
BU
UR

TBERICHT Wijkraad  Zandberg-Oost Nummer 125 juli 2009

EEN BUURTGENOOT NADER BEKEKEN
Wie kent niet de frietjes van Ahmet, op de hoek van de Klimopstraat en 
Gen. Maczekstraat? Als je er regelmatig komt ken je de spreuk: ‘Bent u 
tevreden vertel het anderen, heeft u klachten vertel het ons’ waarschijn-
lijk uit je hoofd! De buurt kent hem als Achmed, maar hij heet eigenlijk 
dus Ahmet. ‘Achmed is voor jullie makkelijker’ zegt hij lachend.

Ahmet is geboren en getogen in Meknès, Marokko. Toen hij 24 was 
belde zijn broer, die in Nederland een handel had in dameskleding en 
vroeg Ahmet of hij hem wilde komen helpen. Zo heeft hij 5 jaar gewerkt 
in de winkel van zijn broer aan de Haagdijk en op markten en 
braderieën. Toen heeft hij 2½ jaar gewerkt bij een friettent op het 
Erasmusplein. Tegen die tijd (1986) kwam de locatie op de hoek 
Klimopstraat/Gen.Maczekstraat vrij en is hij voor zichzelf begonnen. Wat 
begon als een avontuur bleek veel en hard werken te zijn. In de horeca 

werk je natuurlijk op zon- en feestdagen en met een eigen zaak ben je ook op de dag dat je dicht bent nog bezig 
met administratie e.d. Dat valt af en toe niet mee, maar het contact met de mensen vindt hij wel leuk.Verder heeft 
hij weinig tijd voor ontspanning. Hij heeft wel wat gesport, boksen, hardlopen, fietsen maar nu is hij een beetje lui 
(zegt hij zelf).

In 1989 kwam Amina naar Nederland en zijn ze getrouwd. Ze hebben twee kinderen gekregen, Chakir (in ’91) en 
Mounia (in ’93). Sinds zijn kinderen groter zijn draait hij de zaak samen met Amina.  Zijn kinderen studeren nu 
allebei, Chakir in de techniek en Mounia doet VWO. Gevraagd naar hoe hij de toekomst ziet van zijn kinderen 
hoopt hij op een goede baan en een partner die eerlijk is. Verder maakt het niet uit zegt hij, maar later zegt hij dat 
je het beste iemand uit je eigen cultuur kunt trouwen.

De broer die hem naar Nederland haalde is 15 jaar geleden teruggegaan naar Marokko. Dat betekent dat zijn 6 
broers en zussen allemaal in Marokko wonen. Zijn ouders leven niet meer, Amina heeft nog haar moeder en in de 
zomer willen ze toch graag weer even de familie zien en gaan ze met de auto op vakantie naar Marokko. Ze 
stoppen dan wel eens in Frankrijk of Spanje ter afwisseling. Op vakantie merkt hij dat Marokko ook heel erg is 
veranderd, veel dingen zijn net als hier. De manier waarop mensen zich kleden, gedragen, geloven. Ahmet bakt 
dus al 20 jaar frietjes voor de buurt, maar wat vindt hij nou zelf heel lekker om te eten? Eigenlijk alles wat zijn 
vrouw kookt, maar volgens zoon Chakir vooral couscous. Maar hij lust ook Chinees, pizza e.d. Na meer als 20 jaar 
denkt hij erover de zaak wat te vernieuwen, maar concrete plannen over wat hij wil gaan doen heeft hij nog niet!

Hij weet niet of hij ooit met pensioen weer naar Marokko wil, maar Amina wil in de buurt van de kinderen blijven!
We hopen nog lang te kunnen genieten van de frietjes van Ahmet, hij is open op di-wo-do-vr van 12 – 22.00 en 
za-zo van 16.00 – 22.00.

Voor in uw agenda:
Vergaderingen

De vergaderingen van de wijkraad zijn altijd op 
woensdag, en vinden plaats in gemeenschapshuis
Zandberg, Zandberglaan 54b en zijn openbaar.

Hieronder staan de data tot het eind van het jaar 2009
          
8 juli, 9 september,     21 oktober en 9 december.

Buurtfeest

Het buurtfeest Hyacintplein en omgeving vindt plaats 
op zaterdag 18 juli 2009.

Website
Meer nieuws op de website www.zandbergbreda.nl ! 
Blijf op de hoogte.

Gevraagd!
Redactie wijkkrant
Wij zijn nog steeds op zoek naar een paar actieve 
mensen die de redactie van het wijkbericht willen 
versterken en mogelijk nieuwe impulsen kunnen geven.
Het is altijd goed om van wacht te wisselen en alert te 
blijven. Het vergt niet zo gek veel tijd maar het moet 
wel gebeuren.

Heeft u interesse neemt u dan contact op met: 
Christine Hooft (tel 076 5223997)
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Reactie
Geachte leden van de gemeenteraadfracties van de 
gemeente Breda
 
In de maand februari 2009 heeft een aantal inciden-
ten plaatsgevonden die hebben geleid tot de nodige 
onrust op de Ginnekenweg-Noord en omliggende stra-
ten. Op basis hiervan is in dagblad BNDESTEM op
11 maart 2009 een artikel verschenen. In dit bewuste 
artikel wordt de indruk gewekt dat de wijkraden 
Zandberg-West en -Oost geen prioriteit geven aan de 
incidenten en zelfs positief staan tegenover de weinige 
politie aandacht omdat die wel iets beters te doen zou 
hebben. De bewoners van de Ginnekenweg 
voelen zich door de strekking van het artikel in de steek 
gelaten door hun wijkraad en in overleg met een dele-
gatie van de bewoners hebben de wijkraden dan ook 
besloten om u te informeren over het standpunt van de 
wijkraden in deze en de wijze waarop de het bewuste 
artikel, naar onze mening, tot stand is gekomen.
 
De wijkraden trachten de bewoners van de wijk te infor-
meren, bij de wijk te betrekken en roepen op om inci-
denten te melden via de website “www.zandbergbreda.
nl”. Op de website staat onder andere de 
wijkveiligheidsvisie.  In deze visie is aangegeven dat 
de betreffende “Discoroute” de aandacht heeft, maar 
dat ook andere onderwerpen in de wijk spelen zoals de 
verkeerssituatie rondom de basisscholen en de 
verkeersproblematiek.
 
Wij vinden het jammer dat de betrokken partijen, naar 
aanleiding van de beantwoording door de gemeente, 
die overigens wel van de visie gebruik heeft gemaakt, 
de wijkraden niet hebben benaderd om hun standpunt 
te vernemen. Eveneens bleek, bij  navraag, men niet 
bekend te zijn met het bestaan van de website dan wel 
kennis genomen te hebben van de daarop aanwezige 
visie. 
 
Via deze weg willen wij dan ook ten zeerste benadruk-
ken dat de wijkraden op geen enkele wijze betrokken 
zijn geweest bij het beantwoorden van de raadsvragen, 
geraadpleegd zijn met betrekking tot het bewuste kran-
tenartikel of anderszins naar onze mening is gevraagd. 

De wijkraden zijn wel maandelijks in overleg met 
de wijkagent o.a. over de “discoroute” en hebben in 
samenwerking met de wijkveiligheidsregisseur en de 
wijkagent de wijkveiligheidsvisie geschreven en 
gepubliceerd.  Wij vernemen van de wijkagent dat er 
weinig klachten worden gemeld. Voor de politie is het 
hoogst noodzakelijk dat bewoners melding maken van 
eventuele overlast, omdat de politie er anders geen 
prioriteit aan kan geven.
 
Naar aanleiding van de incidenten, die al enige jaren 
spelen, met als triest hoogtepunt het in elkaar slaan 
van de eigenaar van restaurant “De Stadstuin” is 
de politie een aantal nachten op de route aanwezig 
geweest. Wij weten niet in hoeverre deze aanwezigheid 
gecontinueerd gaat worden.
 
Als bijlagen vindt u een reconstructie van de wijze 
waarop het krantenartikel tot stand is gekomen en een 
kopie van de eerste en tweede editie van de wijkveilig-
heidsvisie Zandberg.
 
Wij zouden het ten zeerste waarderen indien u deze 
mail onder de aandacht van uw fractie zou willen 
brengen en op deze wijze aandacht te vragen voor de 
situatie op de Ginnekenweg en omliggende straten met 
betrekking tot de “discoroute”.
 
Als vervolg op dit schrijven willen wij graag met 
specialisten van uw fractie in overleg gaan om de 
situatie nog eens mondeling toe te lichten en mogelijke 
oplossingen te bespreken.
 
Wij wachten uw antwoord met belangstelling af,
 
Met vriendelijke groeten,
 
Felix Bartman
Voorzitter Wijkraad Zandberg-West
 
Louis Magilse
Voorzitter Wijkraad Zandberg-Oost

Bureau de Jong en de Jong
 

Ontwikkelaars in baan en loopbaan
sinds 1986 

  
Loopbaanadvies

Coaching
Reïntegratie

Oriënterend gesprek?
Tel. 076-5213371 -  jongjong@concepts.nl 

www.jongjong.nl
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Wijkveiligheidsplan 2009
Beste bewoners, 

Recent  is de tweede editie van de wijkveiligheidsvi-
sie verschenen. Is deze uitgave gaan we verder op 
de weg die met de eerste versie is ingeslagen. Deze 
versie evalueert wat in de eerste versie is benoemd en 
beschrijft de acties die we als wijkraad het komende 
jaar willen gaan uitvoeren. Onder veiligheid vallen niet 
alleen inbraken, diefstal en vernielingen,  overlast die 
men heeft en gevaarlijke (verkeers)situaties, maar ook 
het gevoel dat men ervaart.

Acties die in 2009 lopen zijn:
• de basisscholen die werken aan het behalen van het 
  Brabants Verkeersveiligheid Label;
• de eind 2008 opgestarte actie van de politie samen 
  met het “Energie- en inbraakpreventieteam” waarbij 
  men het huis op inbraakwerendheid kon laten 
  controleren ;
• het in kaart brengen van de brandgangen in
  Zandberg-Oost;
• het initiatief om de eventuele parkeerproblematiek te
  inventariseren (zie het artikel verderop);
• de aanpak van de disco-route;
• de evaluatie van de 30-km zone.

Hoewel de wijkagent samen met de gemeente, scho-
len, winkeliers en wijkraad continue aan de veiligheid 
werkt en maatregelen neemt kan de wijk niet zonder 
uw waakzaamheid, oplettendheid en betrokkenheid. 
Het kernpunt van onze visie op de veiligheid in de 
wijk is daarom gebaseerd op de bewustheid van u als 
bewoner. Samengevat in de stelling: “Een bewuste wijk 
gedragen door bewuste bewoners”.

De veiligheid in de wijk is van ons allemaal en staat of 
valt ook met uw signalering.  Het is dan ook van het 
grootste belang dat u ongeregeldheden, diefstal en etc. 
meld of in ieder geval onder de aandacht brengt. 
Mogelijkheden om zaken te melden zijn de politie voor 
ernstige zaken , het meldpunt (zie het artikel verderop) 
voor meldingen over beheer in de wijk en de jaarlijkse 
schouw in april voor het aanpakken van zaken die niet 
via het meldpunt lopen en structureel van aard zijn. 

Elk kwartaal meldingen van het meldpunt
Oppercategorie   Totaal
Afvalservice   31
Openbare verlichting  15
Riolering    9
Reiniging   9
Verkeersmeubilair  8
Dierplaagbestrijding  8
Honden    8
Ingenieursbureau   7
Verkeersregelinstallaties  6
Politie    4
Open verharding   4
Parkeerbedrijf   4

Sinds 2007 wordt de wijkraad op de hoogte gehou-
den van de meldingen die bij het meldpunt uit de wijk 
Zandberg binnenkomen. Dit initiatief is ontstaan als 
onderdeel van de wijkveiligheidsvisie. Elk kwartaal 
wordt deze informatie ontvangen. De wijkraad maakt 
hiervan een top-10 en publiceert die op de website.  De 
gegevens zijn anoniem en bevatten alleen de catego-
rie van de melding.  In het eerste kwartaal van 2009 
is door u als bewoners  van Zandberg-Oost 138 keer 
het meldpunt benaderd uit een totaal van 193 keer uit 
Zandberg-West en Oost bij elkaar. Hiernaast het top-10 
overzicht.  

Kijken we naar de jaren 2007, 2008 en 2009 dan wordt 
er ongeveer 180 keer per kwartaal door u melding 
gemaakt  van een onvolkomenheid of een klacht. Dit 
geeft aan dat u als bewoner nauw bij de wijk betrokken 
bent en niet snel denkt, ach laat maar.

Inventarisatie eventuele 
parkeerproblematiek
Zoals al in de www.zandbergbreda.nl/images/Wijkveil.pdf 
aangekondigd is de ideevorming rondom de mogelijke 
parkeerproblematiek in de wijken en de eventuele 
oplossingen hiervoor gestart. 

De verkeerscommissies van de beide wijken hebben 
hierover gesproken en op 27 april 2009 is er overleg 
geweest met de gemeente. Tijdens dit overleg is op 
informele wijze gesproken over de mogelijke problemen, 
de eventuele oplossingen en de werkwijze. De commissies 
komen op korte termijn bijeen om hierover te praten. 

Tijdens het overleg met de gemeente werd wel duidelijk 
dat, indien er problemen worden geconstateerd,  een 
standaardoplossing geen oplossing is voor de wijken en 
dat maatwerk gewenst en zelfs noodzakelijk is. 

Mocht u hierover in contact willen treden met de wijkraden 
stuur dan een mail naar: wijkraadzandbergwest@zand-
bergbreda.nl of naar: wijkraadzandbergoost@zandberg-
breda.nl. Vanzelfsprekend houden we iedereen van de 
ontwikkelingen op de hoogte.

PC-Friend Computer
Nieuw - Gebuikt - Reparatie

Saksen Weimarlaan 17. Tel: 076 - 5310341
E-mail: jchos@concepts.nl

 - NIEUW: onderhoudscontract voor particulieren
 - Vrijblijvend offerte en advies
 - Reparaties meestal binnen 24 uur
 - Installatie en service aan huis mogelijk

Geopend: Dinsdag - Vrijdag: 13.00-18.00
Zaterdag: 10.00-17.00
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Colofon 

Redactie:
Piet Brosens
Christine Hooft
Amanda Nelemans

Inleverdatum kopij voor volgende wijkkrant: 
15-09-2009

e-mail: wijkbladzandbergoost@hotmail.com

Wijkraad Zandberg-Oost:
Voorzitter: Louis Magilse 
Secretaris: Kim Tax

Tel. nr. secretariaat: 5611343
website: www.zandbergbreda.nl
e-mail: wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl

Wilhelminapark 74
4818 SN Breda
tel 076-5148331

Matig uw snelheid!

Training- en Acteerbureau Hetsen & Visschers

	 •	Gedrag-	en	vaardigheidstrainingen
  “Gevarieerd, eigentijds, praktijk- en resultaatgericht”
	 •	Trainingsacteurs	tijdens	training	en	opleiding
  “Zij verbinden de theorie met de praktijk”
	 •	Interactief	regietheater
  “Bewustmakend, humoristisch” Een heel andere manier  
    van leren of om als bedrijf met een thema bezig te zijn. 

Tel. 076-5219541 E-mail: hetsen-visschers@wanadoo.nl
www.hetsen-visschers.nl

Beste buurtbewoners / autobestuurders, 

Met dit schrijven doen wij een beroep op uw 
verantwoordelijkheidsgevoel. 

Zonder daadwerkelijke en exacte snelheden te weten, 
leven wij in de veronderstelling dat sommige 
automobilisten met een (veel) te hoge snelheid door 
de Klimopstraat en Tulpenstraat rijden, zo ook over het 
Hyacintplein rijden. 

Vooral in een kleine en drukke buurt als deze brengt 
dat (te)veel risico’s met zich mee, met name voor de 
veiligheid van de kinderen van ons allemaal!!  
Daarom doen we een vriendelijk doch dringend 
verzoek om uw snelheid te matigen als u zich in een 
auto door de buurt beweegt. 

Wellicht is dit schrijven aanleiding om met elkaar hier-
over eens van gedachten te wisselen tijdens een buurt-
vergadering. 

Met vriendelijke groet, 
Dave en Marit Liefting, Klimopstraat 1
Bas en Margriet Edenburg, Klimopstraat 7

ranonkelstraat 1     4818 hn breda     t:  076 888 88 66    

vertrouw op uw gevoel
haptonomie, een krachtig alternatief

www.debruijn-inbalans.nl

Bb
de Bruijn in balans, praktijk voor haptotherapie

Kinderwens? In verwachting? Wij verwachten u! 

Iedere zwangerschap is uniek!  Dat verdient persoonlijke zorg

Er is een verloskundige praktijk bij u in de buurt 
voor zorg op maat en naar uw eigen wens.

Ineke Oomens Verloskundige, Veilig en Vertrouwd 

Spreekuren vóór, tijdens en na de zwangerschap
op onderstaande locatie of bij u thuis. 

Bel gerust voor een afspraak of advies 06 51007769

Eggestraat 3, 4818 BR Breda - www.ienova.nl - info@ienova.nl


