Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 19 januari 2006

Aanwezig:

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

Afwezig:

C. Betz,

1. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
G. Maatman is overleden. K. Tax stuurt een condoleancekaart actie K. Tax
De moeder van H. Mous is overleden. I. van der Kroon stuurt een condoleancekaart
actie I. van der Kroon
2. Vaststellen agenda

3. Verslag 23 november 2005 en actiepuntenlijst
Actiepunt opstellen stukje voor buurtbericht over speeltoestellen Hyacintplein staat
nog open. Actie A. Coenraads
Vanavond is de inloopavond bij de gemeente over de Gen. Maczekstraat. Op 7 mrt.
start de reconstructie. Vanuit bewoners van het Benedictinessenhof is een verzoek
gezonden aan de gemeente om paaltjes te plaatsen zodat auto‟s niet op de stoep
kunnen parkeren bij halen en brengen van kinderen voor peuterspeelzaal. Deze
paaltjes zijn nu niet opgenomen in het plan.
4. Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter vergadering besproken. In het bijzonder: op 22 februari
a.s. is er een bijeenkomst voor Hart voor je Buurt. Mogelijk dat E. van Olphen
deelneemt.actie E. van Olphen
5.

Politiezaken
H. van Staveren geeft een korte uiteenzetting van de criminaliteitscijfers 2005.
Omdat de cijfers over zowel Zandberg als Sportpark en Blauwe Kei gaan, is niet
duidelijk wat de stand van zaken is voor Zandberg Oost.
De speerpunten voor 2006 zijn: huiselijk geweld, woninginbraken, straatroof en
auto-inbraken.
Er komt een besluit van de burgemeester over de coffeeshop Mediterannee aan de
Ginnekenweg. De coffeeshop moet binnen 3 maanden dicht. De
bezwaarschriftprocedure is in een afrondingsfase. Het pand zal ook in de toekomst
niet meer als coffeeshop de deuren mogen openen. Binnen de wijkraad wordt de
zorg uitgesproken dat het straatdealen zal toenemen.
Middelbare scholen: Er zijn kluisjescontroles geweest door de politie. Slechts bij
1 scholier is een gebruikershoeveelheid drugs gevonden.
Controles 2006: de politie zal dit jaar controleren op: dragen gordel, zitplaatsen
kinderen, roodlicht en links van de weg fietsen.
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6.

financieel jaarverslag
Alleen de feestcie heeft de financiële verantwoording 2005 aangeleverd tot nu toe.
Uiterlijk 8 mrt moet ook van de overige cie‟s (die subsidie van de wijkraad ontvangen
hebben) de verantwoording aangeleverd zijn. Op 1 mei moet de gemeente het
financieel jaarverslag hebben ontvangen.
- Hyacintplein: A. Coenraads
- Ginnekenweg: E. van Olphen
- Voetbaltoernooi: Kobe groep
- Koninginnestraat: ?
- Benedictinessenhof: ?

7. Commissies
Ginnekenweg: Er wordt naar gestreefd om de renovatie op de agenda voor 2007 bij de
gemeentelijke begroting te krijgen. Een gedeelte van het budget is besteed aan
plateau‟s (ivm 30 km zone)
Er is een visie opgesteld. De politiek moet zich hierover gaan uitspreken.
Parkeercie: Er staat een afspraak voor 20 jan. Met Tegelaars en IJzermans van de
gemeente. Actie E. van Olphen en R. Bots
Voetbaltoernooi kerst: er hebben 200 kinderen meegedaan. Voor 40 euro zijn de
goaltjes aangekocht.
Bomen: een gedeelte van de bomen die zijn gesneuveld bij de najaarsstorm is
inmiddels vervangen.
Sacramentskerk: Wordt gemeentelijk monument.
8.

Nieuwe leden wijkraad
De wijkraad stemt in met een nieuw lid. G. Dougle heeft iemand benaderd om vanuit
de hoek Zonnebloemstraat deel te nemen (L. Magilse uit de Pioenroosstraat). J.
Lankheet zal contact opnemen met deze persoon. Actie J. Lankheet
9.

Rondvraag
J. Lankheet: Er bestaat een mogelijkheid om glasbakken ondergronds te plaatsen. J.
Lankheet stuurt een brief aan de gemeente met de vraag of de glasbakken in Zandberg
hiervoor in aanmerking komen. Actie J. Lankheet
R. Bots: Er wordt een hondenuitlaatplaats aangelegd bij de D. van Veen school.
H. van Staveren: vraagt om toezending van het buurtbericht. Actie P. Brosens
Wil tevens graag weten wanneer er carnaval wordt gevierd in het gemeenschapshuis.
Dit is op zat., zond. en maandag van 15.30 tot 23.00 uur.

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 8 maart 2006

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), A. Coenraads, P. Brosens, L. Magilse, H. van
Staveren (politie)

Afwezig:

C. Betz, R. van Schijndel, E. van Olphen, I. van der Kroon, R. Bots

6. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering en heet L. Magilse, nieuw lid, welkom.

7. Vaststellen agenda

8. Verslag 18 jan. 2006 en actiepuntenlijst
Actiepunt Terugkoppeling parkeercie 20 jan. staat nog open (E. van Olphen en R.
Bots).
Naar aanleiding van het punt Parkeren: K. Tax is benaderd door dhr. Kuiper van het
Wilhelminapark. Ter hoogte van het Wilhelminapark/Koninginnestraat hebben
bewoners behoefte aan een parkeervergunningstelsel. Er wordt oa. veel op de trottoirs
geparkeerd (bijv. bezoekers Snoopy, wijnwinkel en deurwaarderskantoor). Daarnaast
zijn er parkeerders onder de bezoekers en werknemers van Wilhelminastraat en
centrum. Bewoners kunnen per straat een vergunningstelsel aanvragen. Ingevolge de
procedure houdt de gemeente een enquête.
Actiepunt mbt ondergrondse glasbakken blijft staan (actie J. Lankheet)
9. Ingekomen post
- Brief aankondiging schouw 2006. Piet Brosens zal de knelpunten in de wijk
inventariseren. Het verzoek aan alle leden is daarom om deze aan hem door te
geven binnen twee weken. K. Tax zal een mail rondsturen. (actie K. Tax en P.
Brosens).
- Gemeente heeft het voornemen te komen tot een lijst van monumentale en
beeldbepalende bomen en houtopstanden.
10.

Politiezaken
- De reconstructie van de Gen. Maczekstraat is aangevangen. Het verkeer moet
nog wennen aan de afsluiting, zodat er hier en daar wat opstoppingen zijn. Een
aantal straten (waaronder de Weth. Romboutsstraat, heeft daardoor tijdelijk
extra verkeer.
- Woninginbraken: In totaal in 2005 117 woninginbraken in Zandberg oost en
west. De politie heeft als aandachtspunt in 2006 de extra nazorg bij
woninginbraken.
- Het lijkt erop dat discriminatie op scholen af is genomen. De inspanningen van
de politie met de scholen werpt blijkbaar vruchten af.
- Coffeeshop Mediterannee: de insteek is nog steeds: Sluiten. Er lopen op dit
moment nog bezwaarprocedures.
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6.

Bij Luzac college wordt geklaagd over fietsen op het trottoir.

financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag 2005 en de begroting voor 2007 worden goedgekeurd.
De kascontrolecommissie wordt gevormd door A. Coenraads en L. Magilse
(actie).
Jaarverslag: nog niet alle bijdragen voor het jaarverslag zijn binnen. Deze dienen
uiterlijk 31 maart te worden aangeleverd bij J. Lankheet. K. Tax verzoekt E. Van
Olphen en I. van der Kroon om bijdrage aan te leveren. (actie K. Tax, E. van Olphen,
I. van der Kroon).

7. Commissies
- Hyacintplein: Dit jaar was er weer een ijsbaan. Op een overleg in het najaar zal de
organisatie rondom de (aanleg van de) ijsbaan worden geagendeerd voor de
wijkraadvergadering. (actie K. Tax)
- Feestcie: Er gaan wisselingen plaats vinden in de samenstelling van de commissie.
Op 17 juni vindt het buurtfeest weer plaats, dit jaar voor de 25ste keer.
8. Evaluatie bezoek raadscie 2005
De griffie van de gemeente wil graag het wijkbezoek door de raadsleden dat vorig jaar heeft
plaats gevonden evalueren. Daarom schuiven op 26 april a.s. om 20.00 uur 3
vertegenwoordigers van de griffie aan bij de wijkraadvergadering. Tevens zullen de heer
Mensen en Bachman van de wijkraad Zandberg West aanwezig zijn. Om met de wijkraad zelf
kort vooraf dit punt te kunnen bespreken, zal de wijkraadvergadering op 26 april om 19.30
uur aanvangen.
9. Rondvraag
P. Brosens zal G. Dougle afmelden bij de Kamer van Koophandel en L. Magilse
aanmelden. L. Magilse zorgt voor een kopie paspoort. Actie P. Brosens en L. Magilse.

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 26 april 2006

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), P. Brosens, R. van Schijndel, L. Magilse, E. van
Olphen, R. Bots, H. van Staveren (politie)

Afwezig:

A. Coenraads, C. Betz, I. van der Kroon,

11. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering. C. Betz heeft aangegeven te willen stoppen als lid
van de wijkraad ivm drukke andere werkzaamheden. K. Tax neemt hierover contact
op met C. Betz (actie K. Tax)
Voorbespreking agendapunt evaluatie bezoek raadscommissie (agendapunt 3): Er
wordt kort besproken welke punten aan de orde moeten komen. Zie verder onder punt
3.
12. Vaststellen agenda

13. Evaluatie bezoek raadscommissie 2005 In aanwezigheid van bestuursleden van
Zandberg Oost(mw M. Engelen, A. Mensen en F. Bachman en vertegenwoordigers van
de gemeente (mw A. Moerenhout, J. Koevoets en T. Schoenmakers).
Alvorens nieuwe wijkbezoeken te gaan plannen is de griffie aan het inventariseren wat
de ervaringen met de bezoeken in 2005 zijn. De ervaringen zijn doorgegeven aan het
college. De reactie van het college is vervolgens met de verslagen aan de orde geweest
in de raadscommissie. Bijv. het Bakkeleike: wordt voorlopig gehandhaafd.
Vuurwerkopslag: De APV is aangepast.
De ervaringen op de verschillende onderdelen:
Voorbereiding: Is als gedegen ervaren door de wijkraad, evenals de uitvoering. Echter,
daarna werd het stil. Bijv. de besluitvorming tav het Bekkeleike is als niet bevredigend
ervaren; de indruk bestaat dat de gemeente er van af wil. 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.
Suggestie: de voorzitter van de commissie betrekken bij de voorbereiding.
Uitvoering: Er was te weinig tijd om alle plekke te bezoeken. De groep was wel groot
(er waren ook cie-leden, niet-raadsleden); het was niet duidelijk wie waarover aan te
spreken was.
Suggestie: In kleinere, itemgerichte groepen wandelen (bijv. verkeer).
Vanuit de griffie wordt aangegeven dat het voornemen is om per raadsperiode alle
wijken 1x te bezoeken. In 2006 betekent dat nog 4 bezoeken, de volgende jaren 8 per
jaar.
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Terugkoppeling: Als kritiekpunt wordt vermeld dat de wijkraad niet is uitgenodigd
voor de cie-vergadering waarin de reactie van het college werd besproken. Er is
behoefte aan een lijst van afspraken/toezeggingen uit de cie. Deze komt bij de schouw
ook weer aan de orde. Daarbij zou moeten worden aangegeven wie aanspreekbaar is
op de afspraken.
Het verslag van het bezoek zal (nogmaals?) worden toegezonden aan de wijkraad.
Evaluatie van de procedure is belangrijk, de inhoud is uiteraard belangrijker.
14. Verslag 8 maart 2006
- Actiepunt mbt ondergrondse glasbakken (vergadering 8 mrt 2006) blijft staan.
(actie J. Lankheet)
- Schouw: heeft inmiddels plaats gevonden, er waren weinig punten aangereikt.
Het meldpunt werkt goed. De suggestie wordt gedaan om het tel. Nr. van het
meldpunt in het buurtbericht op te nemen (actie P. Brosens)
- Najaar: ijsbaan agenderen.
15.

Ingekomen post

6.

Politiezaken
- Het is rustig met aangiften. Alleen het aantal bedreigingen is gestegen tov
vorig jaar.
- Het deurwaarderskantoor aan de Koninginnestraat gaat verhuizen.
- De verkeersexamens zijn afgenomen, Dirk van Veen doet daar niet aan mee.
- De smartshop aan de Ginnekenweg is verkocht.
- Coffeeshop: procedures lopen nog.
- Ad Huisman (sportpark II) wil wijkvereniging oprichten.
7. Kascontrole en jaarverslag
Louis en Ard hebben kascontrole gedaan. Decharge verleend.
Het jaarverslag is toegezonden aan de gemeente.
8. Rondje commissies
Platform Ginnekenweg: Mede door de verkiezingen is er niet veel gebeurd. Volgende week is
er weer een vergadering. Het streven is om in de kadernota 2007 opgenomen te worden. Het
platform verzoekt voorts om een jaarlijkse bijdrage van de wijkraad.
Feestcie: Op 17 juni is het buurtfeest. Er zijn nieuwe cie-leden. Bij buurtbudgetten is subsidie
aangevraagd.
Zandberglaan: Er zit nog steeds een knelpunt op de kop van de Zandberglaan met de
Maczekstraat. Wordt bij de huidige reconstructie niet meegenomen. P. Brosens zal bij K.
Snijers informeren wie bij de gemeente de contactpersoon is. Deze naam geeft hij door aan R.
Bots. Actie P. Brosens
Zonnebloemstraat: De nieuwe bestemming voor het Posthumusterrein is nog onbekend.
Parkeercie: Het overleg op 20 jan. Met mw Ijzermans van de gemeente heeft niets opgeleverd.
Er staat een onderzoek op stapel.
10. Rondvraag
K. Tax zal nagaan wat de procedure voor het aanvragen van een lintje is (actie K. Tax).
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Verslag wijkraadvergadering 14 juni 2006
__________________________________________________________________________________
___
Aanwezig: J. Lankheet, K. Tax, I. Van der Kroon, R. Van Schijndel
Afwezig: E. Van Olphen, L. Magilse, A. Van Schijndel, P. Brosen, R. Bots, H. Van Staveren (politie)
__________________________________________________________________________________
__
1. Opening en mededelingen
C. Betz heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor de wijkraad.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag vergadering 26 april 2006
t.a.v. Bakkeleijke: De gemeente stelt een nieuwe beheerder aan.
Actiepunt ondergrondse glasbakken (J. Lankheet): Heeft contact gezocht met de gemeente.
IJsbaan: wordt geagendeerd voor vergadering in het najaar (actie K. Tax).
Schouw: Er wordt een zwerfvuilactie gehouden door de gemeente. Er wordt contact gezocht
met de schoolleiding over de actie. (actie P. Brosens)
Aanvraag lintje: actiepunt blijft staan (K. Tax)
4. Ingekomen post
- Er is een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe wethouder. J. Lankheet beziet of
hij er heen kan (actie J. Lankheet)
- Vanuit de gemeente is aangegeven dat het mogelijk is om stukken voor de
commissievergaderingen te ontvangen. De wijkraad wil de stukken voor de commissie
milieu en mobiliteit ontvangen. K. Tax geeft dit door (actie K. Tax)
- I. Van der Kroon wil graag de nieuwe adreslijst van de wijkraad ontvangen. K. Tax
zal deze toezenden (actie K. Tax)
5. Politiezaken
Afgelopen weekend is er onrust geweest op het Hyacintplein met jongeren.
6. Commissies
Feestcommissie: Op 25 juni is het buurtfeest.
7. Vergaderschema 2e helft 2006
Het schema wordt vastgesteld. Op 13 december 2006 vindt de jaarvergadering van de wijkraad
plaats (gecombineerd met gewone vergadering). Op 6 sept. is K. Tax afwezig i.v.m. vakantie.
Voorgesteld wordt om een gezamenlijk etentje in juli te laten plaats vinden. K. Tax zal een
mailing rondsturen met als mogelijke dat 13 of 14 juli. Als niet iedereen kan, wordt het in het
najaar. (actie K. Tax)
8. Rondvraag
R. van Schijndel stelt voor om nieuwe bewoners in de wijk een brief te sturen waarin de
wijkraad zich voorstelt. K. Tax zal een voorstel maken. (actie K. Tax)
K. Tax merkt op dat het laatste buurtbericht er erg goed uit zag. Wel jammer dat het niet meer
op groen papier was; dat maakte het herkenbaar.
I. van der Kroon: Op 9 september is het kloostertuinfeest. Er zal subsidie worden aangevraagd
door de bewoners bij de gemeente. Introducés zijn welkom.
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 20 september 2006

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), A. Coenraads, P. Brosens, L. Magilse, R. van
Schijndel, E. van Olphen, I. van der Kroon

Afwezig:

R. Bots, H. van Staveren (politie)

16. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
J. Lankheet deelt mede dat hij met ingang van 1 januari 2007 gaat stoppen met de
wijkraad in verband met verhuizing naar het buitenland.
K. Tax raadpleegt de statuten aangaande de procedure voor een nieuwe voorzitter.
Actie K. Tax

17. Vaststellen agenda

18. Verslag 14 jun 2006 en actiepuntenlijst
Voor de volgende vergadering wordt het punt “ijsbaan” geagendeerd.
Ondergrondse glasbakken: Omwonenden van de glasbakken op het Hyacintplein zijn
benaderd door de gemeente met vragen over de overlast. Afwachten wat er gaat
gebeuren.
Lintje: K. Tax heeft van de gemeente een formulier ontvangen waarop gegeven
ingevuld kunnen worden. Zij zal dit samen met P. Brosens ter hand nemen. Actie K.
Tax en P. Brosens
Brief voorstellen wijkraad: actie K. Tax
19. Ingekomen post
- Brief uitnodiging gespreksavond tussen leden van de gemeenteraad en wijk- en
dorpsraden. Vanuit de wijkraad zullen I. van der Kroon, E. van Olphen en L.
Magilse deelnemen. K. Tax verzendt het aanmeldformulier. Actie K. Tax
- Gemeente Breda heeft een accountmanager Wijk- en Dorpsraden aangesteld
(R. ter Hoeve).
- De nieuwe raadsgriffier is N. van Mourik
- Verslag van het fractievoorzittersoverleg van 7 september 2006 betreffende
beslispunten n.a.v. evaluatie wijkbezoeken vorige raadsperiode.
20.

Politiezaken
- H. van Staveren heeft per mail laten weten dat hij is benaderd door de
gemeente om advies uit te brengen over de effecten van een avondwinkel op de
Ginnekenweg 64. Deze mail is binnengekomen tijdens de vakantie van de
secretaris, reden waarom niet vóór 31 aug. Vanuit de wijkraad een reactie is
gezonden. Platform Ginnekenweg en winkeliersvereniging hebben negatief
geadviseerd. Op dit moment is onduidelijk wat er gaat gebeuren.
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6.

Rondje commissies
- Het kloostertuinfeest was een groot succes. Hart voor je Buurt heeft subsidie
toegekend.
- Onder de bewoners van de Benedictinessenhof wordt een enquête gehouden.
Ze kunnen hun mening geven over diverse aspecten van wonen in het hof.
- Ginnekenweg: De integrale visie is gereed. De gemeente is echter niet
voortvarend in planning van uitvoeren van plannen. Door middel van actie
voeren zal daarvoor binnenkort aandacht worden gevraagd. Aansluiten wordt
een informatieavond belegd voor belanghebbenden en de politiek.
- Rondom de coffeeshop zijn nog steeds procedures aanhangig.
- Feestcommissie: De nieuwjaarsreceptie kan plaats vinden op zaterdag 6
januari (avond?) of zondag 14 januari 2007 (middag). I. van der Kroon zal
informeren naar de mogelijkheid in de Sociëteit aan het Wilhelminapark. De
uitkomst geeft ze door aan P. Brosens (actie I. van der Kroon)
- Het buurtfeest was een succes.
- Hyacintplein: 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. Meerderheid heeft getekend vóór weghalen. De
goal is weggehaald en opgeslagen. Er kan nu gebruik worden gemaakt van de
kleine goaltjes. Vóór de herfstvakantie vindt een evaluatie plaats met de
gemeente.
- L. Magilse is op 17 mei naar een bijeenkomst van het project Geschikt Wonen
voor Iedereen (GWI) geweest. Gemeente Breda is proeftuin voor het project.
In 2002 is er een onderzoek geweest, welke wijken voldoen aan de criteria
(binnen een straal van 500 m voorzieningen voorhanden voor personen met
een beperking. Opvallend is dat Sportpark/Zandberg op zich niet aan de
criteria voldoen, maar dat dit niet zo wordt ervaren.

7. Punten najaarsoverleg met de wethouder
- Ginnekenweg
- Verkeersveiligheid bij scholen
- Evaluatie Gen. Maczekstraat
- Stand van zaken herplant bomen.
8. Jaarvergadering 13 december 2006
In het eerstvolgende buurtbericht komt een profielschets voor een nieuwe voorzitter.
aanvangen.
11. Rondvraag
Op 12 oktober 2006, 19.00 uur wordt er gezamenlijk gegeten bij Singa Radja. K. Tax
informeert C. Betz, R. Bots en H. van Staveren (actie K. Tax)

***
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Verslag
van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 1 november 2006

Aanwezig:

J. Lankheet, K. Tax (verslag), A. Coenraads, P. Brosens, L. Magilse, R. van
Schijndel, E. van Olphen, H. van Staveren (politie)

Afwezig:

R. Bots, I. van der Kroon

21. Opening en mededelingen
J. Lankheet opent de vergadering.
Dit is de laatste reguliere vergadering waar John Lankheet aan deelneemt. De
volgende vergadering op 13 december is de jaarvergadering.
22. Vaststellen agenda

23. Verslag 20 september 2006 en actiepuntenlijst
Tav lintje aanvragen: Er wordt een werkgroepje gevormd, waar K. Tax en P. Brosens
in zitten. Zij vragen mensen uit de buurt om inbreng te leveren.
Nieuwjaarsborrel: zaterdag 6 januari 2007, tijdstip nog niet bekend. De sociëteit aan
het Wilhelminapark is niet beschikbaar.
K. Tax zal een artikeltje voor het volgende buurtbericht schrijven, na de
jaarvergadering. Dan is ook de nieuwe voorzitter bekend. Actie K. Tax
24. Ingekomen post
- Breda Actief heeft een formulier gezonden om de gegevens met betrekking tot
de vrijwilligers te controleren ivm de verzekering. P. Brosens zal de lijsten van
vrijwilligers bij de commissies verzamelen. Actie P. Brosens en K. Tax
- Bijeenkomst met gemeenteraad: L. Magilse, E. van Olphen en I. van der Kroon
zijn afgevaardigden van onze wijkraad op 9 november. Er worden 5
discussiegroepen gevormd die avond.
25.

6.

Politiezaken
- H. van Staveren geeft een kort overzicht van de criminaliteitscijfers in de wijk
t/m oktober 2006.
Najaarsoverleg wethouder
- Op 27 okt. vindt het najaarsoverleg plaats, ‟s middags om 16.30 uur. K. Tax
heeft een e-mail gezonden aan R. ter Hoeve dat dit een ongelukkig tijdstip is. J.
Lankheet zal bezien of hij er heen kan.

7. procedure verkiezing nieuwe voorzitter
Ingevolgde de statuten kiest de wijkraad zelf een nieuwe voorzitter. In het buurtbericht
dat deze week uit komt, staat een oproep dat belangstellenden zich als kandidaat
kunnen melden. In de jaarvergadering van 13 december zal dit als eerste punt
geagendeerd worden.
8. Rondje commissies
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Platform Ginnekenweg: Er is actie gevoerd, waarbij bijna 2000 handtekeningen zijn
opgehaald. Op dit moment is er 1 miljoen beschikbaar voor aanleg fietspaden. Het platform
verkiest een integrale visie boven deeloplossingen.
Op 2 november dienen PvdA/VVD/GroenLinks een motie in.
Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een avondwinkel op de Ginnekenweg. Er is een
gesprek geweest, waar de aanvrager bij was. Als de vergunning wordt verleend, komt er nog
een bezwaarschriftprocedure.
Feestcommissie: De commissie heeft afscheid genomen van haar voorzitter, Pieter Stoop. Leo
Verburg is de nieuwe voorzitter.
Hyacintplein: Er moet een keuze worden gemaakt voor de goaltjes op het plein. De bewoners
hebben hun voorkeur kenbaar kunnen maken. Er moet dit boekjaar worden gekozen.

12. IJsbaan
Er wordt een comité gevormd voor de organisatie rondom de ijsbaan, zodat Frans Weijers
ontlast wordt. A. Coenraads en P. Brosens nemen dit op zich.
10. jaarvergadering 13 december 2006
E. van Olphen meldt zich af.
Punten die op de agenda komen:
- verkiezing nieuwe voorzitter
- Ingekomen post
- Terugblik bijeenkomst dorps- en gemeenteraden
- Terugblik najaarsoverleg wethouder
- Jaarverslag en jaarrekening

11. Rondvraag
- H. van Staveren wil graag het buurtbericht ontvangen.
- Er is een reconstructie van de Zuidelijke Rondweg op handen. De wijkraad
heeft geen nadere informatie (noot secretaris: Inmiddels is informatie over een
informatiebijeenkomst binnen gekomen). Op 13 november is een
inspraakavond.
- De situatie voor voetgangers en fietsers bij de Gen. Maczekstraat/Korte
Ploegstraat (bij de Chinees) is niet erg veilig. Er wordt op de stoep gefietst. De
reconstructie lijkt niet het gewenste resultaat te hebben gehad. Ook bij
bloemist Van Eijk, bij de toegang naar het Wagemakerspark is een onveilige
hoek. Het voetpad houdt daar nl. abrupt op.

Volgende vergadering: 13 december 2006, 20.00 uur (jaarvergadering)

***
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Wijkraad Zandberg Oost
Verslag jaarvergadering 14 december 2006

Aanwezig: J. Lankheet (aftredend voorzitter), K. Tax (verslag), R. Bots, I. Van der Kroon,
L. Magilse, H. van Staveren (politie), C. Jansen (belangstellende)
Afwezig m.k.: E. van Olphen, A. Coenraads, R. van Schijndel, P. Brosens
1. Opening/mededelingen.
De heer Lankheet (voorzitter) opent de vergadering.
P. Brosens heft in het ziekenhuis gelegen. Het gaat gelukkig de goede kant op. J.
Lankheet gaat namens de wijkraad bloemen bezorgen (actie J. Lankheet)

2. Vaststellen agenda
Voorgesteld wordt om het punt “ reconstructie Zuidelijke rondweg” te bespreken na punt
7.
3. Verslag vergadering 13 december 2006
Verzamelen lijsten van vrijwilligers: Was actiepunt van P. Brosens. Blijft staan (actie P.
Brosens).
Aanvragen koninklijke onderscheiding. Actiepunt blijft staan. (actie K. Tax/P. Brosens)
IJsbaan: Dit punt blijft staan. Wordt besproken in aanwezigheid van A. Coenraads (A.
Coenraads).
4. Bestuurswisseling
J. Lankheet treedt af als voorzitter. Als enige heft L. Magilse zich kandidaat gesteld. De
aanwezige wijkraadleden kiezen unaniem voor. J. Lankheet draagt spreekwoordelijk de
voorzittershamer over aan L. Magilse.
L. Magilse neemt het voorzitterschap van de vergadering over.
L. Magilse dankt J. Lankheet voor alle inspanningen die hij in de afgelopen jaren, te
beginnen met de oprichting, heeft verricht voor de wijkraad.
5. Ingekomen post
- Het CDA heeft de naam van een contactpersoon voor onze wijkraad
doorgegeven: E. Ucerler (tel. 5227699)
- Er is een verslag van de bijeenkomst waarbij gemeenteraadsleden en dorps- en
wijkraden aanwezig waren. De rode draad in de bijeenkomst was de slechte
communicatie met de gemeente
- Agenda 2007: 4 oktober gemeenteraad – dorps/wijkraden
9 februari: bespreking kadernota
- Op 1 jan. 2007 treedt de WMO in werking. L. Magilse maakt een artikeltje
hierover voor het buurtbericht (actie L. Magilse)
- Verzoek van de gemeente om evenementen door te geven (zonodig actie P.
Brosens)
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-

Arbocheck: er wordt verzocht om een enquête in te vullen mbt de vrijwilligers
(actie P. Brosens)

6 Terugblik bijeenkomst gemeenteraad – wijk- en dorpsraden
zie ook bij ingekomen post. De volgende suggesties zijn gedaan:
- welke gemeenteraadsleden zijn waarvoor verantwoordelijk?
- Brieven op tijd beantwoorden!
- Er wordt eigen initiatief van de gemeenteraadsleden verwacht.

7. Terugblik najaarsoverleg met wethouder Schoenmakers op 22 nov. j.l.
Er is (wederom) aangegeven dat 16.30 uur een onhandig vergadertijdstip is. De wethouder
heeft toegezegd om voor de volgende vergadering een ander tijdstip te kiezen.
Met betrekking tot de Ginnekenweg is verzocht om duidelijkheid. Er zijn nu 2 moties
aangenomen door de gemeenteraad.
1. 1 miljoen euro vrij voor uitvoeren van visie
2. er moet meer geld beschikbaar komen.
Het college moet een keuze maken. De wethouder gaat na of het mogelijk is om geld te
reserveren voor 2007. Bij de bespreking van de Kadernota op 9 februari moet een keuze
worden gemaakt.
Bij de rondvraag is de verkeerschaos rond de Zandbergschool en de Dirk van Veen aan de
orde gesteld. Een oplossing lijkt niet voorhanden vooralsnog.
Subsidiebeleid wijk en dorpsraden: Nu is er een apart subsidieregeling. Via de dienst
Welzijn komt er echter een nieuwe regeling. Er zal dan subsidie worden gegeven op
activiteiten, in plaats van een bedrag per inwoner. Dit zal per 2008 ingaan. Op dit voorstel
is veel kritiek gekomen. De reden om het aldus voor te stellen is gelegen in het feit dat er
dorps/wijkraden zijn die geld oppotten. Suggestie: een maximum stellen aan het eigen
vermogen dat een wijk/dorpsraad mag hebben.

7A Zuidelijke rondweg
R. Bots en L. Magilse zijn naar de informatiebijeenkomst geweest. Het voorstel is er nu
om de afslag naar de Baronielaan dicht te maken. Er is vrees dat dit een grotere belasting
op de wijk in verband met sluipverkeer zal gaan veroorzaken. Ook is er een
verkeersaantrekkende werking van het nieuwe plan Bavelseberg; dit betekent een
zwaardere belasting van de zuidelijke rondweg. R. Bots heeft bezwaar gemaakt tegen de
plannen. Het is niet duidelijk hoe het zal gaan met het vrachtverkeer. Dat mag op dit
moment gebruik maken van de rondweg.
R. Bots geeft aan dat er buurtbewoners zijn die een bijeenkomst hebben gepland waarin
verkeersdeskundigen een interpretatie geven van de cijfers van de gemeente. Op
Woensdag 20 dec. is de bijeenkomst. I. Van der Kroon zal erheen (actie I. Van der
Kroon). I. Van der Kroon en R. Bots zullen aanspreekpunt zijn binnen de wijkraad voor
de Ginnekenweg (actie R. Bots en I. Van der Kroon)

8 Jaarrekening/jaarverslag
Uiterlijk 1 april moet het jaarverslag worden ingediend bij de gemeente. Alle commissies
moeten een stukje aanleveren. J. Lankheet stuurt het digitale jaarverslag door naar K. Tax
(actie J. Lankheet)
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Voor de jaarrekening moet ook een kascontrole plaats vinden.
Girorekening: 2 personen moeten garant staan. Dit moet worden gewijzigd met het vertrek
van John. Actie L. Magilse en P. Brosens
Ook inschrijving bij KvK moet worden gewijzigd actie P. Brosens

9 Politiezaken
H. van Staveren heeft cijfergegevens over de criminaliteit in de wijk. Bijv. Het aantal
woninginbraken is afgenomen. De veelplegersaanpak lijkt soelaas te bieden.
Het gemeenschapshuis heeft vorig jaar problemen gehad met jongeren. Er wordt aandacht
gevraagd voor het schenken van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. Verder mogen er
(bijv. Met carnaval) niet te veel mensen binnen. Het is belangrijk om een goeie controle te
hebben, ook binnen.
Bewoners van de Wilhelminasingel klagen over feesten bij de Societeit. Volgens het
bestemmingsplan mag geen verhuur aan derden plaats vinden.
Er is een toename van overlast van het uitgaanspubliek. Dhr Van Staveren wijst op Smsalert. H. van Staveren zal hierover een berichtje voor het buurtbericht maken (actie H.
van Staveren)
10 rondje commissies
Vertegenwoordigers van de gemeente hebben de Benedictinessenhof bezocht. Bekeken is
wat er zou kunnen verbeteren op het gebied van veiliger en schoner (bijv. Snoeien).
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 bij de
gemeente voor te stellen om een evaluatiebijeenkomst te houden (oa met R. van der Pol).
Een aantal bewoners (waaronder P. Brosens) heeft de cursus „ politie voor burgers‟
gevolgd. Zij hebben een inkijkje bij de team Zuid-Oost gehad.
Ginnekenweg: procedure rond avondwinkel loopt nog.
Feestcie: op Zaterdag 6 jan. is de nieuwjaarsreceptie. Komt nog een buurtbericht over.
Hyacintplein: de plannen voor aanpassingen zijn goedgekeurd door de gemeente en
worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. (groenvoorziening/belijning). Het doeltje is
afgewezen door de buurt. Komt een aanvraag bij Hart voor je buurt voor een kleiner
goaltje.
11 Rondvraag
I. van der Kroon vraagt aandacht voor het feit dat kinderen het ijs vernielen in de vijver
van de Benedictinessenhof. Suggestie: Vertizontaal inschakelen. Verder merkt ze op dat er
weinig in het buurtbericht was opgenomen over het feest in de Hof.

***

14

