Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 19 januari 2005

Aanwezig:

J. Lankheet, P. Brosens, K. Tax (verslag), E. van Olfen, A. Coenraads, R. van
Schijndel, I. van der Kroon, C. Betz, H. van Staveren (politie), R. Bots

Afwezig m.k: G. Dougle,
1. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
3. Verslag 8 december 2004 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Ingekomen post
ook kopie ontvangen via I. van de Kroon van de gemeente aan mw Feenstra-Kuiper.
Mw Feenstra heeft verzocht om verlaging van de trottoirbanden bij het
Wilhelminapark, zodat zij gemakkelijker met rollator het trottoir op en af kan. Volgens
de gemeente is er nu geen geld beschikbaar.We nemen dit punt mee bij de
wijkschouw.
5. Vooroverleg gemeente tbv wijkbezoek raadscie op dond. 24 mrt 2005
Op 20 jan. is de voorbereidende bespreking op het gemeentehuis om 20.00 uur. John
en Piet gaan er heen. Punten:
- onderhoud trottoirs en bestratingen
- entree brandgang Koninginnestraat/weth. Romboutsstraat
- Ginnekenweg
- skatebaan viaduct Fatimastraat of Wilhelminapark
- vergunningstelsel negatief ontvangen
- Hyacinthplein/netten bij voetbaldoelen?
- brief over trottoirbanden Wilhelminapark
- verkeerscirculatie Weth. Rombouts/Min. Nelissenstraat
Op 24 maart is de wijkschouw, waarschijnlijk ’s middags. Deelnemers zijn H. van Staveren,
B. Brosens en I. van der Kroon.
6.

50-jarig bestaan Dirk van Veen school
P. Brosens informeert of er bijzondere wensen zijn. Gedacht wordt aan een tv.
actie P. Brosens.

7.

Politiezaken
- In week 4 wordt de actie Verkeersslang gehouden, bedoeld om ouders en kinderen te
stimuleren om niet met de auto naar school te komen.
- Afgelopen jaar waren er veel auto-inbraken rondom het Wilhelminapark. Het
aantal woninginbraken is gestegen. Voor het volgende wijkbulletin zal K. Tax
een stukje aanleveren om buurtbewoners er op te attenderen. (actie K. Tax)
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-

Er wordt extra bekeurd op de Ginnekenweg mbt parkeren
Paddoshop is half jaar dicht geweest, nu weer open. Klachten melden bij
politie.

8. Stand van zaken ACCU
Er is overleg gevoerd met juridische zaken van de gemeente en J. Lankheet heeft een
voorstel gedaan hoe partijen onderling de kwestie kunnen afhandelen. Het
bezwaarschrift wordt niet ingetrokken zolang er geen definitieve afhandeling is. De
gemeente is nu akkoord met terugbetaling van € 830,95
9.

a . Financieel jaarverslag
E. van Olphen benadert iemand die mogelijk de kascontrole wil doen en geeft de naam
door aan P. Brosens. actie E. van Olphen.
b. jaarverslag 2004
Uiterlijk 1 mei moet de subsidieaanvraag 2006 worden ingediend bij de gemeente. De
commissies leveren hiervoor een stukje aan. Actie allen. J. Lankheet maakt een
berichtje voor het wijkbulletin. actie J. Lankheet

10.

Rondje commissies
Ginnekenweg: De korte termijnplanning is gereed. Op 31 januari is er een
bijeenkomst waarop aan de buurtbewoners de plannen worden gepresenteerd.
feestcie: de nieuwjaarsreceptie was minder druk bezocht dan vorig jaar. Volgend jaar
weer op zondag, namelijk 8 januari 2005.
Redactie: er kan kopij worden aangeleverd op het volgende emailadres:
wijkbladzandbergoost@hotmail.com

11.

Rondvraag
P. Brosens: Vertizontaal wil goaltjes verkopen. Nu 2 voor € 170,-. Is te duur. P.
Brosens gaat onderhandelen. actie P. Brosens.

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 9 maart 2005

Aanwezig:

J. Lankheet, P. Brosens, K. Tax (verslag), E. van Olfen, A. Coenraads,

Afwezig:

G. Dougle, R. van Schijndel, I. van der Kroon, C. Betz, R. Bots, H. van
Staveren (politie)

6. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
C. Betz heeft aangegeven in verband met drukke werkzaamheden/studie tijdelijk pas
op de plaats te willen maken. Naar verwachting zal ze na de zomervakantie haar
werkzaamheden voor de wijkraad kunnen hervatten.
7. Vaststellen agenda
8. Verslag 19 januari 2005 en actiepuntenlijst
50-jarig bestaan D. van Veen school: Als kado is een boom met een bank beter dan
een TV. P. Brosens organiseert dit.
pag. 2: Paddoshop moet zijn “smartshop”.
aanschaf goaltjes via Vertizontaal: Nu nog te duur. In december zal opnieuw contact
worden gelegd. Actie P. Brosens.
Het verslag wordt vastgesteld.
9. Ingekomen post
- Nieuwsbrief Groen Links
- Uitnodiging voorjaarsoverleg gemeente – Cluster Oost op 17 maart 2005, om
20.30 uur (zie agendapunt 5). J. Lankheet en K. Tax nemen deel.
- Subsidieaanvraagformulier 2006. Actie P. Brosens
- Enquête CDA mbt 30 km zones.
- Brief van Stichting Wijkbelang Heuvel mbt notitie”buurthuizen en
gemeenschapshuizen”. De Stichting spreekt haar zorg uit over de mogelijk
toenemende inmenging van de gemeente bij de bepaling van het gebruik van
de ruimtes inde buurthuizen.
Wijkbezoek raadscie op dond. 24 mrt 2005
Op 24 maart is de wijkschouw, ’s middags vanaf 16.30 uur (Bakkeleike). Alle
wijkraadleden zijn uitgenodigd om deel te nemen. Na de wandeling wordt gezamenlijk
gegeten in het buurthuis aan de Zandberglaan. De wijkraadleden ontvangen een
uitnodiging (actie P. Brosens)
10.

6.

Politiezaken
Er zijn geen onderwerpen te bespreken.

7. Stand van zaken ACCU
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De procedure is afgerond. Er is ca. 900 euro toegewezen.

8.

a . Financieel jaarverslag
De kascontrole is uitgevoerd..
b. jaarverslag 2004
Nog niet alle bijdragen voor het jaarverslag zijn aangeleverd. Vóór 1 mei moet het
jaarverslag worden ingeleverd.

9.

Rondje commissies
Ginnekenweg: Op 10 maart vindt een overleg plaats met de gemeente over de
voortgang van de ontwikkelingsvisie. De NHTV doet een vervolgonderzoek naar de
leefbaarheid van de Ginnekenweg
Ook in 2005 zal er een bedrag van 125 euro door de wijkraad ter beschikking worden
gesteld voor vergaderkosten. De cie zal een financiële verantwoording over 2004
aanleveren.
Café Riche aan de Ginnekenweg gaat weg, mogelijk dat (afhaal)restaurant Singa
Radja hiervoor in de plaats komt. Mogelijk dat dit parkeerproblemen oplevert.
De informatiebijeenkomst in het Bakkeleike is goed bezocht en zinvol geweest.
Gen. Maczekstraat: De vergadering voor 8 maart is door de gemeente geannuleerd ivm
financiële “problemen” rondom het voorliggende concept-plan. K. Tax benadert R.
van de Pol met de vraag wanneer de vergadering plaats vindt. (actie K. Tax)
Hyacintplein: Een groepje jongens heeft vernielingen aangericht.

11.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 27 april 2005

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), R. Bots, R. van Schijndel, I. van der Kroon, H.
van Staveren (politie), J. Hut (gast)

Afwezig:

G. Dougle, , C. Betz, , E. van Olfen, A. Coenraads, P. Brosens

11. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
12. Vaststellen agenda
13. Verslag 9 maart 2005 en actiepuntenlijst
50-jarig bestaan D. van Veen school: De school wil graag een vlaggenmast.
P. Brosens
Subsidieaanvraag: wordt volgende week aan de gemeente verzonden.
14. Ingekomen post
1.
a. Nieuwsbrief CDA maart 2005
b. brief aangaande afscheid R. Klep, raadsadviseur
c. Brief gemeente mbt Nationale parkendag
d. Ontwerp verkiezingsprogramma CDA. Het CDA verzoekt om voorstellen te
doen voor het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in mrt. 2006. Uit de
wijkraad worden de volgende punten aangedragen:
- Parkeerbeleid
- Ginnekenweg, in het bijzonder in relatie tot coffeeshops/smartshops
- Opslagplaatsen vuurwerk
- Behoud van buurthuis Bakkeleyke
e. Bredase vredesprijs: verzoek om aanmelding mogelijke kandida(a)t(en).

Voorjaarsoverleg met wijk- en dorpsraden met wethouder Oomen d.d. 17 maart
2005
Er is nog geen verslag ontvangen van het overleg. K. Tax zal hierom verzoeken bij de
gemeente. J. Lankheet en K. Tax zijn bij het overleg aanwezig geweest. O.a. is aan de
orde gekomen: terugplanten bomen, totaalvisie Ginnekenweg, parkeernota.
Het volgende overleg zal eind oktober plaatsvinden.
15.

6.

Wijkbezoek raadscie op dond. 24 mrt 2005
Het bezoek is in informele sfeer verlopen en als zeer nuttig ervaren. Er was een grote
opkomst van leden van de raadscie. Diverse punten zijn aan de orde gesteld (zie ook
onder 5).
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7. Wijkschouw
P. Brosens en R. Bots hebben samen met K. Snijders van de gemeente de wijkschouw
gedaan. Daarbij is aan de orde geweest het herplanten van bomen. Op een aantal
plaatsen levert dit problemen op, in verband met de aanwezige kabels en leidingen.
Tevens is (o.a.) aan de orde geweest het herstel van het straatmeubilair aan het S.
Weimarplein. De groei en snoei van de struiken aan het Benedictinessenhof geeft nog
aanleiding tot opmerkingen. Het lijkt erop dat de rondhangende jeugd een skelterbaan
aan het aanleggen is. Ze veroorzaken overlast. Jeugd heeft ook J. Hut (aanwezig bij de
vergadering) verbaal lastig gevallen, toen hij doende was met de aanplant van struiken.
I. van der Kroon zal contact opnemen met K. Snijders hierover.
8.

Politiezaken
De politie heeft in de afgelopen periode geïnvesteerd in het verkeersonderwijs
(fietsexamens/fietskeuringen). Tevens wordt geprobeerd via het project Verkeersslang
om kinderen/ouders te bewegen om niet met de auto naar school te komen.. Vervolg:
Brabants verkeersveiligheidslabel. De provincie geeft subsidie voor lespakketten op
scholen.
Er is een daling geconstateerd in het aantal woning- en autoinbraken in de wijk.
Bij “Mediterranee” aan de Ginnekenweg zijn controles geweest: er zijn geen
overtredingen geconstateerd. Er is een aktie op scholen om te controleren op softdrugs.
Vanuit de wijkraad wordt aangedragen dat op de kop van de RvZuydewijnlaan (bij de
Dirkvan Veen school) gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan voor overstekende
kinderen door geparkeerde auto’s.

9.

Rondje commissies
Gen. Maczekstraat: Najaar 2005 pakt de gemeente de Wilhelminasingel aan. Omdat
dit niet gelijk met de Maczekstraat kan, is deze straat begin 2006 aan de beurt. In het
plan zit opgenomen de verbetering van de fietsoversteek bij de Chinees
Ginnekenweg: Morgen wordt de 2e nota besproken met de gemeente. Bij de gemeente
wordt aangedrongen op het tijdig reserveren van gelden voor de uiteindelijke
uitvoering van de plannen.
Redactie wijkkrant: begin juni komt het buurtbericht uit. Kopij kan naar
wijkbladzandbergoost@hotmail.com

10. Rondvraag
H. van Staveren is volgende vergadering met vakantie. De politie wil graag rond 15
juni punten hebben voor het jaarplan 2006. K. Tax zal dit agenderen voor de
vergadering van 15 juni.
11.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 15 juni 2005

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), , R. van Schijndel, I. van der Kroon, E. van
Olphen, mw Vossenaar (Wilhelminasingel 6)

Afwezig:

G. Dougle, C. Betz, , R. Bots, A. Coenraads, P. Brosens, H. van Staveren
(politie)

16. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
17. Vaststellen agenda
Mw. Vossenaar is gekomen om te spreken over het gebouw waarin voorheen de
Kruisvereniging gevestigd zat. Dit zal worden besproken na punt 3.
18. Verslag 27 april 2005 en actiepuntenlijst
Punt 7: I. van der Kroon: de gemeente komt niet. H. van Staveren is wel ter plaatse
geweest. Inmiddels hangt er geen jeugd meer rond. Het pad bij de ingang van de
Benedictinessenhof is 4 meter verlengd, in verband met de vuilniswagen. Gevolg is
wel dat er nu geparkeerd wordt.
Voor het overige zijn er geen opmerkingen bij het verslag.
3a. Gebouw kruisvereniging
Het gebouw van de kruisvereniging staat inmiddels 2 jaar leeg. Tot Koninginnedag
wordt er anti-kraak gewoond. Een projectontwikkelaar heeft inmiddels (bouw)plannen
ingediend. Het pand is eigendom van woningbouwvereniging Laurentius. De
omwonenden vrezen dat op de eerste en tweede etage sprake zal gaan zijn van
begeleid wonen, maar er is ook angst dat er dak- en thuislozen of bijv.
drugsverslaafden of psychiatrische patiënten gehuisvest zullen worden. In het
bestemmingsplan staat de bestemming “gemengde doelen II”, wat dus brede
mogelijkheden geeft. De afgelopen 50 jaar heeft het pand als kantoorruimte gediend.
Mevrouw Vossenaar meldt aan de wijkraad dat de omwonenden een actiegroep willen
oprichten, die als doel heeft het wijzigen van de bestemming.
J. Lankheet zal bij de wethouder en de politieke partijen om informatie te vragen en
de zorg van de omwonenden doorgeven.
Mevrouw Vossenaar verlaat de vergadering.
19. Ingekomen post
2.
a. Vertizontaal, terugblik 2004
b. Nieuwsbrief Groen Links mei 2005
c. Programma Dag van het Park (29 mei)
d. Uitwerking enquête verkeersveilig inrichten van wijken
e. Verslag voorjaarsoverleg wethouder Oomen dd 17 mrt 2005
f. Kadernota 2006 (naar P. Brosens)
g. Informatie thuiszorg Breda
h. Rapport Fietsersbond, onderzoek naar de staat van fietsroutes in Breda
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20.

Punten jaarplan 2006 politie
- coffeeshops
- overlast parkeren rond basisscholen/kinderopvang
- (auto)inbraken
- snelheidscontroles (o.a. op Ginnekenweg)
K. Tax stuurt de punten door naar team Zuid-Oost.
K. Tax vraagt H. van Staveren naar de laatste cijfers over de inbraken rond het
Wilhelminapark.
Coffeeshop Mediterranee is dicht geweest, maar is inmiddels weer open.

6.

Rondje commissies
Ginnekenweg: het rapport van de NHTV studenten over de leefbaarheid is gereed en
wordt volgende week gepresenteerd. Vóór de volgende vergadering wordt het
verspreid (actie E. van Olphen). Er ligt een motie van Groen Links om in de
kadernota 2007 aan te geven wanneer de herinrichting plaats zal vinden.
Feestcie: alles is geregeld voor het buurtfeest.
Hyacintplein: Hart voor je Buurt heeft geld gegeven voor
schommeltje/tuimelrek/goaltjes. Daarnaast rond het grasveld een laag hekje. (ca. 5000
euro).

7. Vergaderplanning tweede helft 2005
Definitieve planning wordt gezonden aan de wijkraad (actie K. Tax)
8.

Jaarvergadering wijkraad 2005 (23 november)
Voorgesteld wordt om de volgende punten te agenderen:
- Ginnekenweg
- Gen. Maczekstraat
K. Tax stuurt een mail aan dhr. Van de Pol met de vraag of hij evt. bereid is een
bijdrage te leveren.
K. Tax vraagt P. Brosens om de zaal te reserveren voor 23 nov.
E. van Olphen informeert bij Platform Ginnekenweg naar de mogelijkheden voor een
bijdrage.
9.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 7 september 2005

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), P. Brosens, R. van Schijndel, R. Bots, E. van
Olphen, mw Vossenaar (Wilhelminasingel 6)

Afwezig:

I. van der Kroon, C. Betz, A. Coenraads, H. van Staveren (politie)

21. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering. J. Lankheet deelt mee dat mw G. Dougle zich heeft
teruggetrokken uit de wijkraad. Uiteraard zal zij worden bedankt voor haar
inspanningen. Haar werkzaamheden bij de redactie van het buurtbericht zet ze voort.
22. Vaststellen agenda
Mw. Vossenaar is gekomen om te spreken over het gebouw waarin voorheen de
Kruisvereniging gevestigd zat.
Gebouw kruisvereniging: In het verslag van de vorige vergadering is de afspraak
onder punt 3a niet goed weergegeven. Er moet staan dat J. Lankheet zal informeren bij
de wethouder en politieke partijen. Nu staat er dat hij dit mw Vossenaar adviseert dit
te doen. J. Lankheet heeft inmiddels Laurentius en B&W een brief gezonden met het
voorstel om rond de tafel te gaan zitten met de omwonenden. Daarop is nog geen
reactie gekomken. J. Lankheet zal de gemeente bellen en een kopie van de brief aan
mw Vossenaar geven. Aktie J. Lankheet
Inmiddels wordt het pand weer antikraak bewoond, nadat de vorige krakers eruit gezet
zijn.
Mw Vossenaar verlaat de vergadering.
Naar aanleiding van dit agendapunt wordt er kort gesproken over de vraag in welke
gevallen de wijkraad aktie onderneemt. Hoe groot moet de kring van belanghebbenden
zijn? Wanneer heeft de wijkraad bijv. een bemiddelende/adviserende rol, en wanneer
stelt ze zich aktiever op? De secretaris zal nagaan wat daarover in de statuten wordt
gezegd. Aktie K. Tax
23. Verslag 15 juni 2005 en actiepuntenlijst
Punt 3a: zie vorige agendapunt. Het verslag wordt aangepast. Actie K. Tax

24. Ingekomen post
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Vertizontaal, terugblik 2004
Nieuwsbrief Groen Links mei 2005
Programma Dag van het Park (29 mei)
Uitwerking enquete verkeersveilig inrichten van wijken
Verslag voorjaarsoverleg wethouder Oomen dd 17 mrt 2005
Uitnodiging gemeente voor overleg met omwonenden van coffeeshops op 5
sept. 05
o. Vaststelling subsidie 2004

9

p. Breda actief: overzicht opleidingen
q. Verslag werkgroep buurtbudgetten
25.

6.

Politiezaken
Naar aanleiding van de uitnodiging van de gemeente voor overleg met
omwonenden van coffeeshops (zie 4f): J. Lankheet is naar het overleg op 5 sept.
Geweest. De burgemeester wil de openingstijden van coffeeshops beperken. Nu
worden horecatijden gehanteerd. De gemeenteraad vraagt zich af of dit nodig is, en
willen een onderzoek naar de overlast. De inventarisatie omvat gesprekken met
omwonenden, eigen observaties van zichtbare overlast en een gesprek met
vertegenwoordigers van wijken.
De bewoners van de Boschstraat hebben aangegeven dat dit de laatste keer is dat
ze meewerken aan een dergelijk onderzoek. Zij beschouwen de overlast inmiddels
als genoegzaam bekend. Vanuit het Platform Ginnekenweg is de zorg uitgesproken
dat het op de Ginnekenweg de komende jaren dezelfde opgaat als in de
Boschstraat; met toenemende overlast. Er wordt apart overleg gevoerd met de
shophouders. De resultaten van een en ander worden nog teruggekoppeld.
Rondje commissies
Nieuwjaarsreceptie: datum ligt vast (8 januari 2006). P. Brosens heeft een muzikant
geregeld.
Platform Ginnekenweg: Er ligt een integrale gebiedsvisie. Deze gaat naar het college
ter vaststelling (binnen 6 weken). Conclusies:
i.
er is al lang geen onderhoud meer gepleegd
ii. geen sprake meer van historisch lint
iii. overlast (parkeren, verkeer, coffeeshops)
Er komen nu onderzoeken naar mogelijke oplossingen.
P. Brosens kopieert en verspreidt het rapport. Actie P. Brosens

7. Najaarsoverleg wethouder
iv.
Coffeeshops
v.
Ginnekenweg/Maczekstraat.
vi.
Parkeernota, stand van zaken (vergunningstelsel)
vii. Terugplaatsen bomen stand van zaken
8.

Jaarvergadering wijkraad 2005 (23 november)
Punten
- Ginnekenweg
- Gen. Maczekstraat
De bekendmaking moet dit jaar beter dan vorig jaar. Eind september komt in het
buurtbericht een aankondiging met een inschrijfstrookje. Er worden externe sprekers
gevraagd, dus er moet minimaal een opkomst van 25 personen zijn. Eind oktober komt
er nogmaals een uitnodiging met antwoordstrookje. Op 13 november wordt besloten of
de vergadering doorgaat.
10.

Rondvraag
De boom bij de Zandbergschool is vernield. Er wordt gezocht naar een andere.

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 26 oktober 2005

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), R. van Schijndel, E. van Olphen, I. van der
Kroon, H. van Staveren (politie)

Afwezig:

C. Betz, A. Coenraads, P. Brosens, R. Bots

26. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
H. Mous trekt zich terug van deelname aan de vergaderingen van de wijkraad.
27. Vaststellen agenda

28. Verslag 7 september 2005 en actiepuntenlijst
N.a.v. het verslag wordt gesproken over de vraag in welke gevallen de wijkraad zich
inzet. Artikel 2 van de statuten biedt een ruim handvat. Per geval dient te worden
bezien wat de rol van de wijkraad moet zijn.
Gebouw Kruisvereniging: De gemeente heeft de omwonenden uitgenodigd voor een
overleg op 10 oktober. De bouwvergunning is inmiddels ingediend voor commerciële
ruimtes en 9 wooneenheden. Amarant is potentiële huurder. J. Lankheet heeft op zijn
eerste brief aan de gemeente geen reactie ontvangen, hij zal nogmaals een brief sturen
waarin hij verzoekt om meer helderheid en communicatie. Actie J. Lankheet.
29. Ingekomen post
3.
a. Uitnodiging overleg met gemeenteraad d.d. 27 okt. 05
b. Uitnodiging najaarsoverleg 16 nov. 05, van 16.30 – 18.00 uur met wethouder
Oomen.
Het tijdstip van de vergadering is dusdanig, dat geen van de leden in staat is de
vergadering bij te wonen. K. Tax zal de wethouder berichten dat om deze reden de
wijkraad Zandberg Oost niet vertegenwoordigd zal zijn. Actie K. Tax
c. Uitnodiging klankbordgroep parkeren dd 13 okt.
d. Resultaten enquête 30km zones
e. Nieuwsbrief Groen Links
30.

Politiezaken
Het bestuur van de nieuwe wijkraad BSF (Blauwe Kei, Sportpark en Flodderdreef)
zou aanwezig zijn bij de presentatie van H. van Staveren. Zij hebben vanwege een
andere vergadering deze avond afgezegd. H. van Staveren geeft een overzicht van
de resultaten van de wijkscan. De politie heeft vragenlijsten in de wijk uitgezet,
o.a. over het functioneren van de politie. Er was slechts een kleine respons, dus de
resultaten mogen nauwelijks representatief worden genoemd.
In januari 2006 komen de criminaliteitscijfers over 2005. Evenals in 2005 zullen
de resultaten worden vermeld in het buurtbericht. Actie K. Tax
Voorts geeft H. van Staveren een korte toelichting op de politie-inzet in de wijk.
Coffeeshop Mon amie is voor 1 jaar gesloten, Mediteranee is weer open.
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6.

Rondje commissies
Op het Hyacintplein zijn speeltoestellen gerealiseerd. De grote goal is uiteindelijk
blijven staan, mede door een handtekeningenactie van de jeugd. Deze actie is
vermeldenswaard in het komende buurtbericht. K. Tax vraag A. Coenraads om een
berichtje op te stellen. Actie K. Tax/A. Coenraads.

7. Najaarsoverleg wethouder
Door het vergadertijdstip kunnen geen leden aanwezig zijn. Zie ook onder punt 4b.
i.
Coffeeshops
ii. Ginnekenweg/Maczekstraat.
iii. Parkeernota, stand van zaken (vergunningstelsel)
iv.
Terugplaatsen bomen stand van zaken
8.

Jaarvergadering wijkraad 2005 (23 november)
Op 13 november sluit de aanmeldingstermijn. Op 14 nov. wordt door John, Kim en
Piet besloten of de vergadering doorgaat. Tot nu toe zijn er 2 aanmeldingen. Als er
onvoldoende aanmeldingen zijn, gaat de vergadering door als een reguliere
wijkraadvergadering.
11.

Rondvraag
De vraag is gerezen of de wijkraad uitgebreid zou moeten worden met nieuwe leden.
Dit punt komt op de volgende agenda terug. K. Tax informeert bij G. Dougle of zij
belangstellenden weet vanuit de Zonnebloemstraat. Actie K. Tax
***
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Verslag
Van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 23 november 2005

Aanwezig:

J.Lankheet (verslag), R van Schijndel, I. van der Kroon, P. Brosens, R.Bots. E.
van Olphen, Ben de Roos en Marieke de Roy (vd. Benedictinessenhof)

Afwezig:

K. Tax, , H. van Staveren, C. Betz, A. Coenraads.

1. Opening en mededelingen
J.Lankheet opent de vergadering.
Voordat we beginnen met de vergadering nemen we de afwezig door, en maken we
een kennismakingsrond.
2. Vaststellen agenda
Extra agendapunt, nummer 5 wordt Generaal Maczekstraat-Benedictinessenhof
Verder wordt agenda goedgekeurd.
3. Verslag vergadering 26 oktober 2005 en actiepunten
- punt 6 actie K.Tax/A.Coenraads, loopt nog.
- Bij rondvraag, actie K.Tax komt volgende vergadering terug.
4. Ingekomen post
- uitnodigingen & nieuwsbrieven worden rondgestuurd.
- E van Olphen zou afspraken maken over parkeren met gemeente
- Bij Breda Actief moet adres vd wijkraad worden gewijzigd
5. Generaal Maczekstraat-Benedictinessenhof
De informatiefolder / nieuwsbericht van de gemeente in bezorgd bij alle bewoners aan
de Gen. Maczekstraat en Benedictinessenhof. Bewoners zijn geïnformeerd over de
nieuwe verkeersconstructie op de kruising Gen.Mazcekstr en Benedictinessenhof.
Bewoners hebben een aantal opmerkingen betreffende het plan.
John legt uit dat de klankbordgroep en de wijkraad met de gemeente afspraken heeft
gemaakt betreffende de reconstructie van de straat. Volgens John voldoet het plan aan
de eerder gemaakte afspraken.
Advies: Bewoners schrijven zelf een brief naar de gemeente.
6. Politiezaken
Dhr. Van Staveren is niet aanwezig, agendapunt vervalt.
7. Financieel plan
Afspraak wordt gemaakt dat alle commissies die geld hebben ontvangen van Piet
(penningmeester) een stukje schrijven voor het jaarverslag. Ook het platvorm
Ginnekenweg moet een verantwoording geven. Tevens kunnen ze een aanvraag voor
extra gelden aanvragen mocht het voorschot onvoldoende zijn. Aanvraag moet bij Piet
worden ingeleverd.
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8. Jaarverslag
Zie agenda punt 7.
9. Nieuwjaarsreceptie
Alles is geregeld voor de nieuwjaarsreceptie. De wijkraad betaalt de zaalhuur en
eventueel de muzikant. Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 8 januari 2006
vanaf 15.00 uur t/m 18.00 uur.
10. Uitbreiding wijkraadleden
Iedereen vindt dat de wijkraad aangevuld kan worden met nieuwe leden. Alle leden
van de wijkraad zullen afzonderlijk in hun/haar omgeving kijken of ze eventuele
kandidaten kunnen werven.
John zal een stukje schrijven voor het wijknieuws.
11. Rondje commissies:
Er is weinig nieuws betreffende de commissies.
Het platformoverleg Ginnekenweg zijn nieuwe leden vanuit Zandberg West aan het
werven.
12. Voorstel vergaderingplanning eerste helft 2006
Is aangenomen. Vergadering van 7 december zal niet plaatsvinden.
13. Rondvraag
- Voetbaltoernooi: op 29 en 30 december wordt voor de kinderen van de basisschool
een voetbaltoernooi georganiseerd. De Kober-groep (buitenschoolse opvang) is medeorganisator.
Volgende vergadering 18 januari in het nieuwe jaar.

Bijlage: brief Ben de Roos en Marieke de Roy (vd. Benedictinessenhof)
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Geachte heer Brust,

In november 2005 ontvingen wij twee Breda Berichten (ODB/2005.16741 en
17152) betreffende het voorlopig ontwerp aanpassing kruispunt Generaal
Maczekstraat-Benedictinessenhof/Poolseweg. Naar aanleiding daarvan
hebben wij - als bewoners van Benedictinessenhof 59 - het navolgende op
te merken.
Met name door de week, wanneer ouders hun kinderen brengen en halen bij
de Zandbergschool en bij kinderdagverblijf Hummeloord, wordt er op
plekken bij het kruispunt geparkeerd. Het betreft met name de kop van de
Benedictinessenhof, aan weerszijden van deze straat. Daardoor ontstaan
onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor het verkeer dat komt van
of gaat naar de Benedictinessenhof. Een extra complicatie is de
lantaarnpaal ( waaraan het bord met de straatnaam Benedictinessenhof is
bevestigd) die zo staat opgesteld dat het verkeer wordt belemmerd. Het
is dan ook nog spitsuur, waardoor er vaak files staan op de
Maczekstraat. Dat maakt de situatie er nog onoverzichtelijker op. Wij
zijn zelf getuige geweest van een ongeluk op deze locatie en menen dat
het een kwestie van tijd is voor er weer een slachtoffer moet worden
betreurd.
Voorbeeld van een gevaarlijke situatie: zowel aan de linkerzijde als
aan de rechterzijde van de ingang van de Benedictinessenhof staat een
auto half op de stoep/half op de straat geparkeerd, bijvoorbeeld omdat
ouders hun kind tussen vijf en zes uur 's-avonds van het
kinderdagverblijf ophalen. Er is een auto die de Benedictinessenhof wil
verlaten en een auto die bezig is vanaf de Generaal Maczekstraat de
Benedictinessenhof in te rijden. De situatie aldaar is al volstrekt
onoverzichtelijk vanwege files en opstoppingen op de Generaal
Maczekstraat gedurende het spitsuur. De in-en uitrijdende auto kunnen
elkaar niet passeren vanwege de geparkeerde auto's op de stoeprand. De
inrijdende auto blokkeert aldus een gedeelte van de Generaal Maczekstraat,
met alle gevolgen vandien. (opstoppingen/ongelukken).
Het ontwerp biedt voor dit knelpunt geen oplossing. Een oplossing zou
gevonden kunnen worden door de rij paaltjes aan de schoolzijde van de
Benedictinessenhof door te trekken tot aan het kruispunt, zodat aan die
kant helemaal niet meer geparkeerd kan worden; ook zouden er paaltjes
aan de andere kant van de ingang van de hof kunnen worden gezet ( dus
langs de stoeprand tegenover de zojuist genoemde paaltjes aan de
schoolzijde), ter vermijding van parkeren aan die kant. Wij denken dat
dit meer oplevert dan een parkeerverbod, omdat een parkeerverbod weer
tot handhavingsproblemen kan leiden. Wij zullen ook contact opnemen met
de school en het kinderdagverblijf; met als inzet om de ouders ertoe aan
te zetten hun kinderen zoveel mogelijk per fiets of te voet te brengen.
Wij verzoeken u het genoemde knelpunt aan te pakken op de door ons
voorgestelde wijze, dan wel op een andere effectieve manier.
Tot slot hebben wij nog twee opmerkingen bij het ontwerp. Allereerst
moet gezegd worden dat de oorspronkelijke bedoeling was van de
reconstructie van het kruispunt Maczekstraat-Korte Ploegstraat dat het
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verkeer vanaf de Fatimastraat naar de binnenstad niet de Maczekstraat
zou inrijden, maar de Korte Ploegstraat (via Eggestraat en De La Reyweg
naar de Claudius Prinsenlaan). Dat is nog steeds niet gelukt. Wij menen
dat een betere bewegwijzering vanaf de Fatimastraat richting centrum zou
kunnen leiden tot verbetering. Verder beschouwen wij een vrijliggend
fietspad over de Maczekstraat als een wezenlijke bijdrage tot een
veiliger verkeerssituatie, gelet op het vele fietsverkeer vanwege de
scholen in de buurt van deze straat.
Graag vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet,
mede namens mevrouw M.G.P. de Roy,
B.F.Th. de Roos.

Benedictinessenhof 59
4818 BW Breda
telefoon: 076 5216656
bderoos@wanadoo.nl
mderoy@wanadoo.nl
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