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Verslag vergadering wijkraad Zandberg Oost 30 januari 2008 

 

Aanwezig: L. Magilse, E. van Olphen, I. van der Kroon, A. Coenraads (verslag), P. 

Brosens, L. Oerlemans (politie). 

Gast: R. Kuijper, M. Wirken 

Afwezig (m.k.): K. Tax , R. Bots, R. van Schijndel 

 

 

1. Opening 

Gasten worden verwelkomd. 

 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld, punt Parkeerbeleid ingevoegd (punt 7). 

 

3. Aktielijst  

– 4. Contacten zijn gelegd, Erna prikt een avond voor een bijeenkomst 

– 6. Afspraak Kim Ard gepland op 7/2 

– 8. glasbakken Hyacintplein: Het verzoek tot plaatsing is ingebracht bij het 

najaarsoverleg met de gemeente. 

– 9. Afspraak directeuren basisscholen: L. Magilse neemt dit actiepunt over van C. 

Jansen. Louis gaat 1x/jaar langs bij de scholen. 

– 14. Nog niet gestart 

– 19. Gestart 

– 20. Gestart, alleen van Ard terugkoppeling gehad, wacht op input van de rest 

– 21. Nog niet gestart 

– 22. Bijeenkomst politie: L. Magilse en C. Jansen hebben wijkveiligheidsplan 

ingebracht. 

– 25. K. Tax en L. Magilse hebben deelgenomen. Er is een uiteenzetting gegeven 

over het Fonds maatschappelijke ontwikkeling. Burgers van Breda kunnen 

aanvragen voor projecten indienen. Inmiddels zijn er diverse mogelijkheden voor 

subsidieaanvragen bij de gemeente (Hart voor je Buurt, Buurtbudgetten, FMO, 

activiteitenbudget wijk- en dorpsraden 2008). De subsidiemogelijkheden worden 

op de website geplaatst (P. Brosens). 

– 27. Nog niet gestart. 

– 29. Nog niet gestart. 

– 30. Deels gedaan, nog niet bij Wijkraden 

– 31. Nog niet gestart. 

– 32. Staat op de website 

 

4. Ingekomen post. 

- Dirk van Veen  vraagt om bijdrage voor kunstgras. Discussie of wij als wijkraad 

geld moeten geven. Afgesproken dat we hierover tijdens de volgende vergadering 

een besluit nemen.   

- Afscheid voorzitter Dorpsraad Ulvenhout, Louis gaat. 

- Verslag Najaarsoverleg 

5. Politiezaken  
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- Er is een nieuwe teamchef. 

- Het najaar is een typische periode met verhoogde criminaliteit. Sinds een aantal 

maanden draait het zogenaamde najaarsoffensief. 

- Criminaliteit Zandberg is relatief laag. Buurtwacht Ginneken nog niet gestart. 

- Stagiaire gekoppeld aan Loek Oerlemans, wordt ingezet voor onderzoek naar 

winkeldiefstal. 

 

6. Rondje commissies 

- Hyacintplein: Over een aantal weken wordt er weer een goaltje geplaatst. In maart 

zal Ard een gesprek hebben met Karel Snijers, verzoek van Piet Brosens hem 

hiervoor ook uit te nodigen. Glasbakken zie aktielijst punt 8. 

- Feestcommissie: Vergadert op dezelfde dag (30/1). Buurtfeest zal iets eerder zijn 

dan andere jaren i.v.m. een geplande activiteit. 

- Wijkkrantje: kopij inleveren voor 15/2. Volgende vergadering 20/2. 

- Zandberghuis: Carnaval organisatie door Sportpark, alcohol tot 21h, einde 22h 

(voorheen 23h). 

- Ginnekenweg: Binnen het platform discussie over het type straatlantaarn. Wij 

staan als wijkraad achter de keuze Erna, betekent geen klassiek model). Platform 

wil nu ook kruispunt Baronielaan/Ginnekenweg aanpakken. 

- Benedictinessenhof: Lantaarnpalen gaan kapot, pad is modderig, bomen worden 

niet gesnoeid. 

- Overleg basisscholen: Komt mogelijk verkeersschouw, moet wel op initiatief van 

de scholen. 

- Website: krijgt meer vorm, onderhoud is nog een probleem, Louis vraagt Marco 

Evers. 

- Veiligheid: Carlo is gestopt, dus rust nu op schouders Louis en Loek. Zoeken nog 

iemand. 

 

7. Parkeerbeleid Wijk Zandberg Oost 

- Rob Kuijper geeft inleiding. Algemeen gevoel dat het drukker is geworden, 

wellicht door andere bewoners en/of meer auto‟s per voordeur. Fout parkeren is 

zeker in de hoek bij Poolse tank een groot probleem; auto‟s staan op de stoep. 

Verzoek aan politie voor meer bekeuren. Reactie van Loek is dat dit slechts 

tijdelijk helpt. Enquête gestart onder 250 voordeuren, 51 reacties gehad. Reacties 

herkenbaar. Commissie gestart Rob, Marianne, Erna, Ard, eerste vergadering 13/2 

20h in Café Noir. 

 

8. Evaluatie 2007  

- Niet aan toegekomen; volgende keer. 

 

9. Jaarverslag/ -rekening 2007  

- Niet aan toegekomen; volgende keer.   

 

10. Rondvraag 

- Niemand een vraag/opmerking 
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Verslag vergadering wijkraad Zandberg Oost 5 maart 2008 

 
Aanwezig: L. Magilse, I. van der Kroon, R. van Schijndel, K. Tax (verslag) , P. Brosens, L. 

Oerlemans (politie). 

Gast:  M. Wirken 

Afwezig: R. Bots, E. van Olphen, A. Coenraads   

 

 

 

11. Opening 
Gasten worden verwelkomd. 

 

12. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

13. Verslag 30 januari 2008 en actielijst  

Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan A. Coenraads. 

 

14. Ingekomen post. 

- Op 9 april 2008 om 13.30 uur zal de schouw plaats vinden. Eenieder wordt verzocht om 
punten door te geven. 

- NAC heeft een uitnodiging gestuurd voor de NAC Street League 

 

15. Politiezaken  
- Het aantal woninginbraken in de wijk is laag. Auto-inbraken vinden met enige regelmaat 

plaats op de Ginnekenweg en de Baronielaan. L. Oerlemans zal een oproep op de website 

en in het buurtbericht plaatsen om de politie te waarschuwen als ze getuige zijn van 

vernielingen (van auto‟s). Deze komen nl. vrij veel voor. Voorts ligt er een verzoek bij de 
politie om hierop extra politiecapaciteit in te zetten. 

- 30 km zones: Er is ongenoegen in de stad over het gebrek aan handhaving van 30 km 

zones. Dit is in lijn met de beleidslijn van de PG‟s “niet handhaven op wegen die niet 

ervoor zijn ingericht.” Bezien wordt of er toch mogelijkheden voor handhaving zijn. Een 
integrale aanpak wordt voorgesteld. Een en ander is ingebracht als voorstel voor de pre-

kadernota. 

 

 

16. Rondje commissies 

- Veiligheidscommissie: M. Wirken treedt toe tot de commissie. 

- Wijkkrantje: Er is behoefte aan nieuwe redactieleden. Bij teveel kopij kan het teveel 

worden geplaatst op de website. 
- Feestcie: Het buurtfeest is dit jaar op 14 juni. Het thema is Circus. 

- Website: Marco Evers is bereid om mee te werken aan het onderhoud van de website.   

 

 

 

17. Kunstgras Dirk van Veen    
De wijkraad besluit om € 300,- (uit sportbudget) bij te dragen aan het kunstgrasveld. Met 

name ook omdat het veld toegankelijk is voor de kinderen van de wijk om te spelen. L. 
Magilse zal dit berichten aan dhr Staal. 
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18. Evaluatie 2007   
De wijkraad kijkt terug op 2007. Geconcludeerd wordt dat de langetermijnvisie op een aantal 

onderwerpen meer aandacht heeft gekregen. Dit is een goede ontwikkeling. Niet alle leden 

hebben evenveel tijd om te kunnen besteden aan wijkraadactiviteiten. Het verzoek aan 
eenieder is wel om in ieder geval, wanneer daar om verzocht wordt, stukken te lezen die zijn 

opgesteld (bijv. jaarverslag) en daarop reactie te geven. 

 

19. Jaarverslag/ -rekening 2007  

L. Magilse heeft een jaarverslag opgesteld. Eenieder wordt verzocht om de laatste 

opmerkingen door te geven vóór 15 maart. 

 

20. Parkeren 

De parkeercie is bijeen geweest. Het wordt onderzocht of het mogelijk is om door de NHTV 

een onderzoek te laten uitvoeren. De formulering van de probleemstelling van de cie behoeft 
nog verduidelijking. Verder dient  de onderzoeksopdracht aan de NHTV goed geformuleerd 

te worden. Er is een budget voor de onderzoek gereserveerd. 

 

21. Nieuw lid wijkraad 

Mevrouw M. Wirken is bereid toe te treden tot de wijkraad. De wijkraad is akkoord en de 

voorzitter heet haar welkom. Mw Wirken treedt toe tot de veiligheidscie. 
 

22. Positie wijkraad 

De wijkraden zijn ooit ingesteld door de gemeente. Diezelfde gemeente lijkt de wijkraden nu 

minder serieus te nemen. Verzocht zal worden aan R. ter Hoeve om dit onderwerp te 
agenderen voor het najaarsoverleg met de gemeente. 

 

23. Rondvraag 
I. van der Kroon 

- Stormschade bomen: gemeld bij Meldpunt 

- Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Benedictinessenhof zal een 

activiteit worden georganiseerd. Nog niet bekend wat. 
- Het idee wordt geopperd om de kinderen van de basisscholen te vragen of ze iets 

willen schrijven over de wijk. Stukjes kunnen worden gepubliceerd in de 

wijkkrant/site. We zouden er een prijs aan kunnen verbinden.  
- Het punt wordt door I. van der Kroon voorgelegd aan de basisscholen 

R. van Schijndel: 

- Op het Hyacintplein zijn spijlen van het hek vernield. Dit kan worden meegenomen in 
de schouw. 

L. Magilse 

- Vraag aan P. Brosens of het mogelijk zou zijn het ooit uitgegeven boekje over de buurt 

op het internet te plaatsen. P. Brosens neemt dit met betrokken 
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Verslag vergadering wijkraad Zandberg Oost 16 april 2008. 

 
Aanwezig: L. Magilse, I. van der Kroon, P. Brosens L. Oerlemans (politie) M. Wirken  R. Bots, 

E. van Olphen. 

Afwezig: K.Tax,  R. van Schijndel en A. Coenraads. 
Notulen: P. Brosens 

 

 
24. Opening 

 

25. Vaststellen agenda  
Na opening van de vergadering wordt de agenda vastgesteld. Geen wijziging hierin. 

 

26. Verslag 30 januari 2008 en actielijst  
 

 Verslag van 5 maart jl wordt akkoord bevonden waarna de actiepunten worden 

doorlopen.  

 Actiepunten 2-4-6-14-29-31-33 blijven van kracht. 

 Opmerking: punt 4 Erna blijft contact houden. 

 20 en 21 zijn afgewerkt. 

 Ter herinnering punt 40 subsidie aanvraag voor oktober insturen. 

 

27. Ingekomen post 
 

 Ontvangstbevestiging Verantwoording subsidie wordt binnenkort vastgesteld. 

 Flexibele buurtbudgetten, beschikbaar bedrag € 34.339. 

 Uitnodiging Breda Actief voor “de Beursvloer” in het stadskantoor 2 juni 2008 waar 

organisators en  bedrijven elkaar  ontmoeten omtrent de betekenis voor elkaar. 

 Notulen info bijeenkomst Bedrijven terreinvisie Breda 2020 25 maart jl. 

 Uitnodiging voor mogelijkheid bezoek aan de wijk door een delegatie raadsleden 

voor 1 mei  reageren. Er wordt besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken en 
de raadsleden uit te nodigen 

 

28. Politiezaken  
 

 Positieve reactie op bericht wijkkrant/website. 

 Kleine criminaliteit (spiegels van auto‟s trappen) gelieve altijd te melden 

 Carnaval zonder veel strubbelingen verlopen. Bij gemeenschapshuis lichte amok 

door een persoon bij “fietsenstalling” 

 In 30 dagen 3 diefstal en 3x woninginbraak. Dit is minder dan verwacht. 

 Nieuwe teamchef Hans Lijten. 

 Er is bekeurd Zonstraat – Tulpenstraat en bij Albert Heijn voor het verkeerd 

parkeren. 

  Advies van verschillende leden om het Wilhelminapark weer vrij te geven (m.a.w. 

geen vergunningen stelsel) zodat er meer “lucht”komt in  onze wijk. Reden is de 
summiere bewoning van het noordelijke gedeelte van deze straat 

 Bezorgdheid voor het afwikkelen van bouwverkeer van “Molsterrein”. Piet 

informeert 
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 De basisscholen hebben onderling nog geen contact gehad,. Voor het behalen van het 

Brabants Verkeersveiligheidslabel, dienen de scholen wel met hun omgeving in 

contact te treden, dus ook met elkaar. Mocht e.e.a té lan g gaan duren dan wordt er 
vanuit de veiligheidscommissie contact met de scholen gezocht 

 

 

29. Rondje commissies 

 

 

 Financiële Commissie 

P. Brosens en L. Magilse hebben gesproken met de heer A. Gommeren van de afdeling 
Welzijn. Deze afdeling verstrekt de wijkraadsubsidie. Het was een kennismakingsgesprek 

waarbij een veelheid aan wijkraadgerelateerde onderwerpen ter sprake is gekomen. O.a. 

het op termijn aanpassen van de subsidie regeling. Men wil b.v. strakker gaan sturen op 
de activiteitenbudgetten. 

 

 Benedictinessenhof 10 jarig bestaan wordt gevierd in september 2008. 

Er is een verzoek gedaan om het fout parkeren aan de achterkant van de Zandbergschool 

te    verhinderen d.m.v .paaltjes.                                                                                           
 

 Veiligheidscommissie 

Informatie i.v.m. brandgangen in gang gezet (inventarisatie) 

 

 Parkeren Koninginnestraat 

Er vindt een oriënterend gesprek plaats n.a.v. een onderzoek parkeerbeleid met een 

docent van de NHTV. R. Kuijper heeft hieromtrent contact gehad met NHTV. Een 

mogelijk afspraak is op 7 mei 2008.  
 

 Feestcommissie. 

14 juni voorbereiding in volle gang. 

 

 Verkeerscommissie 

Zandberglaan vragen omtrent stoplichten Gen. Maczekstraat. Ook het bordje “fietsers 
rechtsaf vrij” is verdwenen volgens Loek Oerlemans. Wordt geïnformeerd door Roeland 

Bots. 

 

 Winkeliersvereniging Willhelminastraat. 

Erna van Olphen en Louis Magilse hebben gesproken met de voorzitter en 

penningmeester van de winkeliersvereniging WIlhelminastraat. Hier is afgesproken dat 

de mogelijkheid voor de oprichting van een platform Wilhelminastraat, soortgelijk aan 
platform Ginnekenweg-Noord,  wordt onderzocht.  

 

Een stagiaire van de politie, onder begeleiding van L Oerlemans gaat in de 

Wilhelminastraat aan de slag i.v.m. veiligheid.  
 

 Platform Ginnekenweg-Noord 

Aanbesteding 27 april. 

Platform mag meepraten 
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 Schouw 

De schouw is goed verlopen. Het officiële verslag wordt nog door de gemeente 

opgesteld, mogelijk volgende vergadering. Indieners van opmerkingen worden 
geïnformeerd over hun punt.  

 

30. Rondvraag 

 Het is geen probleem om het boekje over de buurt op het internet te zetten. Piet levert dit 

aan, net als de oude buurtberichten, bij Serge Settels 

 Op donderdagavond 24 april is er bij Dirk van Veen een inzamelingsactie (soort Fancy-

Fair) om geld in te zamelen voor het kunstgrasveld 

 L. Oerlemans merkt op dat in de laatste Breda-Nu de wijkraden worden opgeroepen een 

wijkveiligheidsplan te schrijven. 

 Het Wijkraadbudget à € 350.000 is niet volledig door de gemeente toegekend, (er is € 

70.000 toegekend). Vorige keer is besloten hier geen gebruik van te maken. Gezien de 
ingebrachte en toegekende onderwerpen willen we kijken of er mogelijkheden voor 

Zandberg-Oost zijn. Iedereen denkt na over mogelijke initiatieven.   

 
De volgende vergadering is op 28 mei 2008, gezamenlijk met de Wijkraad Zandberg-West  in 

het Bakkeleijke om 20:00 uur 
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Verslag vergadering wijkraad Zandberg West en Oost 28 mei  2008 

 
Aanwezig: Felix Bartman (voorzitter), Ad Mensen, Roeland Bots, Piet Brosens, Ien van der 

Kroon, Loek Oerlemans, Louis Magilse (notulen) 

Afwezig: Kim Tax, Erna van Olphen, Ard Conraads, Rob van Schijndel, Mariann Wirken 

 

 

1. Opening 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom 

 

2. Vaststellen agenda 

Geen wijzigingen 

 

3. Verslag vorige keer/actielijst 
Geen opmerkingen. 

 

Actielijst niet besproken 
 

4. Ingekomen post 

 

 Jaarverslag 2007 gemeente 

 Kadernota 2009 

 Uitnodiging uitleg WRO op 27 mei. Proces van ruimtelijke ordening. Zandberg-West is 

hier aanwezig geweest. Felix stuurt proces naar Roelant Bots. (Zandberglaan 74 Breda) 

 

5. Bezoek gemeenteraadsleden aan de wijk 

Nog geen datum doorgekregen 
Onderwerpen worden: 

 Verkeer & Veiligheid  

o.a. parkeerproblematiek, scholen, 30-km 

 Gemeenschapshuis problematiek (nieuwe invulling, mogelijkheden) 

 Van Wilhelminastraat tot Oranjeplein. Hoe om te gaan met Wilhelminastraat, Kruising 

baronielaan ginnekenweg, Oranjeplen 
 

Er wordt een commissie samengesteld die e.e.a. voorbereid. Leden zijn Felix, Ad, Erna (als ze 

wil) en Roelant. 
Dit punt zal elke vergadering aan de orde komen. Felix en Ad zullen dan even aanschuiven. 

 

6. Indienen voorstellen voor activiteitenbudget (€ 350.000) 

 Verhogen attentiewaarde 30-km zone. Met name in Wilhelminapark, Koninginnestraat, 

Baronielaan, Parkstraat 

 Kunstgrasveld bij Dirk van Veen 

 Niet meer in werkingstellen van verkeerslichten op kruising Baronielaan/Ginnekenweg 

i.v.m. huidige schijnveiligheid. 

 

Louis zal mail uitsturen naar gemeente. 
 

7. Opheffing Backeleyke 

De gemeente zal geen grootschalig onderhoud meer plegen aan het gebouw. De 

levensvatbaarheid is zeer laag vanwege de afnemende belangstelling. Het buurthuis bedruipt 
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zichzelf. De huur is ooit afgekocht voor 15 jaar. Deze periode is geëindigd. Men wil geen nieuwe 

gebruikersovereenkomst. Er wordt nagedacht over mogelijk nieuwe ruimte in te plegen 
nieuwbouw. Dit zal niet meer zijn dan een “huiskamer voor de buurt”. De enige gebruikers zijn 

nu nog een aantal biljarters. (De vraag wordt gesteld of deze kunnen verhuizen naar Zandberg.) 

 

Er is een bijeenkomst met de buurt geweest. Er zijn geen vrijwilligers voor het buurthuis en er is 
ook niet uit gekomen dat het moet blijven. Er is sprake van vergrijzing, maar ook komen er jonge 

gezinnen. Er zijn weinig nieuwe bewoners die behoefte aan buurthuis hebben.  

 
Er zijn wel bewoners die lid willen worden van de wijkraad, zodra dit ontkoppeld is van de 

buurthuis activiteiten. De wijkraad kan dan verder met nieuwe leden. 

 

8. Politiezaken 

 Aan de vernielingen aan auto‟s is aandacht aan besteed. 

 V.w.b. inbraken betrekkelijk rustig. Wel inbraken aan Baronielaan langs achterzijde. O.a. 

schuurtjes 

 Er komt een vergadering over de werkzaamheden op de Ginnekenweg op 14 juni 1930 in 

gemeenschapshuis Zandberg (via Breda-bericht op 02 juni verspreidt) 

 De studente die Loek Oerlemans ondersteund heeft een plan opgesteld voor de winkeliers 

op de Ginnekenweg/Wilhelminastraat onderwerpen zijn: Voorlichting winkeliers en 
keurmerk veilig ondernemen 

 

9. Commissies 

 Feestcommissies 

loopt volgens plan 

 

 Benedictenessenhof:  

Vijver begroeid, Ien vd Kroon neemt contact op met Karel Snijders 
 

 Veiligheidscommissie 

Louis Magilse zal een uitnodiging uitsturen met enkele datum voorstellen om bijeen te 

komen op Blauwe Kei 

 

 Website/Buurtbericht 

Afgesproken is dat een teveel aan kopij voor het buurtbericht op de website komt. Elke 

vergadering zal een wijkraadlid het op zich nemen een “stukje” te schrijven van ± 250 

woorden.  
 

 Platform Ginnekenweg-Noord 

Het platform komt niet meer regelmatig, maar op afroep bij elkaar. Nog punt m.b.t. de 

bomen.  
 

 Verkeerscommissie 

De storing in de verkeerslichten  op kruising gms en Zandberglaan is opgelost. Werkt nu 

zelfs beter. Verkeersbrigadiers zeer tevreden, voetgangers meer groen 

 

 Parkeren Koninginnestraat e.o. 

Onderzoek/stage door NHTV niet mogelijk. Geen mogelijkheid tot begeleiding van 

wijkraad en/of gemeente. Daarnaast hanteert gemeente eigen onderzoek en hecht geen 

“waarde” aan andere initiatief. Gemeente verwijst naar verkeersbureau van de gemeente 
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10. Rondvraag 

 Er wordt een toename in parkeerdruk verwacht als Mols parking verbouwd gaat worden. 

Contact opnemen met gemeente? Wie? 

 De concept kadernota is ontvangen. Felix Bartman en Louis Magilse bestuderen deze 

m.b.t. punten over Zandberg. 

 Louis Magilse zal bestand met meldingen van meldpunt doorgeven aan Ad Mensen en 

Felix Bartman 

 
 

Volgende vergadering op 02-juli-2008 
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Verslag vergadering wijkraad Zandberg Oost 2 juli 2008 

 

Aanwezig: L. Magilse, K. Tax (verslag) E. van Olphen, I. van der Kroon, A. Coenraads, 

P. Brosens, M. Wirken, L. Oerlemans (politie). 

Gast: F. Barten en P. Martens van wijkraad Zandberg West, P. de Jong (Partij voor 

Openheid i.o.) 

Afwezig (m.k.):  R. Bots, R. van Schijndel 

 

 

 

 

1. Opening   

De heer Magilse opent de vergadering. 

  

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Verslag vergadering 28 mei 2008 en actiepunten  

Pag. 2 onder 9. Commissies: onder punt Website/Buurtbericht wordt “vergadering” 

gewijzigd in “Buurtbericht”. 

 

Aktielijst:  

Punt 4: E. van Olphen heeft gesproken met Hans Vos (van Wijnhuis Oktober) van de 

winkeliers aan de Wilhelminastraat. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden van 

aanpassing van het kruispunt Baronielaan – Parkstraat. P. Elberse van Platform 

Ginnekenweg zal in contact worden gebracht met H. Vos. 

Punt 42: De verkeersregelinstallatie aan de Zandberglaan is vervangen. 

Punt 47: De kadernota bevat geen punten die specifiek van toepassing zijn op onze 

wijk.  

 

4. Ingekomen post 

Vanuit de provincie is een brief gekomen voor subsidiemogelijkheden voor projecten 

in de wijk („leefbare wijken‟). De gemeente moet dan hetzelfde bedrag bijleggen. E. 

van Olphen doet een suggestie voor kunst in de wijk. Zij zal de mogelijkheden 

bezien. 
 
5. Politiezaken 

27 juni jl is er overleg geweest met winkeliers van de Ginnekenweg en 

Wilhelminastraat over de aanpak van winkelcriminaliteit. Dit vormt een aanzet tot 

het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Er komt nog een voorlichtingssessie 

van KVO voor de winkeliers. 
 

De reconstructie van de Ginnekenweg is aangevangen. Er zijn klachten bij de politie 
gekomen over sluipverkeer. Gemeente zoekt naar oplossingen om dit terug te dringen. 
Een van de maatregelen is eenrichtingsverkeer in de Min. Nelissenstraat.  
Op de kop van de Zandberglaan zijn de trottoirbanden geel gemaakt. Dit is gedaan om 
het mogelijk te maken voor het werkverkeer om te keren. Aan de Wilhelminastraat zijn 
tijdelijke parkeervakken gemaakt. 
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De stoplichten op de kruising Baronielaan – Parkstraat zijn in werking gebleven.  
 
De politiecijfers over de afgelopen maand geven een rustig beeld. In Zandberg 2 
woninginbraken en ca. 5 auto-inbraken. 

 
6. Rondje commissies 

Buurtfeest: geslaagd, hoewel iets minder druk bezocht dan andere jaren. 
 

Financieel: Aanvraagformulier voor subsidie 2009 is binnen. P. Brosens stelt aanvraag 
op. 
 
Buurtbericht: Copijdatum voor het buurtbericht van september: 15 augustus. 
 
Benedictinessenhof: Op 20 september 2008 is er feest ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan. Hart voor je Buurt heeft een subsidie ter  beschikking gesteld. 
Er gebeurt te weinig aan onderhoud van het openbaar groen. 
 
Platform Ginnekenweg: In september zal de voortgang worden besproken. In nov. 2008 
is naar verwachting de reconstructie van het eerste deel klaar. Tussentijds zijn er 
evaluaties met de gemeente en worden festiviteiten georganiseerd. Aan het 2

e
 deel wordt 

gewerkt in de periode jan. – juni 2009. 
 
Website: L. Magilse neemt contact op met S. Settels over het onderhoud van de website. 
 
Veiligheidscommissie:  
Er is besloten om in het najaar een herziene versie van de veiligheidsvisie op te 

stellen.  

Naar aanleiding van een handtekeningenactie tegen hondenpoepoverlast in 

Zandberg, ingebracht door kinderen uit Zandberg-West, neemt de hondenwacht 

initiatief tot actie. Met de actie wordt op ludiek wijze aandacht geschonken aan 

het probleem. De vergadering vraagt aan L. Oerlemans om de mogelijkheid mee 

te geven om de hondenuitlaters te beschouwen als de ogen en oren van de wijk. 

De bovengrondse glasbakken worden op termijn in heel Breda vervangen door 

ondergrondse. Getracht wordt, om de planning te achterhalen. 

Er loopt een initiatief om Karel Snijers meer bevoegdheid/budget te geven om 

zelfstandig te beslissen over aangelegenheden binnen zijn aandachtsgebied. 

H. Boelens zal informeren naar de mogelijkheid bij de gemeente voor een   

informatiebijeenkomst over het onderwerp parkeren in de wijk. 

De scholen zijn aan het nadenken over de verkeersproblematiek rondom de 

scholen.  Er vindt nog geen samenwerking plaats. Om in aanmerking te komen 

voor het BVL moet er met de omgeving worden samengewerkt, dus ook de 

scholen onderling. Er wordt besloten om geen druk te zetten op de scholen. L. 

Oerlemans zal na de vakantie weer contact met de scholen opnemen.  

Het in kaart brengen van de brandgangen in Zandberg-Oost vereist een goede 

kaart. Tot nu toe is Mariann er niet in geslaagd zo‟n kaart te verkrijgen.  
 

7. Bezoek raadsleden 
De volgende punten zijn genoemd: 
Verkeer en veiligheid 
Gemeenschappelijke problematiek Oost en West 
Wilhelminastraat – Ginnekenweg – Zuidelijke Rondweg 
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Onderhoud bestrating. 
 
K. Tax informeert bij R. ter Hoeve of er al een planning is voor de bezoeken. Het 
antwoord wordt ook doorgegeven aan Zandberg West. 

 
8. Rondvraag 

P. de Jong : De Partij voor Openheid zal deelnemen aan de volgende 
gemeenteraadsverkiezing. 
E. van Olphen vraagt of het aanvangstijdstip van de vergaderingen verlaat kan worden 
naar bijv. 20.30. De vergadering besluit om dit te laten staan op 20.00 uur. 

 

*** 
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Verslag vergadering wijkraad Zandberg Oost 3 september 2008 

 

Aanwezig: L. Magilse, K. Tax (verslag) E. van Olphen, I. van der Kroon, A. Coenraads, 

P. Brosens, M. Wirken, R. van Schijndel, L. Oerlemans (politie). 

 

 

 

1. Opening   

De heer Magilse opent de vergadering. De wijkraad staat stil bij het overlijden van 

haar lid, Roelant Bots. 

  

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Verslag vergadering 2 juli 2008 en actiepunten  

Het verslag wordt vastgesteld. 

Actielijst: 

6. woonvisie: A. Coenraads en K. Tax hebben rapporten van de gemeente bekeken. 

Naar aanleiding hiervan wordt de volgende vraag gesteld: Is het zo dat de wijk niet 

vergrijst, omdát de oudere mensen gedwongen zijn om te verhuizen, omdat er 

onvoldoende geschikte woningen voor ouderen zijn. Dit punt verdient aandacht; bij 

evt. toekomstige nieuwbouw zou hier mogelijk meer rekening mee moeten worden 

gehouden. 

39. Afwikkeling verkeer bij bebouwing Mols-terrein: Dit punt zal worden besproken 

in het overleg dat de Fietsersbond eind september heeft met de gemeente. 

41. Stukje door scholen over de wijk: I. van der Kroon heeft inmiddels contact 

gezocht met de Zandberg en Dirk van Veen. 

48. terugmelden schouw (april jl): we zijn in afwachting van het verslag van K. 

Snijers. 

49. voorbereiden bezoek raadsleden: het bezoek zal niet meer in 2008 plaats vinden, 

maar een datum is nog niet vastgesteld. 

50. “kunst-subsidie”: Dit punt wordt meegenomen in de ideeën voor een kunstroute 

van het Van Coothplein naar de Ginnekenmarkt. Gemeente zou co-financier zijn, 

maar is daar blijkbaar (nog) niet van op de hoogte. 

51. onderhoud website: Blijkt dat er behoorlijk wat bezoekers op de website zijn. 

Geschat wordt 8000. De lay-out van de website wordt binnenkort wat aangepast. Er 

komt een gastenboek en doorklikmogelijkheden/links. De buurtberichten (sinds 1985) 

zijn geplaatst. 

 

4. Ingekomen post 

- Kadernota 2009: het voorstel om een 30 km zone in te voeren is niet opgenomen in 

de kadernota. 
- Subsidie voor 2007 is goedgekeurd door de gemeente. 
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5. Politiezaken 
- De criminaliteitscijfers laten op dit moment geen verontrustend beeld zien.  
- Er komt een energie/inbraakpreventieteam. Er zal een brief huis-aan-huis worden verspreid 
waarin bewoners de mogelijkheid wordt geboden voor een energie/inbraakadvies. 
- Op 17 sept. 08 om 18.00 wordt de nieuwe AH aan de Ginnekenweg geopend.   

 
6. Rondje commissies 

  
Buurtbericht: eind september komt het nieuwe buurtbericht uit. Er wordt een In 
Memoriam voor R. Bots opgenomen. Tevens de datum voor de jaarvergadering (29 
oktober). 
 
Benedictinessenhof: Op 20 september 2008 is er feest ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan.   
Er is sprake van hangjeugd. 
Er lijkt verschil van inzicht over het onderhoud van het groen. Ecologisch groenbeheer 
leidt niet altijd tot tevredenheid. 
 
Platform Ginnekenweg: Er wordt mogelijk een nieuwe commissie gevormd, die zich gaat 
buigen over de aanpak van de kruising Baronielaan – Ginnekenweg. 
 
Website: Volgen enige kleine aanpassingen in layout 

 
7. Jaarvergadering 29 oktober 2008 

De datum wordt gepubliceerd in het buurtbericht. Er zijn geen bijzondere punten te 
agenderen. 

 
8. Rondvraag 

Geen vragen 

 

*** 
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Verslag Jaarvergadering wijkraad Zandberg Oost 29 oktober 2008 

 

Aanwezig: L. Magilse, K. Tax (verslag),  A. Coenraads, P. Brosens, L. Oerlemans 

(politie). 

Afwezig: M. Wirken, R. van Schijndel, I. van de Kroon, E. van Olphen 

 

 

 

9. Opening   

   

10. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

11. Verslag vergadering 3 september 2008 en actiepunten  

Het verslag wordt vastgesteld. 

Actielijst: 

6. woonvisie: Maand van het wonen is bijna afgelopen. L. Magilse en E. van Olphen 

hebben deelgenomen aan het stadsgesprek wonen. Er is nagedacht over de (verdere) 

toekomst. Een van de hoofdthema‟s is „vergrijzing/zelfstandig wonen‟. Mensen 

willen graag (blijven) wonen in hun eigen wijk, maar dan moeten de woningen daar 

wel geschikt voor zijn.  

53. Parkeercommissie. A. Coenraads neemt contact op met R. Kuiper en E. van 

Olphen omtrent de stand van zaken. Er is gesproken over de mogelijkheid om op de 

website bewoners te laten reageren op stellingen. Bijvoorbeeld of ze  wel/niet een 

vergunningstelsel zouden willen in de wijk. Zodoende zou er meer zicht verkregen 

kunnen worden op standpunten. 

 

12. Ingekomen post 

- Uitnodiging najaarsoverleg met de wethouder. P. Brosens en L. Magilse zullen 

deelnemen. L. Magilse zal ze aanmelden en punten doorgeven: Kruispunt 

Baronielaan/Ginnekenweg, Handhaving 30 km zone, Positie wijkraden. 

- Op vrijdag 21 november vindt een forumdiscussie plaats over “het wonen voor 

ouderen in Breda”. K. Tax zal I. van de Kroon vragen of zij in de gelegenheid is om 

deel te nemen. 
  

13. Politiezaken 
- De criminaliteitscijfers laten op dit moment geen verontrustend beeld zien.  
- De  brief van het inbraak/preventieteam is huis-aan-huis verspreid.  Daarin wordt bewoners 
de mogelijkheid geboden voor een energie/inbraakadvies. Ongeveer 30 huishoudens uit 
Zandberg Oost en hebben inmiddels gereageerd. 
- Politie stimuleert winkelaars deel te nemen aan Keurmerk Veilig ondernemen. 
- Beide basisscholen nemen deel aan een verkeersproject. 
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14. Najaarsoverleg 

Op 12 november vindt het najaarsoverleg met de wethouder plaats. P. Brosens en L. 

Magilse zullen deelnemen. L. Magilse zal ze aanmelden en punten doorgeven:  

-  Kruispunt Baronielaan/Ginnekenweg 

- Handhaving 30 km zone  

- Positie wijkraden 
 
15. Rondje commissies 

  
Benedictinessenhof: Op 20 september 2008 is het feest ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan gevierd. I. van der Kroon heeft een verslag toegezonden. L. Magilse zal het op 
de website plaatsen. 
Platform Ginnekenweg:  Kruising Baronielaan – Ginnekenweg: Staat geagendeerd voor 
overleg 3 november. De verkeersregelinstallatie staat op de nominatie voor vervanging. 
Er wordt bij de gemeente nagedacht over de mogelijkheid of het zonder verkeerslichten 
zou kunnen. 
Website: lay-out is aangepast. 
Hyacintplein: A. Coenraads gaat verhuizen en vertrekt daarmee uit deze commissie. Hij 
heeft H. Snyders bereid gevonden zijn plaats over te nemen. A. Coenraads blijft wel 
zitting houden in de wijkraad. 
Feestcommissie: De voorbereidingen voor de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2009 zijn 
gestart. 
Veiligheidscommissie: de nieuwe veiligheidsmonitor is verschenen. Reden voor de 
commissie op binnenkort weer een bijeenkomst te beleggen. 

  
16. Vergaderschema 2009 
Het vergaderschema wordt vastgesteld. 

 
17. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

*** 
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Verslag vergadering wijkraad Zandberg Oost 17 december 2008 

 

Samen met wijkraad Zandberg-West 

Aanwezig Zandberg Oost: L. Magilse, K. Tax (verslag) E. van Olphen, P. Brosens, M. 

Wirken, R. van Schijndel, M. Wirken L. Oerlemans (politie). 

Zandberg West: F. Bartman, A. Mensen, T. Brooijmans, P. Martens 

Afwezig: A. Coenraads, I. van der Kroon, H. Snijders 

 

 

 

18. Opening   

De heer Magilse opent de vergadering. De heer H. Snijders heeft te kennen gegeven 

te willen toetreden als lid van de wijkraad. Vandaag kon hij niet aanwezig zijn. 

  

19. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Een voorstelronde wordt ingelast. Vanuit Zandberg 

West wordt opgemerkt dat het Bakkeleijke zal sluiten met ingang van 1 januari 2009. 

De wijkraad Zandberg West zal wel blijven voortbestaan. Daartoe zullen de statuten 

worden aangepast. Inmiddels is een nieuw lid toegetreden: de heer T. Brooijmans.  

Op dit moment wordt twee maal per jaar in gezamenlijkheid vergaderd. Besloten 

wordt om dit voort te zetten.  

 

20. Verslag vergadering 29 oktober 2009 en actiepunten  

Het verslag wordt vastgesteld. 

  

Actielijst:  

53. Doorstart parkeercie: R. van Schijndel neemt de plaats van A. Coenraads in. 

 

21. Ingekomen post 

- Kadernota 2009: Op 5 februari 2009 vindt een bijeenkomst plaats bij de gemeente,  

waarbij ingediende voorstellen kunnen worden toegelicht. M. Wirken zal deelnemen. 

- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Breda: Op 2 januari 2009 vanaf 17.30 uur 

in de Grote Kerk. 

 
22. Politiezaken 
- De criminaliteitscijfers laten op dit moment geen verontrustend beeld zien. Het aantal 
woninginbraken in 2008 lag zelfs onder dat van 2007. Autoinbraken en fietsendiefstallen blijft 
redelijk hoog. Met name op de Ginnekenweg vinden auto-inbraken plaats. Veelal TomTom’s 
en laptops. Er wordt gewerkt aan een preventieproject, in samenwerking met studenten van 
het Vitalis-college.  
-  In Zandberg West zou sprake zijn van overlast bij de Vlieger. L. Oerlemans geeft aan dat 
dit niet terug te zien is in de politiecijfers (meldingen). Blijkbaar praten mensen er onderling 
wel over, maar melden ze het niet. Omdat buiten de singels geen alcoholverbod geldt, kan de 
politie op dat punt niet optreden.   

 
23. Terugblik 2008 
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Een belangrijke ontwikkeling in 2008 in de wijk was het eerste deel van de reconstructie 
van de Ginnekenweg. De afspraken met betrekking tot laden en lossen (tijdstippen en 
plaatsen) lijken niet altijd te worden nageleefd, maar verder heerst er tevredenheid. De 
reconstructie van het tweede deel start in januari 2009. 
 
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de totstandkoming van de website. 

 
Schouw: Er zou wat meer input vanuit de wijk mogen komen. 
 
Jaarverslag: L. Magilse zal een concept opstellen. 
 

7 Rondje commissies  
 Buurtbericht: De redactie is nog steeds op zoeken naar nieuwe leden. Er komt een 
oproep op de website en in het buurtbericht. 

 
Website: De ervaring heeft inmiddels geleerd, dat er geen gebruik wordt gemaakt van het 
gastenboek. Dit is daarom inmiddels verwijderd. Daarmee is ook een einde gemaakt aan 
de spamoverlast. 
 
Feestcie: Op 4 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats op het Hyacintplein, vanaf 
15.00 uur. 
 
Parkeercie: R. van Schijndel zal de plaats van A. Coenraads innemen. De commissie zal 
op nieuw leven worden ingeblazen. 
 
Veiligheidscommissie: De leden hebben het wijkveiligheidsplan doorgelopen. Hierbij is 
per onderdeel geëvalueerd en bezien of het geactualiseerd dient te worden. De 
bevindingen leiden tot een bijgesteld plan.  
De inventarisatie van de brandgangen is nog niet gereed. 
  

 
8. Rondvraag 

L. Magilse merkt op dat er nog een deel van het activiteitenbudget van € 350.000,- bij de 
gemeente in de pot zit. Ideeën zijn welkom. 

 

*** 

 


