Jaarverslag 2011
StichtingWijkraadZandberg-Oost

“Een klassieke wijk met kwaliteit, gedragen door de bewoners”

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 2011 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waar veel
aandacht is besteed. Het gaat hier onder meer over de GWI-enquête, de
plannen voor het multifunctioneel plein “De Zandberg” en de
bijbehorende verkeersproblematiek en het plaatsen van de AED.
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De wijkraadcommissies
De wijkraad is georganiseerd via diverse commissies.
1.

COMMISSIE “WIJKBLAD”

2.

COMMISSIE VERKEER & PARKEERBELEID

3.

FEESTCOMMISSIE

4.

COMMISSIE BENEDICTINESSENHOF

5.

COMMISSIE OVERLEG BASISSCHOLEN ZANDBERG

6.

COMMISSIE HYACINTPLEIN

7.

COMMISSIE WEBSITE

8.

COMMISSIE VEILIGHEID

Deze commissies hebben allemaal een vertegenwoordiger/ster in de
wijkraad. Het algemeen bestuur heeft dit jaar 8 keer vergaderd.
Op 7 oktober 2011 is de jaarvergadering gehouden. Voor de schouw is
een oproep gedaan aan de wijkbewoners om punten aan te melden.
Er is tweemaal samen met de wijkraad van Zandberg-West vergaderd.
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Het algemeen bestuur
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Louis Magilse
Pioenroosstraat 1
Piet Brosens
Klimopstraat 4
Kim Tax
Hortensiastraat 4-B
Erna van Olphen
Min. Nelissenstr 26
Jacqueline Kusters
Benedictinessenhof 40
Ard Coenraads
Min. Nelissenstraat 13
Hans Snijders
Hyacintplein 2

Voorzitter, Lid Com. 5, 7,8
Penningmeester Com. 1 & 3
Secretariaat
Lid. Com. 2
Lid Com. 4
Lid Com. 2
Lid Com. 6

Ien van der Kroon heeft eind 2010 afscheid genomen van het bestuur en
is opgevolgd door Jacqueline Kusters. Eind 2011 heeft Rob van
Schijndel afscheid genomen. Naar een opvolger wordt gezocht.
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Korte beschrijving activiteiten 2011
Het afgelopen jaar hebben de verschillende commissies de volgende
acties / onderhandelingen verricht:
Algemeen
Er is 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 wat nog uit 2010 stond is
in 2011 opgepakt. De baan is nu eindelijk zoals deze zou moeten zijn.
Woonvisie.
In 2011 is in het kader van GWI een enquête onder de oudere bewoners
gehouden. De centrale vraagstelling hierin was: Wil men als men ouder
wordt in de wijk blijven wonen en is men daartoe ook in staat. Deze
enquête is uitgevoerd door een stagiaire van NHTV en begeleid door een
lid van de wijkraad.
In het kader van “Woon Morgen zonder Zorgen” heeft een aantal
bestuursleden en wijkbewoners de cursus gevolgd. In 2012 zal dit leiden
tot het houden van een aantal workshops. Als uitvloeisel van het GWI is
er contact gezocht met partijen die in deze richting initiatieven
ontplooien.
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Kinderdagverblijf
Enige bewoners uit Helenastraat en Parkstraat hebben contac gezocht
met de wijkraad over hun vrees voor overlast van een te vestigen
kinderdagverblijf aan de Parkstraat. Ondanks initiatieven van de
bewoners is het kinderdagverblijf van start gegaan. De wijkraad heeft een
gespreksavond met bewoners en initiatiefnemers georganiseerd.
Oranjeplein
De wijkraad is, gezamenlijk met de wijkraden Zandberg_West en
Ginneken=Ginneken bezig met planvorming voor een reconstructie van
het Oranjeplein.
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 uitstraalt
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.
Commissie Verkeer & Parkeerbeleid
In 2011 is er rondom de Helenastraat nog even sprake geweest van een
enquête door de bewoners over de parkeeroverlast..Van dit initiatief is
niets meer vernomen.
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Commissie Hyacintplein
Activiteiten
De nieuwjaarsreceptie voor de hele wijk en het schaatsen op het
Hyacintplein.
Met nieuwjaar wordt door deze groep vrijwilligers een
nieuwjaarsreceptie georganiseerd op het plein. Met vuurkorven en jassen
aan wordt dit samenzijn goed bezocht door zo'n 200 mensen. Is nog
steeds voor herhaling vatbaar.
Met de vaste kern en hulp van een aantal buurtbewoners rondom het
Hyacintplein is er tijdens de vorstperiode in februari j.l. weer in een
record tempo een ijsbaan gemaakt op het Hyacintplein.
Als je de kinderen, en vooral de kleintjes ziet genieten is de beloning
voor al het werk al binnen. En.... alweer het eerste natuurijsbaantje in
Breda. De naburige scholen maakten er ook veelvuldig gebruik van.
Hyacintplein feest
Op zaterdag 25 juni 2011 is er onder het motto "glitter en glamour" voor
de 30e keer het buurtfeest gehouden. Ondanks het ietwat vochtige weer
was de animo voor het voetbaltoernooi overweldigend. Aan het
straatdiner hebben zeker 170 buurtgenoten deelgenomen. Een aantal
waar menig restaurant jaloers op zou zijn.
Het buurtfeest is niet meer weg te denken en wordt door een groot aantal
vrijwilligers, die deels regelmatig wordt aangevuld met jonge mensen
met sprankelende ideeen, georganiseerd.
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Commissie Benedictinessenhof
Met de initiatiefnemers van het Multifunctioneel plein de Zandberg is
samen met de bewoners een tweetal trajecten gestart. Eén traject betreft
de verkeersproblematiek rondom de scholen. Het tweede traject betreft
de ontwikkelingen zelf. Hierbij dient te worden vermeld dat het eerste
traject
randvoorwaardelijk
is
voor
het
tweede
traject.
In dit kader is er overleg met de gemeente en wethouder geweest.
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.

Commissie overleg basisscholen in Zandberg
Door het centraal stellen van de verkeersproblematiek (zie MFP De
Zandberg) nemen beide scholen en Kober deel in het overleg over de
verkeerveiligheid rondom de scholen.
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 2011 met het aantal woningen auto-inbraken en fietsdiefstallen.
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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.

In overleg met Breda AED-proof is overgegaan tot de aanschaf van een
AED. Deze is eind 2011 geplaatst bij de Sociëteit aan het
Wilhelminapark.
Commissie Website
Het gehele jaar door is de website van inhoud voorzien. Aangezien
wijkraad Zandberg-West besloten heeft een eigen website te laten
realiseren, maken zij nu geen gebruik meer van de website
www.zandbergbreda.nl.
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Acties voor 2012


Organiseren workshops “Woon Morgen Zonder Zorgen”.



Samen met bewoners volgen en meedenken over ontwikkelingen
gebied klooster – Sacramentskerk – Zandbergschool en wijkcentrum
incl. verkeersproblematiek onderzoek



Plannen maken herinrichting Oranjeplein.



Mogelijk aandacht voor buurtpreventie in verband met opzetten
hiervan in aanliggende wijken.



Herzien van Bestemmingsplan dat voor dit jaar op de planning staat.
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