied van
veiliger en schoner (bijv. snoeien).
In september is het kloostertuinfeest succesvol gehouden. Onder andere
door subsidie van Hart voor je Buurt.
Onder de bewoners van de Benedictinessenhof is een enquête gehouden.
Hierbij konden zij hun mening geven over diverse aspecten van wonen in
het hof.
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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 en etc.
Het lijkt erop dat discriminatie op scholen af is genomen. De
inspanningen van de politie met de scholen werpt blijkbaar vruchten af.
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.
Overleg met de wijkagent
Bijna elke wijkraadvergadering is op constructieve wijze bijgewoond
door de wijkagent, de heer H. van Staveren. De heer van Staveren deed
verslag van de diverse activiteiten en statistieken. Eveneens maakte hij de
wijkraad attent op relevante ontwikkelingen.
In 2007 zal de heer Van Staveren naar een andere wijk gaan en worden
opgevolgd door de heer L. Oerlemans.
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Acties voor 2007
Parkeerbeleid nader uitwerken.
Communicatie met gemeente en bewoners nader uitwerken.
Aandacht voor plaatsing ondergrondse glasbakken op het
Hyacintplein.
Reconstructie van de Ginnekenweg en de uitgewerkte visie op
de agenda te zetten van het college.
Extra bewonersactiviteiten.
Evaluatie met gemeente reconstructie Gen. Maczekstraat,
Kop Zandberglaan en aanpassing Zuidelijke Rondweg.
Aantrekken nieuwe leden.
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