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 Verslag  

 

van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 17 januari 2007  

 

 

Aanwezig:  L. Magilse, A. Coenraads (verslag), P. Brosens, R. van Schijndel, E. van 

Olphen, C. Jansen 

 

Afwezig:  K. Tax, R. Bots, I. van der Kroon, H. van Staveren (politie) 

  

1. Opening en mededelingen 

 L. Magilse opent de vergadering.   

 P. Brosens heeft in het ziekenhuis gelegen maar neemt alweer deel aan de 

vergadering. Het gaat goed met hem en hij bedankt voor de bloemen. 

   

2. Vaststellen agenda 

  

 

3. Verslag 14 december 2006 en actiepuntenlijst 

 Verzamelen lijsten van vrijwilligers (actie P. Brosens). P. Brosens vraagt na bij 

Breda Actief wat de waarde van de lijst is. 

 Aanvragen koninklijke onderscheiding. Actiepunt blijft staan. (actie K. Tax en P. 

Brosens). 

 IJsbaan. Punt blijft staan. Wordt actueel wanneer gedurende langere tijd vorst 

intreedt (actie A. Coenraads). 

 Gemeente geeft 23 januari toelichting op besluitvorming Zuidelijke Rondweg. L. 

Magilse zal R. Bots en I. Van der Kroon vragen hierheen te gaan. (Actie L. 

Magilse) 

 Girorekening en KvK gegevens moeten gewijzigd worden; vervangen van J. 

Lankheet door L. Magilse (actie P. Brosens). Makro-pasje wordt aangevraagd 

(actie P. Brosens). 

 H. van Staveren verlaat ons en zal collega opvolger introduceren. Regelen 

afscheidskado (actie L. Magilse en P. Brosens). 

 Organiseren evaluatie Gen. Maczek reconstructie (actie L. Magilse). 

 Op 9 februari vindt hoorzitting Kadernota 2008 plaats. Er kan niemand heen. 

Vragen via mail wie wel kan. (actie L. Magilse). 

 Opstellen jaarrekening 24/1/2007 (actie L. Magilse en P. Brosens). Controle 

jaarrekening na 24/1/2007 (actie R. van Schijndel en A. Coenraads). 

 Oproep plaatsen in krantje voor trekker van wijkkrantje (actie P. Brosens). 

 Agendapunt volgende vergadering: riolering in de wijk, zie rondvraag (actie K. 

Tax). 

 

4. Ingekomen post 

 Uitkomst van gespreksavond met gemeenteraad d.d. 17 november is dat er meer 

communicatie komt en gezocht zal worden. 

 Meetrapport Zuidelijke Rondweg. Alle vragen met antwoorden zijn bijgesloten. 

 Vergunning aanvraag avondwinkel Ginnekenweg is geweigerd. Aanvrager heeft 6 

weken de tijd om te reageren. 
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5. Kadernota 

 Opnemen knelpunt ondergrondse glasbak Hyacintplein 

 Opnemen voorstel vastleggen in APV na 22.00 nergens meer voetballen 

 Actie Ginnekenweg. Status Plan. 

 

6. Jaarverslag / Jaarrekening 

 Jaarverslag: Commissies kunnen aanleveren wat ze in het jaarverslag willen 

hebben. 

 Jaarrekening: Wordt opgesteld 24/1/2007. Controle na 24/1/2007 (zie actiepunten). 

 

7. Politiezaken 

 H. van Staveren verlaat ons en zal collega opvolger introduceren (zie verder 

actiepunten). 

 

8. Rondje commissies 

 Platform Ginnekenweg: E. van Olphen is niet geweest. 

 Hyacintplein: A. Coenraads geeft update status voortgang beplanting en doeltjes. 

Beplanting is in werking gezet, goaltjes wordt nader besproken in klein comité. 

Voortzetting wellicht via Hart voor je Buurt. 

 Wijkkrant: P. Brosens zoekt trekker van de wijkkranten zet oproep nogmaals in het 

krantje. 

 

9. Voorstel vergaderschema 2007 

 Akkoord. 

 

11. Rondvraag 

 Riolering perikelen op de Roy van Zuijdewijn. Meenemen in Schouw. Agendapunt 

volgende vergadering in kaart brengen hoe wat waar wanneer v.w.b. riolering in de 

wijk. 

 C. jansen is bij deze officieel beëdigd als lid. 

 

    
 Volgende vergadering: 28 februari 2007, 20.00 uur 

 

  

 

 

*** 
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 Verslag  

 

van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 28 februari 2007  

 

 

Aanwezig:  L. Magilse, A. Coenraads, K. Tax (verslag), P. Brosens,  E. van Olphen, C. 

Jansen, I. van der Kroon, H. van Staveren (politie), L. Oerlemans (politie  

 

Afwezig:    R. Bots,  R. van Schijndel 

  

6. Opening en mededelingen 

 L. Magilse opent de vergadering.    

   

7. Vaststellen agenda 

Toegevoegd worden: 

11a. schouw 2007  

11b. Kindercarnaval 

 

8. Verslag 17 januari 2007 en actiepuntenlijst 

 Dank aan A. Coenraads voor het opstellen van het verslag. 

Actiepunten: 

 Vrijwilligerslijst: Bij bepaalde evenementen moet een lijst worden opgesteld vim 

verzekering. Wanneer evenementen een uitvloeisel van subsidie zijn, zijn de 

vrijwilligers gratis verzekerd via de gemeente. 

 Koninklijke onderscheiding: wordt aan gewerkt (P. Brosens en K. Tax) 

 Zuidelijke Rondweg: Laatste bericht is dat de afslag aan de noordkant van de 

Baronielaan voor personenauto‟s open blijft.  

 Girorekening: is aangepast 

 Er komt een Makropasje, op naam van Louis/Ard. 

 Evaluatie reconstructie Gen. Maczekstraat: K. Tax zoekt contact met R. van de 

Pol. H. Mous wordt hierbij betrokken. 

 Kadernota 2008: E. van Olphen is bij de behandeling geweest. In de voorstellen is 

de Ginnekenweg niet meegenomen. 

 

9. Ingekomen post 

 Schouw: 18 april 

 Bijeenkomst Hart voor je Buurt (P. Brosens/E. van Olphen) 

 Goaltjes: A. Coenraads reageert op de mail. 

 

 

5. Jaarverslag / Jaarrekening 

 Jaarverslag: Moet vóór 1 april worden ingestuurd (L. Magilse). E. van Olphen 

levert nog bijdrage aan over Platform Ginnekenweg. 

 Jaarrekening: A. Coenraads en R. van Schijndel doen de kascontrole. 

 

6. Politiezaken 

 Zandberg Carnaval: Regels zijn dit jaar strakker gehandhaafd. Wel druk geweest. 

Zandberg is blijkbaar de enige organisatie waar voor 12-16 jarigen carnaval wordt 
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gehouden. Ingang was achter de kerk. P. Brosens  schrijft een stukje voor de 

wijkkrant. 

 Avondwinkel Ginnekenweg: vergunning is afgewezen door B & W. 

 Luzac-college gaat verhuizen naar de Langedijk. Nog onbekend wat de nieuwe 

bestemming van het gebouw wordt. 

 Voormalige Dela pand: DJ Tiësto nieuwe eigenaar. 

 H. van Staveren wordt wijkagent in Ulvenhout.  

 

7. Zuidelijke Rondweg 
Komt terug op de volgende vergadering. 

 

8. Rondje commissies 

Hyacinthplein: Goaltjes worden aangevraagd via Hart voor je Buurt. Gemeente wil 

alleen goaltjes van 1 óf 2 meter hoog plaatsen, geen maat die daartussenin zit. 

Ginnekenweg: Gemeente stelt voor om het project in vier onderdelen op te splitsen. 

Benedictinessenhof: Schouw met K. Snijers geweest. Afspraken gemaakt. Het 

monument is inmiddels schoon gemaakt. Er wordt een jeu de boulesbaan aangevraagd 

bij Hart voor je Buurt.  

Buurtfeest: De voorbereiding voor het zomerfeest op 23 juni is gestart. Toezegging 1 

dag huur door de Zandberg.  

 

9. Disco 13-14 jarigen 

Dit komt terug op de agenda, omdat R. van Schijndel niet aanwezig is. 

 

10. Overleg scholen 

Het overleg met de scholen werd voorheen door J. Lankheet gevoerd. C. Jansen neemt het 

over. K. Tax geeft het telnr. van C. Betz door aan C. Jansen. 

 

11. Riolering, stand van zaken 

P. Brosens neemt dit mee in de schouw.  

 

11a Schouw 2007 
18 april om 13.30 uur is de schouw. Punten die vanuit de wijk (na oproep in het buurtbericht) 

zijn aangevoerd zijn: 

- op – en afritten bij trottoirs van het Wilhelminapark. 

- Afval brandgang Min. Nelissenstraat/Ginnekenweg 

- Ondergrondse glasbakken. 

 

11b Kindercarnaval 

Is reeds besproken bij Politiezaken.  

 

12. Rondvraag  
L. Magilse stelt voor om een keer gezamenlijk te spreken over de visie van de wijkraad voor 

de komende jaren. Besloten wordt om dit voor de volgende vergadering te agenderen. 

 

 
 Volgende vergadering: 11 april 2007, 20.00 uur 

 

  

*** 
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 Verslag  

 

van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 11 april 2007  

 

Aanwezig:  L. Magilse, A. Coenraads, K. Tax (verslag), P. Brosens,  E. van Olphen,  R. van 

Schijndel, R. Bots, C. Jansen, L. Oerlemans (politie)  

Afwezig mbvv: I. van der Kroon,  

 

1. Opening  

De voorzitter opent de agenda. Er wordt stil gestaan bij het overlijden en uitvaart van de 

echtgenoot van I. van der Kroon.  

 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Verslag 11 april 2007 

Lintje aanvragen: Voor half juli moet de aanvraag voor het jaar daaropvolgend worden 

ingediend.(P. Brosens en K. Tax) 

Kascontrole: is nog niet uitgevoerd (P, Brosens en A. Coenraads) 

Doeltjes: A. Coenraads heeft nog niet alle bewoners van het Hyacintplein geraadpleegd. (A. 

Coenraads) 

 

4. Ingekomen post  
Op 11 juni heeft de gemeente een avond georganiseerd waarin de een en ander over de 

gemeentelijke organisatie wordt uitgelegd. L. Magilse, C. Janssen en P. Brosens zullen 
deelnemen. K. Tax zal ze aanmelden. 

 

5. Politiezaken 
Er is een project geweest om de parkeeroverlast aan de Benedictinessenhof aan te pakken. 

Foutparkeerders zijn geverbaliseerd, waardoor de overlast verminderd is. De vraag is wel hoe lang 

dat zal duren. Ook op de kruising Zandberglaan – Min. Nelissenstraat is geverbaliseerd.  
 

Op 1 mei is coffeeshop Mediterranee gesloten voor 3 maanden. Dit had  in eerste instantie tot 

gevolg dat er meer op straat werd gedeald. Inmiddels lijkt dat weer over. Na de 3 maanden mag de 

zaak weer open “ met de oorspronkelijke bestemming”. Er bestaat alleen onduidelijkheid over wat 
die oorspronkelijke bestemming is. Breda heeft in total 9 coffeeshops (nu dus nog 8).  

 

Avondwinkel: vergunning is in het verleden afgewezen. 
 

Bij kledingzaak aan de Wilhelminastraat zijn in korte tijd vier ramkraken geweest. Bij de laatste 

zijn twee verdachten aangehouden. Gemiddeld zijn er drie woninginbraken per maand.  

 

6. Zuidelijke Rondweg  

R. Bots is naar de inspraakavond geweest en heeft bezwaar gemaakt tegen de afsluiting van de 

afslag naar de Baronielaan. Inmiddels heeft de gemeente besloten om de afslag open te houden. Er 
is een belangenvereniging Zuidelijke Rondweg opgericht. R. Bots zal contactpersoon blijven. (R. 

Bots). 

 

7. Verslag schouw  
P. Brosens heeft samen met Hans Mous de schouw met K. Snijers van de gemeente gedaan. 

Kleine urgente zaken zijn meteen aangepakt. De gemeente maakt een verslagje. De 

bevindingen/resultaten zullen worden teruggekoppeld (K. Tax) aan de mensen in de wijk die 
aandacht voor bepaalde onderwerpen hebben gevraagd. P. Brosens zal het verslag en de namen 

van de mensen die punten hebben ingebracht overhandigen aan K. Tax.   
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Ondergrondse glasbak: Er zal een aanvraag worden ingediend bij Hart voor je Buurt (A. 

Coenraads).  

 

8. Rondje commissies  

Platform Ginnekenweg: Het structurele overleg met de gemeente is hervat. Er is 1,9 miljoen 

beschikbaar voor de herinrichting (fysieke maatregelen) in 2008. Het verkeerscirculatieplan van de 
gemeente is nog van kracht tot 2010, dus op dat vlak komen er geen wijzigingen voorlopig (bijv. 

Eenrichtingsverkeer is op dit moment niet aan de orde).  

Er wordt besloten om vanuit de wijkraad ook eens kennis te maken met de (winkeliers) aan de 

Wilhelminastraat, als een van de belangenverenigingen. L. Magilse en E. van Olphen zullen een 
afspraak maken.  

 

Feestcommissie: Er is subsidie voor de tent (buurtbudgetten). Ook bij Hart voor je Buurt is 
subsidie aangevraagd. L. Magilse regelt de jeu de boules wedstrijd.  

 

Veiligheidscommissie: E. van Olphen heeft besloten om zich hier uit terug te trekken. C. Janssen 
zal haar opvolgen. Bezien wordt of het mogelijk is om een stagiair aan te trekken (bijv. Van 

Avans) om een enquete te houden over de veiligheidsbeleving in de wijk. De politie heeft een 

project “ De buurt stuurt”  Bewoners kunnen aandachtspunten aangeven, waarop de politie 

vervolgens haar capaciteit gericht kan inzetten.  
 

Gen. Maczekstraat. Er zal na 30 mei een afspraak met de gemeente worden gepland voor een 

evaluatie. Daarbij zullen H. Mous, P. Brosens, J. van Gils (wijkagent Sportpark) worden 
uitgenodigd. De gemeente wil graag vooraf aandachtspunten weten. Dit zijn: 

- Kruising Zandberglaan  

- Fietsers tussen chinees en de verkeerslichten. 

K. Tax zal de afspraak regelen. 

 

9. Overleg Zandberg-West  

L. Magilse en K. Tax hebben overleg gehad met de vertegenwoordigers van Zandberg West. De 
wijkraad beheert daar ook het buurthuis (in de vorm van een stichting) en heeft daarmee een 

andere opzet dan wij. Voorgesteld is om een keer gezamenlijk te overleggen en te bezien  op 

welke punten we gezamenlijk kunnen optrekken. De gezamenlijke vergadering vindt plaats op 5 
september.   

 

10. Toekomstvisie; demografische gegevens.  

L. Magilse heeft cijfers rondgestuurd aangaande de demografische gegevens van Zandberg. UIt de 
cijfers blijkt van een jonge wijk, met weinig ouderen. Dit kan worden verklaard uit het feit dat er 

nauwelijks woonvoorzieningen zijn voor ouderen. Evenmin zijn er starterswoningen en sociale 

woningbouw.  
 

Op dit moment is de SWOB actief in het meedenken over de woonvisie die de gemeente Breda 

aan het ontwikkelen is. SWOB inventariseert de meningen van bewoners en formuleert het 
commentaar naar de gemeente.  

K. Tax zal bij SWOB informeren wat de mogelijkheden zijn van hun organisatie. K. Tax en A. 

Coenraads zullen dit punt ter hand nemen.  

 
Volgende vergadering zal het punt “ Communicatie”  aan de orde komen.  

 

11. Rondvraag.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

*** 
volgende vergadering: 4 juli 07 
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Concept-Verslag  

 

van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 23 mei 2007  

 

Aanwezig:  L. Magilse, A. Coenraads, K. Tax (verslag), P. Brosens,  E. van Olphen,  R. van 

Schijndel, R. Bots, C. Jansen, L. Oerlemans (politie)  

Afwezig mbvv: I. van der Kroon,  

 

12. Opening  

De voorzitter opent de agenda. Er wordt stil gestaan bij het overlijden en uitvaart van de 

echtgenoot van I. van der Kroon.  

 

13. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

14. Verslag 11 april 2007 

Lintje aanvragen: Voor half juli moet de aanvraag voor het jaar daaropvolgend worden 

ingediend.(P. Brosens en K. Tax) 

Kascontrole: is nog niet uitgevoerd (P, Brosens en A. Coenraads) 

Doeltjes: A. Coenraads heeft nog niet alle bewoners van het Hyacintplein geraadpleegd. (A. 

Coenraads) 

 

15. Ingekomen post  
Op 11 juni heeft de gemeente een avond georganiseerd waarin de een en ander over de 

gemeentelijke organisatie wordt uitgelegd. L. Magilse, C. Janssen en P. Brosens zullen 
deelnemen. K. Tax zal ze aanmelden. 

 

16. Politiezaken 
Er is een project geweest om de parkeeroverlast aan de Benedictinessenhof aan te pakken. 

Foutparkeerders zijn geverbaliseerd, waardoor de overlast verminderd is. De vraag is wel hoe lang 

dat zal duren. Ook op de kruising Zandberglaan – Min. Nelissenstraat is geverbaliseerd.  
 

Op 1 mei is coffeeshop Mediterranee gesloten voor 3 maanden. Dit had  in eerste instantie tot 

gevolg dat er meer op straat werd gedeald. Inmiddels lijkt dat weer over. Na de 3 maanden mag de 

zaak weer open “ met de oorspronkelijke bestemming”. Er bestaat alleen onduidelijkheid over wat 
die oorspronkelijke bestemming is. Breda heeft in total 9 coffeeshops (nu dus nog 8).  

 

Avondwinkel: vergunning is in het verleden afgewezen. 
 

Bij kledingzaak aan de Wilhelminastraat zijn in korte tijd vier ramkraken geweest. Bij de laatste 

zijn twee verdachten aangehouden. Gemiddeld zijn er drie woninginbraken per maand.  

 

17. Zuidelijke Rondweg  

R. Bots is naar de inspraakavond geweest en heeft bezwaar gemaakt tegen de afsluiting van de 

afslag naar de Baronielaan. Inmiddels heeft de gemeente besloten om de afslag open te houden. Er 
is een belangenvereniging Zuidelijke Rondweg opgericht. R. Bots zal contactpersoon blijven. (R. 

Bots). 

 

18. Verslag schouw  
P. Brosens heeft samen met Hans Mous de schouw met K. Snijers van de gemeente gedaan. 

Kleine urgente zaken zijn meteen aangepakt. De gemeente maakt een verslagje. De 

bevindingen/resultaten zullen worden teruggekoppeld (K. Tax) aan de mensen in de wijk die 
aandacht voor bepaalde onderwerpen hebben gevraagd. P. Brosens zal het verslag en de namen 

van de mensen die punten hebben ingebracht overhandigen aan K. Tax.   
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Ondergrondse glasbak: Er zal een aanvraag worden ingediend bij Hart voor je Buurt (A. 

Coenraads).  

 

19. Rondje commissies  

Platform Ginnekenweg: Het structurele overleg met de gemeente is hervat. Er is 1,9 miljoen 

beschikbaar voor de herinrichting (fysieke maatregelen) in 2008. Het verkeerscirculatieplan van de 
gemeente is nog van kracht tot 2010, dus op dat vlak komen er geen wijzigingen voorlopig (bijv. 

Eenrichtingsverkeer is op dit moment niet aan de orde).  

Er wordt besloten om vanuit de wijkraad ook eens kennis te maken met de (winkeliers) aan de 

Wilhelminastraat, als een van de belangenverenigingen. L. Magilse en E. van Olphen zullen een 
afspraak maken.  

 

Feestcommissie: Er is subsidie voor de tent (buurtbudgetten). Ook bij Hart voor je Buurt is 
subsidie aangevraagd. L. Magilse regelt de jeu de boules wedstrijd.  

 

Veiligheidscommissie: E. van Olphen heeft besloten om zich hier uit terug te trekken. C. Janssen 
zal haar opvolgen. Bezien wordt of het mogelijk is om een stagiair aan te trekken (bijv. Van 

Avans) om een enquete te houden over de veiligheidsbeleving in de wijk. De politie heeft een 

project “ De buurt stuurt”  Bewoners kunnen aandachtspunten aangeven, waarop de politie 

vervolgens haar capaciteit gericht kan inzetten.  
 

Gen. Maczekstraat. Er zal na 30 mei een afspraak met de gemeente worden gepland voor een 

evaluatie. Daarbij zullen H. Mous, P. Brosens, J. van Gils (wijkagent Sportpark) worden 
uitgenodigd. De gemeente wil graag vooraf aandachtspunten weten. Dit zijn: 

- Kruising Zandberglaan  

- Fietsers tussen chinees en de verkeerslichten. 

K. Tax zal de afspraak regelen. 

 

20. Overleg Zandberg-West  

L. Magilse en K. Tax hebben overleg gehad met de vertegenwoordigers van Zandberg West. De 
wijkraad beheert daar ook het buurthuis (in de vorm van een stichting) en heeft daarmee een 

andere opzet dan wij. Voorgesteld is om een keer gezamenlijk te overleggen en te bezien  op 

welke punten we gezamenlijk kunnen optrekken. De gezamenlijke vergadering vindt plaats op 5 
september.   

 

21. Toekomstvisie; demografische gegevens.  

L. Magilse heeft cijfers rondgestuurd aangaande de demografische gegevens van Zandberg. UIt de 
cijfers blijkt van een jonge wijk, met weinig ouderen. Dit kan worden verklaard uit het feit dat er 

nauwelijks woonvoorzieningen zijn voor ouderen. Evenmin zijn er starterswoningen en sociale 

woningbouw.  
 

Op dit moment is de SWOB actief in het meedenken over de woonvisie die de gemeente Breda 

aan het ontwikkelen is. SWOB inventariseert de meningen van bewoners en formuleert het 
commentaar naar de gemeente.  

K. Tax zal bij SWOB informeren wat de mogelijkheden zijn van hun organisatie. K. Tax en A. 

Coenraads zullen dit punt ter hand nemen.  

 
Volgende vergadering zal het punt “ Communicatie”  aan de orde komen.  

 

22. Rondvraag.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

*** 
volgende vergadering: 4 juli 07 
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Concept-Verslag  

 

van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 04 juli 2007  

 

Aanwezig:  L. Magilse, , K. Tax (verslag), P. Brosens,  E. van Olphen,  R. van Schijndel,  C. 

ansen, I. van der Kroon  

Afwezig: A. Coenraads, R. Bots, L. Oerlemans (politie) 

 

23. Opening  

De voorzitter opent de vergadering.   

 

24. Vaststellen agenda  

Agendapunt 5. (politiezaken) kan vervallen in verband met de afwezigheid van L. Oerlemans. De 

agenda wordt voor het overige vastgesteld. Afgesproken wordt, om een separate actielijst op te 
stellen. 

 

25. Verslag 23 mei 2007 

Coffeeshop Ginnekenweg: Er is bezwaar gemaakt. Vóór 1 augustus wordt de uitspraak verwacht. 

 

26. Ingekomen post  
De subsidie voor 2006 is vastgesteld op € 3777,-. De vergadering vraagt zich af, of het 
subsidiebedrag wordt geïndexeerd door de gemeente. Daarnaast is het inwonersaantal gegroeid. 

Het bedrag voor 2007 is nog niet bekend. Er zal navraag worden gedaan over de hoogte van de 

subsidie bij R Verhoeven (K. Tax) 

 
L. Magilse zal verslag van Rekenkamer doorsturen naar iedereen. 

 

27. Politiezaken 
Vervallen. 

    

 

28. Rondje commissies  

Platform Ginnekenweg: De gemeente heeft een plan gepresenteerd. Van de zijde van het Platform 

volgt een reactie daarop in de richting van de projectleider (Rinus Goedhart). De wijkraad zal hier 

een afschrift van ontvangen. Er is 1,9 miljoen beschikbaar, medio 2008 zullen werkzaamheden 
starten. 

De afspraak met de winkeliersvereniging Wilhelminastraat zal na de zomervakantie worden 

gepland. 
 

Feestcommissie: Het buurtfeest was geslaagd. 

Op de 1
e
 zondag van 2008 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. 

 

Veiligheidscommissie: L. Magilse en C. Jansen hebben een gesprek gehad met L. Oerlemans, de 

wijkagent. L. Magilse heeft een gesprek gehad et Jeanne Theuwsen, de veiligheidscoördinator van 

de gemeente. Hij heeft van haar het plan voor Oud-Tuinzigt, als voorbeeld ontvangen en zal een 
voorzet maken voor een wijkveiligheidsplan op basis van een reeds verschenen plan. Er is 

gekeken naar de criminaliteitscijfers van de wijk, daarin is moeilijk een patroon te ontdekken. Een 

tweede veiligheidsregisseur van de gemeente (Henk Boelen) begint per 1 september en heeft o.a 
Ginneken en Zandberg in zijn gebied.  

 

Gen. Maczekstraat. Na de zomervakantie zal de evaluatie plaats vinden met vertegenwoordigers 

van de gemeente. R. van de Pol heeft datumvoorstellen gedaan. P. Brosens zal de afspraak regelen 
(met Hans Mous en Jan van Gils). 
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Scholen: C. Jansen maakt een afspraak met de directeuren van de basisscholen, naast een afspraak 

met de ouderraad 

 
Benedictinessenhof: Er zijn problemen met jeugd geweest (vernielingen). 

 

 
 

 

  

29. Toekomstvisie; demografische gegevens.  

a. Nog geen contact gehad met SWOB.  

b. Vanwege vakantie van A. Coenraads nog geen voortgang te melden 

 

30. Toekomstvisie; Communicatie.  

 

 De aanwezigen zijn het er over eens, dat een website een goede manier zou zijn voor externe 
communicatie: 

a. naar bewoners 

b. naar gemeenteraad 

c. naar gemeentelijke organisatie 
d. naar andere instantie 

 

Dit zou een goede aanvulling kunnen vormen op de bestaande communicatiemiddelen (wijkkrantje, 
regionale bladen, (jaar)vergaderingen.  

De website van de gemeente kent links naar websites van wijkraden. 

P. Brosens noemt als voorbeeld van een handzame en duidelijke website de lokale site van de 

fietsersbond. 
Verzoek aan allen is om rond te kijken op het Internet naar voorbeelden van aantrekkelijke sites. 

Daarnaast over de vraag welke onderwerpen er op zouden kunnen (als voorbeeld wordt “vraag- en 

aanbod” genoemd). 
Daarnaast komt er een oproep in het wijkkrantje met de vraag wie zou willen/kunnen helpen met het 

bouwen van een site. (K. Tax). Rob van Schijndel zal contact zoeken met andere wijkraden over hun 

website 
 

31. Rondvraag.  

i. In het wijkkrantje wordt de datum van de jaarvergadering opgenomen (31 

oktober). 
ii. L. Magilse doet een oproep aan de leden om bij de vergaderingen aanwezig 

te zijn. 

iii. R. van Schijndel vraagt naar de toekomst van een wijkgebouw. Besloten 
wordt om eens kennis te maken met het stichtingsbestuur. (R. van 

Schijndel, L. Magilse en E. van Olphen). 

iv. Op 5 september is de vergadering met Zandberg West. Aan de orde zal 
komen op welke punten samengewerkt zou kunnen worden. 

v. L. Magilse legt contact met wijkraad BSF (Blauwe Kei, Sportpark en 

Flodderdreef). 

vi. L. Magilse legt contact met R. Bots 
 

*** 
 
 
 
 
volgende vergadering: 5 september 07 
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 Verslag  

 

van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 05 september 2007  

 

Aanwezig:  L. Magilse, , K. Tax (verslag), P. Brosens,  E. van Olphen, A. Coenraads , C. Jansen, 

L. Oerlemans (politie) 

Afwezig: R. van Schijndel R. Bots, I. van der Kroon  

 

 

32. Opening  

De voorzitter opent de vergadering.   

 

33. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld.   

 

34. Verslag 04 juli 2007 

 Er is een separate actielijst opgesteld.  

Evaluatie Generaal Maczekstraat: P. Brosens heeft met H. Mous een evaluatiegesprek gehad met 
R. van der Pol en M. Burm van de gemeente. De volgende punten zijn besproken: 

- het aantal voertuigen blijft hoger dan 9000, hoewel tijdens die vaststelling de zuidelijke 

rondweg nog niet klaar was en de Vierwindenstraat nog steeds tweerichtingsverkeer is. 
Mogelijk dat die twee aspecten in de toekomst nog voor verbetering gaan zorgen. 

- Er wordt nog steeds veel fout geparkeerd. Het verzoek aan de politie is om regelmatig te 

bekeuren. 

- Bij Domino‟s worden veel bromfietsen op de stoep geparkeerd. 
- Verwijsborden naar “Centrum” via de La Reijweg worden volgend jaar geplaatst. 

- Naar verwachting wordt aan het eind van 2007 het snelheidsborg (Smiley) nogmaals voor een 

zekere periode terug geplaatst. 
 

Info verzamelen website: Aan allen het verzoek om onderwerpen voor de website te bedenken die op 

een website voor de wijk(raad) geplaatst zouden kunnen worden. P. Brosens weet mogelijk iemand die 
een website zou kunnen bouwen. Het probleem is eerder het onderhoud van een site (actueel houden). 

Afgesproken wordt, om dit onderwerp vast op de agenda te laten terugkeren. 

 

K. Tax heeft contact gehad met R. ter Hoeve van de gemeente over het jaarlijkse subsidiebedrag van 
de gemeente. Hij heeft bericht dat er geen gemeentelijk standpunt hieromtrent is, maar heeft het onder 

de aandacht gebracht bij de betreffende afdeling. Hij zal hierover nader berichten in de richting van de 

wijkraad. 

 

35. Ingekomen post 
Op 4 oktober vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats tussen wijkraden en gemeenteraad. L. Magilse 
gaat, E. van Olphen en C. Jansen bezien of ze mee kunnen. De namen van de deelnemers moeten 

worden doorgegeven. 

 

  
36. Politiezaken 

a. Het wijkteam Blauwe Kei organiseert een bijeenkomst over de prioriteitenstellingen 

voor 2008-2011. Naast de landelijk vastgesteld prioriteiten (jeugd/wijkveiligheid) 
kunnen ook lokale prioriteiten benoemd worden. Wijkbewoners zullen daarvoor 

tezijnertijd worden uitgenodigd. 

b.  Op 1 sept. Is de veiligheidsadviseur bij de gemeente begonnen, Henk Boelens. De 

leden van de veiligheidscommissie zullen een kennismakingsgesprek organiseren. 
c. In samenspraak met gemeente en politie wordt een huis-aan-huis brief opgesteld voor 

de wijken Zandberg en Sportpark. Daarin wordt informatie gegeven over criminaliteit. 
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Daarnaast wordt aan burgers gevraagd om medewerking bij de signalering van 

criminaliteit. Dus: alert zijn, geen gelegenheid geven.  

d. In de hofjes van de Ranonkelstraat is onenigheid geweest over het parkeren (wie mag 
er wel/niet parkeren). Aangezien het een straat met een openbaar karakter is, is 

parkeren voor eenieder toegestaan. 

e. Koninginnestraat: Project parkeeroverlast ter hoogte van achteruitgang Albert Heijn. 
Mogelijk dat in de Komeetstraat een soortgelijk project zal worden gedraaid. 

f. Er komt een project ten behoeve van het tegengaan van parkeren van 

aanhangwagentjes (zonder kenteken). 

g. Er is een project discoroute. Op zaterdagnachten worden extra collega‟s ingezet om op 
de route van en naar het centrum vandalisme tegen te gaan. 

h. Op 13 okt. organiseert Blauwe Kei de landelijke open dag van de politie. 

    
 

21.00 uur: Het tweede deel van de vergadering vindt plaats in aanwezigheid van F. Hartman en A.  

Mensen (wijkraad Zandberg West). 

 

37. Rondje commissies  

Platform Ginnekenweg: Na de presentatie van het concept-ontwerp worden de tegenstellingen 

bewoners – winkeliers duidelijker. Eind september zal het concept voor inspraak worden 
gepresenteerd door de gemeente. Eind oktober volgt dan het definitieve ontwerp, waarna in januari 

2008 zal worden gestart met de werkzaamheden. L. Oerlemans zal participeren in planvorming 

voor de uitvoering waar het gaat over veiligheidsaspecten. 
 

Feestcommissie:  geen bijzonderheden. 

 

Veiligheidscommissie:  
- huis-aan-huisbrief (zie onder politiezaken) 

- Er wordt gewerkt aan een veiligheidsplan. 

 
Scholen: C. Jansen heeft een vergadering bijgewoond van de verkeerscommissie van de 

Zandbergschool. L. Oerlemans zal de mogelijkheden bezien om aan te sluiten bij deze commissie. 

 
Hyacintplein : De enquête over de goaltjes is bijna afgerond. Een wijkbewoonster heeft haar 

ongenoegen geuit over het feit dat er nog geen goals zijn geplaatst. A. Coenraads zal reageren met 

de stand van zaken. 

 

  

38. Zandberg West en Oost 

Het bestuur van Zandberg West (F. Hartman en A. Mensen) geeft een toelichting van de 
geschiedenis en stand van zaken van de Wijkraad Zandberg West. Van 1984 tot en met 1996 is 

Zandberg West stadsvernieuwingsgebied geweest. De wijkraad is tevens beheerder van het 

buurthuis, dat inmiddels verouderd is en op termijn gesloopt zal worden. De wijkraad is 
gesprekspartner voor de gemeente waar het gaat om de nieuwe bestemming van de grond. Op dit 

moment ligt het overleg overigens stil. De animo vanuit de wijk voor deelname aan de wijkraad is 

niet groot, dit heeft ook te maken met het feit dat dit is gekoppeld aan het beheer van het 

buurthuis.   

 

De wijken Zandberg Oost en West verschillen op diverse punten. In Zandberg West is 

bijvoorbeeld het verloop in bewoning groter, omdat er meer kleine woningen zijn. Ook de 
bewonerssamenstelling verschilt van die van Oost. In West is minder communicatie met de 

bewoners, in Oost vindt dit bijv. plaats door het buurtbericht. De raakvlakken zitten in de 

problematiek rondom de Ginnekenweg, verkeer en veiligheid.  
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Besloten worden dat beide wijkraden elkaar op de hoogte houden. Elk jaar zullen twee 

vergaderingen gezamenlijk worden gehouden. Een van die vergaderingen zal in het Bakkeleijke 

plaats vinden.  
 

39. Rondvraag.  

i. In de brandgang achter de Min. Nelissenstraat slaapt regelmatig een 
dakloze. Bij overlast: melden aan politie. 

ii. L. Magilse en K. Tax hebben een kennismakingsgesprek gehad met een 

verslaggever van Breda Nu, een uitgave van de gemeente. 

 
*** 

 
 
 
 
volgende vergadering: 31 oktober 07 (jaarvergadering) 
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 Verslag  

 

van de vergadering van de Wijkraad Zandberg Oost van 31 oktober 2007 (Jaarvergadering) 

 

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

Schijndel 

Afwezig:  R. Bots, E. van Olphen, C. Jansen, L. Oerlemans (politie) 

   
 

 

40. Opening  
De voorzitter opent de vergadering.   

 

41. Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld.   

 

42. Verslag 05 september 2007 

Het verslag wordt vastgesteld en de aktielijst wordt geactualiseerd. Met betrekking tot  de 
aktielijst: 

15. L. Magilse en C. Jansen hebben de bijeenkomst van gemeenteraad en wijkraden 

bijgewoond op 4 oktober j.l. Met name is de structuurvisie besproken. Zandberg Oost is 
benoemd tot consolidatiewijk. Dit is van belang voor de woonvisie van de wijkraad. 

17. L. Magilse en C. Jansen hebben kennis gemaakt met de veiligheidscoördinator van de 

gemeente. Hij heeft ook de concept-veiligheidsvisie bekeken. 

 

 

43. Ingekomen post 
Mw Mul uit Gouda heeft per e-mail gevraagd of er iemand informatie heeft over een jongen die op 
14 nov. 2006 is omgekomen in de Doenradestraat. Geen van de leden heeft nadere informatie. K. 

Tax stuurt de mail door naar L. Oerlemans. 

 
Stichting Haagpoort is nieuw leven ingeblazen. Voorzitter is Hans Dolné. 

 

De voorzitter van de Rekenkamer Breda heeft een verslag met aanbevelingen gestuurd naar 

aanleiding van de inventarisatie over de communicatie tussen wijkraden en gemeente. 
 

  

44. Politiezaken 
In verband met de afwezigheid van L. Oerlemans wordt dit punt niet besproken. 

    

  

45. Jaarverslag/jaarrekening 2007  

De commissies wordt verzocht om een stukje aan te leveren voor het jaarverslag.  

 

46. Wijkvisie  
Er wordt een integrale wijkvisie opgesteld. Het wijkveiligheidsplan en de woonvisie zullen 

daarvan onderdeel uit maken. K. Tax complimenteert de opstellers van het onderdeel 

wijkveiligheidsplan met het concept dat er nu ligt.  
 

47. Website 
Naar aanleiding van de oproep in het buurtbericht heeft zich iemand gemeld die bereid is voor de 

wijk(raad) een website te bouwen (dhr. S. Settels). Onderhoud kan door de wijkraad zelf gebeuren. 
Dhr. Settels zal een voorstel maken. Er zal ook ruimte voor Zandberg West op de site worden 

ingeruimd. K. Tax zal de digitale verslagen op Cdrom aanleveren. 
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9. Rondje Commissies 

Platform Ginnekenweg: Ivm de afwezigheid van E. van Olphen wordt dit punt doorgeschoven 

naar de volgende vergadering. 
 

Feestcommissie:  Het buurtfeest 2007 is geëvalueerd. De organisatie voor de nieuwjaarsreceptie is 

begonnen. 
 

Veiligheidscommissie:  

Zie onder “verslag, punt 17”. 

 
Scholen:  Ivm de afwezigheid van C. Jansen wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 

 
Hyacintplein : Besloten is om goaltjes van 1,5 m hoog te gaan plaatsen. Aan de gemeente zal 

worden verzocht om ondergrondse glasbakken te plaatsen. 

 
Roy van Zuydewijnlaan: Er is een insluiping in een schuur geweest, waarbij een fiets is gestolen. 

 

Benedictinessenhof: Het kunstwerk is omgevallen. Verder: Het blijft een vraag waar de eenden 

aan zijn overleden. Botulisme? 
 

48. Rondvraag.  

i. Parkeren tot 22.00 uur: Op de Ginnekenweg Noord is dit besluit door de 
gemeente teruggedraaid. 

ii. R. van Schijndel meldt dat het aantal leerlingen van de Zandbergschool nog 

steeds stijgt. 

 
*** 

 
 
 
 
volgende vergadering: 19 december 2007 
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Verslag vergadering wijkraad Zandberg Oost 19 december 2007 

 

 

Aanwezig: L. Magilse, K. Tax, E. van Olphen, R. van Schijndel. R. Bots. L. Oerlemans 

(politie). 

Gast: S. Settels 

Afwezig m.k.: A. Coenraads, I. van der Kroon, C. Jansen  

 

 

 

1. Opening 

C. Jansen heeft aangegeven te gaan stoppen als lid van de wijkraad. 

 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Aktielijst  

– 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. 

– 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).  

 

4. Ingekomen post. 

- Uitnodiging voor groepsgesprekken tbv de kadernota 2009 op 21 januari 2008. 

Het platform Ginneken neemt hier aan deel. 

- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente op 4 januari van 17.30 – 19.30 uur. 

- Verslag van de Rekenkamer Breda van het onderzoek naar de communicatie 

tussen de Gemeente Breda en haar burgers. 

- Structuurvisie Breda 2020. 

- Voorstel „activiteitenbudget wijk-en dorpsraden 2008. Er is 350.000 euro 

beschikbaar in 2008. Sluitingsdatum voor de eerste ronde is 15 januari 2008.  

 

5. Website.  

Ten behoeve van dit agendapunt is de heer Settels aanwezig. Hij heeft de website vorm 

gegeven en geeft een toelichting. De leden van de wijkraad zijn onder de indruk van de 

vormgeving en reeds beschikbare informatie. Er zijn statische en dynamische pagina‟s. De 

dynamische pagina‟s zijn aan te vullen door de wijkraad. Zandberg Oost en West kunnen 

eigen mogelijkheid krijgen tot wijziging van gegevens.  

Aan R. ter Hoeve zal worden verzocht om op de website van de gemeente een link te 

maken naar de site van Zandberg (K. Tax) 

Beschikbare foto‟s graag ter beschikking stellen ten behoeve van website (allen). 
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6. Verkeersproblematiek basisscholen.  

R. Coffeung en P. Stoop zijn verhinderd om de vergadering bij te wonen. L. Magilse heeft 

naar aanleiding van het wijkveiligheidsplan contact gezocht met deze vertegenwoordigers 

van de verkeerscommissies van de Zandbergschool en de Dirk van Veen. Beide scholen 

gaan meedoen met het Brabantse verkeersveiligheidslabel. Dit stelt eisen aan 

lesprogramma‟s in alle leerjaren. I. van der Kroon en R. Bots zijn contactpersonen.  

 

7. Politiezaken  

Breda-data geeft informatie over veiligheid in wijken. Zandberg komt hierbij positief naar 

voren; op criminaliteitsgebied is het redelijk rustig. Er zijn bijvoorbeeld weinig 

woninginbraken gemeld.  

H. Hartkerk: de gemeente heeft de eigenaar gedwongen om een steiger te zetten. Het pand 

valt onder monumentenzorg.  

 

8. Wijkveiligheidsplan. 

Complimenten aan de opstellers. Het plan wordt vastgesteld. Na eindredactie door K. Tax 

zal het op de website worden geplaatst.  

 

9. Activiteitenbudgetten: Er is een budget beschikbaar van 350.000 euro voor 2008. 

Voorstellen kunnen tot 15 januari 2008 worden ingediend. 

 

10. Concept-vergaderschema 2008. K. Tax zal de vergaderdata met Zandberg West 

voorleggen aan het bestuur aldaar. Als deze akkoord zijn, zal het vastgestelde 

vergaderschema worden rondgestuurd (en gepubliceerd op de website).  

 

11. Rondvraag  

Naar aanleiding van een artikeltje in BN/De Stem wordt gesproken over de 

parkeerproblematiek in de wijk. De gemeente heeft het betaald parkeren op de 

Ginnekenweg tot 22.00 uur weer teruggedraaid. Er is verwondering over het feit dat 

over het betaald parkeren op de Ginnekenweg niet is gecommuniceerd met de 

wijkraad.  

E. van Olphen vraagt om een bijdrage in de vergaderkosten van het Platform. Omdat 

P. Brosens afwezig is, zal ze het verzoek per mail zenden.  
 


