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“Een klassieke wijk met kwaliteit, gedragen door de bewoners” 
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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 en bestond in 2009 10 jaar. 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 in stand houden – 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 boven gestelde doelstelling te bereiken. 

De wijk Zandberg-Oost bestaat uit ongeveer 1400 huishoudens, met 

totaal 3946  inwoners, met een gemiddelde van 2,8 inwoner per woning. 

De wijkraad bestaat sinds 1999 en is voortgekomen uit het buurtcomité.  

In 2010 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die het imago van 

de wijk schaden. Wel hebben een aantal geplande 

activiteiten/investeringen geen doorgang gevonden. Zoals de uitgave 

voor de plaatsing van een AED, aanvraag bijdrage verlichting 

bomen kunstwerk op de Ginnekenweg., Deze reserveringen worden 

doorgezet naar 2011. 

In 2010  is de uitslag van de in 2009 gehouden parkeer-enquête bekend 

gemaakt en is er met een aantal bewoners nader op hun problematiek 

ingegaan. Er is meegewerkt aan het tot stand komen van het GWI 

convenant waar in 2011 uitvoering aan zal worden gegeven. Daarnaast 

zijn er in de wijk door partijen initiatieven (ideevorming rondom zorg en 

multifunctionele complexen) gestart waar de wijkraad uit meerdere 

oogpunten betrokkenheid bij is. 
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De wijkraadcommissies 

De wijkraad is georganiseerd via diverse commissies.  

1. COMMISSIE “WIJKBLAD” 

2. COMMISSIE VERKEER &  PARKEERBELEID 

3. FEESTCOMMISSIE 

4. PLATFORM GINNEKENWEG 

5. COMMISSIE BENEDICTINESSENHOF 

6. COMMISSIE OVERLEG BASISSCHOLEN ZANDBERG 

7. COMMISSIE HYACINTPLEIN 

8. COMMISSIE WEBSITE 

9. COMMISSIE VEILIGHEID 

10. COMMISSIE WOONVISIE 

Deze commissies hebben allemaal een vertegenwoordiger/ster in de 

wijkraad. Het algemeen bestuur heeft dit jaar 8 keer vergaderd. Op 27 

oktober 2010 is de jaarvergadering gehouden. Voor de schouw is een 

oproep gedaan aan de wijkbewoners om punten aan te melden. 
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Het algemeen bestuur  

1.  Louis Magilse  Voorzitter, Lid Com. 8, 9,10

 Pioenroosstraat 1 

2.  Piet Brosens  Penningmeester Com. 1 & 3 

Klimopstraat 4 

3.  Kim Tax   Secretariaat Com. 10

 Hortensiastraat 4-B 

4.  Erna van Olphen  Secretariaat Com. 2 & 4 

 Min. Nelissenstr 26 

6.  Ien van der Kroon  Lid Com. 5 & 6 

 Benedictinessenhof 81 

7. Ard Coenraads   Lid Com. 2 

 Min. Nelissenstraat 13 

8. Rob van Schijndel  Lid Com.  2   

De Roy van Zuidewijnlaan 16 

9. Hans Snijders   Lid Com.  7 

 Hyacintplein 2  
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Korte beschrijving activiteiten 2010 

Het afgelopen jaar hebben de verschillende commissies de volgende 

acties / onderhandelingen verricht: 

Algemeen 

De voorzitter heeft de cursus doelgericht besturen bij Breda Actief 

gevolgd. Er is ook veel tijd besteed aan de veranderende positie van de 

wijkraden.  

Schouw 

Voor de schouw is een lijst opgesteld en op voorhand door de wijkraad 

doorgenomen. De schouw zelf is goed verlopen. Het officiële verslag is 

door de gemeente opgesteld. Het punt met betrekking tot het opknappen 

van de jeu-de-boule baan op het Hyacintplein is jammer genoeg niet, 

zoals afgesproken, vóór het wijkfeest opgepakt. Ná de uiteindelijke 

opknapbeurt, bleek deze niet goed te zijn uitgevoerd. In 2011 zal dit 

worden hersteld. 

 

Woonvisie.  

In 2010 is er deelgenomen aan het tot stand komen van het GWI 

convenant. Hierin staan een aantal actiepunten waarbij de wijkraad de 

trekker is. Het GWI convenant is op 4 oktober 2010 ondertekend.  

Als uitvloeisel van het GWI is er contact gezocht met partijen die in deze 

richting initiatieven ontplooien.. Met name het pand van Posthumus in de 

Zonnebloemstraat en het plan multi-functioneel plein De Zandberg. 
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Commissie “Wijkblad/Buurtbericht” 

De redactie, bestaande uit drie personen gaf, in opdracht van de wijkraad, 

3 X een buurtbericht uit dat in heel de wijk huis aan huis werd verspreid 

(1400 stuks). Een zestal adverteerders drukt hier bij de kosten. Deze 

adverteerders komen allemaal uit de wijk zodat het geheel ook uit straalt 

als wijkkrant. De routine die de vaste medewerkers hebben ontwikkeld, 

zorgt er voor dat er meer aandacht besteed kan worden aan de inhoud. 

Alle uitgegeven edities zijn terug te vinden op de website van de 

wijkraad.  

 

Aan het verzoek van de afdeling Voorlichting van de gemeente Breda 

om steeds 10 exemplaren van het buurtbericht ter beschikking te stellen 

voor de folderkast in de publiekshal is gehoor gegeven 

 

Commissie Verkeer & Parkeerbeleid  

Naar aanleiding van de uitslag van de parkeer enquête is er overleg 

geweest met diverse bewoners van de Helenastraat waar een onveilige 

situatie voor spelende kinderen bestaat. Op basis hiervan is er contact 

geweest met de gemeente. Omdat de problematiek een op maat gesneden 

oplossing vraagt en de gemeente op het standpunt staat dat er maar één 

oplossing voor de gehele wijk mogelijk is, is dit niet naar tevredenheid 

verlopen en blijft de ongewenste situatie bestaan. Hier zal in 2011 

opnieuw aandacht aan worden besteed. 

 

Commissie Hyacintplein 

 

Activiteiten  

Het Magic Circus en Plein Public hebben een aantal voorstellingen 

gegeven. 

 

Naar aanleiding van alle activiteiten is de vraag gerezen of dit alles niet 

teveel is voor de omwonenden op het plein. Hiertoe zal in 2011 een 

enquête worden gehouden. 
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De nieuwjaarsreceptie voor de hele wijk en het schaatsen op het 

Hyacintplein. 

 

Wat vorig jaar met de nieuwjaarsreceptie net niet lukte sloot op 3 januari 

jl. naadloos op elkaar. Gelijktijdig met de buurtborrel kon de jeugd voor 

de tweede maal dit seizoen gebruik maken van de ijsbaan op het 

Hyacintplein. De temperatuur was aan de lage kant maar de gezelligheid 

was er niet minder om. Veel buurtgenoten hebben rond de vuurkorven 

hun nieuwjaarswensen uitgewisseld en lekker bij kunnen praten met een 

glaasje glühwijn. Eind 2010 lukte dit nog een keer en werd er ook weer 

volop geschaatst. 

Het aantal buurtgenoten dat naar de nieuwjaarsreceptie komt is n.l. sinds 

het een buitengebeuren is, verdubbeld. Aan het eind van de middag was 

er voor de kleinsten een lampionnenoptocht over het plein. Ook dit jaar 

weer veel positieve reacties van buurtgenoten om de receptie op het plein 

te houden. Het is heel opvallend dat de bezoekers van de receptie 

klaarblijkelijk de kou prefereren boven de warmte binnen. Een goed 

besluit van het organiserend 

comité. 

Dankzij de “kernijsploeg” en 

veel ouders die een handje 

toestaken kon er in totaal bijna 4 

weken geschaatst worden.  

De ijsliefhebbers hebben vele 

dagen kunnen genieten van een prima ijsbaan op het plein. 

Een activiteit die alleen gerealiseerd kon worden door de handen uit de 

mouwen te steken tijdens de vorstperiodes begin en eind 2010. 
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Hyacintplein feest 

Het thema van het jaarlijkse buurtfeest was Spanje, dus werd het 

Hyacintplein omgedoopt tot Jacinto-plaza. En dat gaf heel wat 

gezelligheid. Het plein was versierd met Spaanse vlaggetjes en in de 

grote tent hingen prachtige 

vergezichten van dit mooie 

land. Er waren de gehele dag 

diverse activiteiten en 's 

avonds was er weer een 

spetterend feest. 

Kortom, het was wat de 

organisatie betreft weer een 

geslaagd Buurtfeest. 

Platformoverleg Ginnekenweg-Noord 

Er is een evaluatie geweest met de gemeente over de reconstructie, 

waarbij nog een aantal punten onder de aandacht zijn gebracht.  

Bijvoorbeeld het losse grint dat in de boomspiegels ligt, en verspreid over 

de weg ligt. Het kunstwerk is gerepareerd. De opmerkingen die 

voortgekomen zijn uit de evaluatie hebben helaas niet geleid tot actie bij 

de gemeente.  

De wijkraad constateert dat beoogde verbetering van de 

(verkeers)veiligheid niet is bereikt. Eerder het tegenovergestelde.  

Het platform is eind 2009 opgeheven. De wijkraden van Zandberg 

nemen die taken over. 
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Commissie Benedictinessenhof  

Er is een paaseizoekactie geweest. Was een succes en wordt 

waarschijnlijk volgend jaar herhaald. Er vallen grote takken van de 

populieren. In verband met de veiligheid is hiertoe contact opgenomen 

met de gemeente..  

Op 11 november is er een bijeenkomst geweest voor omwonenden van 

de Sacramentskerk over de bestemming van het plein voor de kerk. De 

Stichting Zandbergplein heeft daar plannen gepresenteerd 

(kerk/school/kinderdagverblijven/parkeergarage). Dit is aanleiding 

geweest voor een aantal bewoners van de Benedictinessenhof om een 

belangengroep op te richten begeleid door de wijkraad. Bewoners van de 

Benedictinessenhof verzetten zich tegen de plannen om een 

ondergrondse parkeergarage te bouwen, waarvan de in – en uitgang in 

het hof is. 

Straatfeesten  

In de zomer hebben 

verschillende straten weer hun 

jaarlijkse straatfeest 

georganiseerd. Deze feesten 

zijn kleinschalig van opzet en 

benadrukken de 

samenhorigheid. Bewoners 

organiseren dit, naast het grote 

wijkfeest op het Hyacintplein.  
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Commissie overleg basisscholen  in Zandberg 

Inmiddels hebben de scholen zeer veel leerlingen en wordt er plaats 

gezocht voor noodlokalen. Het blijkt dat de Zandbergschool en de Dirk 

van Veen onderling weinig contacten hebben als het gaat om 

verkeersveiligheid. L. Magilse heeft in een gezamenlijk overleg er op 

aangedrongen dat de verkeerscommissies contacten met elkaar leggen. 

Overleg met de wijkagent 

Bijna elke wijkraadvergadering is op constructieve wijze bijgewoond 

door de wijkagent. De heer Oerlemans deed verslag van de diverse 

activiteiten en cijfers.  

Over het algemeen is het rustig geweest in 2010 met  het aantal woning-  

en auto-inbraken. Aan het eind van het jaar zijn er vernielingen aan 

auto’s aangericht op de Ginnekenweg.  

Wel is er een actie geweest waarbij veel middelbare schoolkinderen in de 

wijk gecontroleerd zijn op fietsendiefstal. Auto-inbraken vinden met 

name plaats op de doorgaande routes. Datzelfde geldt voor vernielingen 

aan auto’s. Er zijn wel een aantal meldingen van fietsendiefstallen 

geweest. Er heeft een preventie-actie onder bewoners plaats gevonden. 

Daarbij zijn politievertegenwoordigers de wijk in gegaan om te 

controleren op openstaande deuren en poorten om zodoende bewoners 

bewust te maken.  

In de veiligheidsmonitor van de gemeente wordt Zandberg-Oost niet 

apart vernoemd. 

Aan de Zandberg- en Dirk van Veen basisscholen is het Brabants 

Veiligheidslogo uitgereikt.  
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Commissie Veiligheid 

 Elk kwartaal wordt een globaal overzicht van de meldingen die bij het 

meldpunt uit de wijk binnen komen gepubliceerd op de website.  

De wijkraad heeft de mogelijkheden onderzocht om te komen tot de 

plaatsing van een AED. Hiervoor was ook budget gereserveerd. Vóórdat 

tot aanschaf kon worden overgegaan werd bekend dat er een AED op de 

basisschool Dirk van Veen geïnstalleerd is. Hierop is besloten om 

voorlopig van plaatsing van een AED af te zien en dit opnieuw in 2011 te 

bezien. 

Commissie Website 

De hoofdlay-out is aangepast. Het gehele jaar door is de website van 

inhoud voorzien. 
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Acties voor 2011 

 Enquête Hyacintplein over ervaringen met diverse activiteiten zoals 

circus en optreden En Plein Public 

 GWI acties uitwerken. O.a Enquête die uitgevoerd wordt onder 

verantwoordelijkheid wijkraden 

 Volgen/bewoners ondersteuning ontwikkelingen gebied klooster – 

Sacramentskerk – Zandbergschool en wijkcentrum. 

 Volgen/bewoners ondersteuning ontwikkelingen Posthumus in de 

Zonnebloemstraat 

 Volgen/bewoners ondersteuning ontwikkelingen Parkstraat 6 

 Plannen herinrichting Oranjeplein 

 Voorbereiden 2012 nieuwe positie wijkraden 

 Evalueren en bijstellen wijkveiligheidsplan 

 Opnieuw beoordelen plaatsing extra AED in wijk 

 Hernieuwde aandacht voor verkeersproblematiek Helenastraat e.o. 
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