
 
 

1 

WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG  vergadering 23 januari 2013. Vergadering met Zandberg West 

Aanwezig:  

Zandberg Oost:  Louis Magilse,  Erna van Olphen, Jacqueline Kusters,  , Loek Oerlemans,  Hans 

Snijders  (vanaf 21.00 uur) , Kim Tax (verslag).  

Zandberg West: Felix Bartman, Ad Mensen, Maurice de Jong 

Afwezig m.k.: Ard Coenraads, Piet Brosens 

 Gast: Leo Verburg 

  

1.Opening en mededelingen en 2. Vaststellen agenda 

L. Magilse opent de vergadering.  De agenda wordt vastgesteld. 

3. Politiezaken 

Laatste 4 weken aangiftes van1 woninginbraak en 1 insluiping. De criminaliteit in Zandberg 

is, zeker afgezet tegen de omringende wijken, laag. Wel wat diefstallen uit auto’s, voor in 

Zandberg West (met name Baronielaan). 

A.Mensen laat weten dat er wat overlast van drugshandel is op het terrein van het 

voormalige Bakkeleijke. 

4. Subsidieaanvraag   
De gemeente heeft verzocht om dagafschriften van het laatste saldo van 2012 (vóór 31 jan indienen). 
Er bestaat onduidelijkheid bij de wijkraden over de 10%-regeling waarover wordt gesproken in de 
brief van de gemeente. L. Magilse zal dit punt bespreken in de Kerngroep.  
  
 
5. Bestemmingsplan 
Tijdens de bijeenkomst van 13 dec j.l. heeft de gemeente toelichting gegeven aan wijkbewoners over 
de wijziging van het bestemmingsplan. L. Magilse en E. van Olphen waren aanwezig. Er was een 
redelijke opkomst. 
Er komt een nieuwe versie van het bestemmingplan, dat gedurende 6 weken ter inzage wordt 
gelegd. Het nieuwe bestemmingsplan zal 10 jaar geldig zijn. 
Het terrein van het Bakkeleyke en de kerk aan de Baronielaan zijn niet meegenomen in het nieuwe 
plan. Zandberg West volgt de ontwikkelingen op de voet.  
Alsnog een vervolgbijeenkomst voor bewoners plannen is op dit moment niet nodig. 
 
6. GWI 
L. Magilse woont de vergaderingen bij. Weinig nieuwe ontwikkelingen op dit moment. 
Er wordt nog een aanbod aan de bewoners gedaan voor een nieuwe bijeenkomst, waarbij Zandberg 
West kan aansluiten. K. Tax zal de flyer die is gebruikt in Zandberg Oost doorsturen aan A. Mensen. 
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7. Buurtpreventie 
In februari start in Zandberg West in aantal straten. Bewoners kunnen opvallende zaken melden bij 
een contacpersoon in die straat. Straatvertegenwoordigers hebben 1x per 8 weken overleg met 
Surplus Welzijn. Daarnaast is er een emailnetwerk.  
 
 8. Oranjeplein 
 Op 13 december heeft een bijeenkomst met een planoloog van de gemeente plaats gevonden. Er 
zullen drie plannen worden uitgewerkt. 
 
9. Ginnekenweg 
Op 29 dec zijn de aktes getekend voor de aanlichting van de panden 74-76. De opdracht tot aanleg is 
verstrekt, na de vorst zal er mee aangevangen worden. De opening zal een feestelijk tintje krijgen. De 
sponsors zullen in ieder door middel van een brief worden bedankt. 
 
E. van Olphen zal contact zoeken met K. Snijers over de verkeersspiegel hoek Komeetstraat-
Ginnekenweg. 
 
10. Rondvraag 
Noch in Zandberg Oost, noch in Zandberg West worden problemen ervaren met kamerbewoners. 

11. Sluiting 

L. Magilse sluit de vergadering. 
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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG  6 maart 2013  

Aanwezig: Louis Magilse,  Erna van Olphen, Jacqueline Kusters,  Piet Brosens, Loek Oerlemans 

(politie), Hans Snijders, Ard Coenraads, Leo Verburg, Kim Tax (verslag).  

 

1. Opening en mededelingen en 2. Vaststellen agenda 

L. Magilse opent de vergadering.   

3 Verslag en actielijst 12 dec 12 en 23 jan 13 

Het verslag van 12 dec 12 wordt vastgesteld. 

Verslag 23 jan : E. van Olphen was ook aanwezig tijdens de bestemmingsplanbijeenkomst. 

Verslag wordt hierop aangepast. 

4. Politiezaken 
Cijfers tav woninginbraken (waaronder pogingen en insluipingen) in Zandberg zijn gestegen. Er is wel 
een verdachte aangehouden die mogelijk meerdere feiten heeft gepleegd; na zijn aanhouding zijn de 
cijfers gedaald. 
Op de Wethouder Romboutsstraat zijn 2 autoinbraken gepleegd. Daarnaast zijn er kentekenplaten 
gestolen in de omgeving Zonnebloemstraat. 
 
Het buurtpreventieproject in Zandberg West gaat starten. Op 23 maart is er een startbijeenkomst in 
de Heilig hartkerk aan de Baronielaan. 
 
  
5. Subsidieaanvraag 
De gemeente heeft een bedrag van 2500,- toegekend. Dit bestaat uit een basissubsidie van 1000,-, 
aangevuld met toelagen. 
 
6. Ginnekenweg, aanlichting panden. 
Als de vorst uit de grond is, starten de werkzaamheden. E. van Olphen zal informeren wanneer het 
bedrijf begint. 
Zandberg West maakt de afrekening op. 
 
7. Rondje commissies 
 Financieel: dankzij de toegekende subsidie kan de wijkkrant 4x per jaar blijven verschijnen. 
 
Feestcommissie: Buurtfeest is op 22 juni 2013. 
De ijscommissie heeft dankzij de inspanningen van Frans Weijers een boenmachine kunnen 
aanschaffen. 
 
Sacramentskerk: er zijn plannen om het voorterrein dmv een hek af te sluitne. 
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Oranjeplein: Er zijn 2 schetsen gemaakt door de gemeente; deze worden binnenkort besproken. Op 
korte termijn zal er geen geld beschikbaar zijn om het uit te voeren. 
 
Ginnnekenweg: Gemeente wil de kruising Baronielaan – Wilhelminastraat – Parkstraat gaan 
reconstrueren. E. van Olphen en H. Snijders zullen bij de bijeenkomst aansluiten.  
 
Structuurvisie 20-30: L. Magilse en K. Tax zullen de bijeenkomst op 20 mrt van 19 -23 uur  bijwonen. 
 
Energiebeleid: P. Brosens maakt melding van een bijeenkomst over energiezuinig beleid. Er zijn 3 
wijken aangewezen waar onderzoek wordt gedaan door de Stichting BRES (Bredase Energie Services) 
www.bresbreda.nl 
  
Benedictinessenhof: De vergadering staat stil bij de ontwikkelingen rondom het verkeersonderzoek. 
De omwonenden van de Zandbergschool zijn ontevreden over de wijze waarop het onderzoek is 
uitgevoerd. Zij hebben voorwaarden geformuleerd voor een aanvulllend onderzoek. SOAB heeft 
daarvoor offerte gedaan en heeft de bewoners verzocht daarop te reageren. 

 
8. Rondvraag 

9. Sluiting 

L. Magilse sluit de vergadering. 

 


