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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 15 april 2015 

Aanwezig: Louis Magilse, Leo Verburg (verslag), Piet Brosens, Loek Oerlemans (politie), Sean-Michael 

Franssen, , Jacqueline Kusters, Hans Snijders. 

Afwezig: Kim Taks, Erna van Olphen, Marie-Louise de Vreede, Ard Coenraads. 

Gast: Raymond Nanoah (wijkraad Heusdenhout) 

1. Opening en mededelingen: De heer Magilse opent de vergadering. 

Het uitvoeringsakkoord is op 12 maart 2015 getekend door 14 van de 24 wijk- en dorpsraden. 

Namens de wijkraad Zandberg Oost heeft L. Magilse en K. Tax getekend.  

2. Vaststellen agenda: L. Magilse meldt dat in de loop van de vergadering dhr. R. Nanoah aansluit. 

 

3. Het verslag van 4 maart 2015: is goedgekeurd. 

 

4. De E-palen: er is op 18 maart een bijeenkomst geweest met G. Rooijmans (gemeente Breda) over 

de toekomst van elektrisch rijden en de consequenties daarvan. (aantal oplaadpunten in de wijk). 

Om het draagvlak c.q. de meningen in de wijk te peilen zoeken we contact met ca. 15 bewoners. 

De bedoeling is om gezamenlijk een visie hierop te ontwikkelen. 

 

5. Parkeerproblematiek  in de wijk: Er wordt een informatiebijeenkomst gepland na de 

meivakantie door de gemeente. (A. de Weijs (gemeente) heeft aangegeven niet in wk.20 en wk. 

24 te kunnen). De oorspronkelijke indeling van de diverse gebieden is op aangeven van L. Magilse 

aangepast. Op een aantal door hem gestelde vragen heeft de gemeente nog geen antwoord 

gegeven. Na het komende buurtbericht worden er folders in de wijk verspreid waarin de 

bewoners opgeroepen worden om naar de informatieavond te komen. Een concept tekst 

hiervoor wordt voorbereid door de commissie verkeer. 

 

6. Komende activiteiten:  

De thema avond ZORG (21 april) is georganiseerd door de gemeente en de samenwerkende 

dorps- en wijkraden. Deze gaat bijgewoond worden door H. Snijders, L. Magilse en J. Kusters. 

De thema avond “binden en verbinden vrijwilligers” (4 juni) gaat bijgewoond worden door L. 

Magilse, J. Kusters en P. Brosens. 

De Thema avond voor penningmeesters ( )gaat bijgewoond worden door P. Brosens. 

7. Nieuwe leden wijkraad: L. Magilse schrijft een oproep voor nieuwe leden in het buurtbericht. 

Wij zoeken leden uit de straten die nu niet vertegenwoordigd zijn in de wijkraad. 
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8. Schouw: woensdag (20 april) wordt de schouw uitgevoerd door K. Snijders, P. Brosens, S. 

Franssen en L. Verburg. Tot nu toe heeft een persoon via de mail punten  aangedragen. P. 

Brosens heeft een poster gemaakt met daarop een oproep om punten m.b.t. de schouw op te 

geven via mail of telefoon. De punten van vorig jaar staan nog open. Alle bestaande en nieuwe 

punten uit de schouw worden geadresseerd en opgenomen in een verslag. De punten die via het 

meldpunt opgelost kunnen worden zullen aangemeld en gevolgd worden door L. Verburg. 

Punten die aan K. Snijders geadresseerd gaan worden, worden gevold door de wijkraad. 

 

9. Buurtbericht:  

10.  

 

Stand van zaken bezwaarschrift subsidiebeschikking. 

Op 2 mrt is er een gesprek geweest bij de gemeente over het bezwaarschrift tegen de 

subsidiebeschikking 2015. Standpunten zijn uitgewisseld en de wijkraad heeft nog een aanvulling op 

het bezwaarschrift ingediend. Als nader standpunt bekend is, wordt bekeken of het bezwaarschrift al 

dan niet wordt ingetrokken. 

 

Uitvoeringsakkoord wijk- en dorpsraden 

Op 12 mrt 15 wordt het uitvoeringsakkoord namens Zandberg Oost getekend door L. Magilse en K. 

Tax. 

 

 

Plannen voor 2015  

- Inbraakpreventie 

- Oranjeplein 

- Posthumusterrein 

- Parkeerproblematiek 

- Verkeersproblematiek rondom scholen 

 

Verslag en actielijst van 14 januari 2015 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Politiezaken:   

Het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen (11) is relatief hoog. Geldt ook voor omringende 

wijken. 
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Op 17 feb 2015 heeft  er in de Benedictinessenhof een tragisch ongeval plaats gevonden: een jongen 

is vanuit het studentencomplex gevallen en overleden. 

 

Rondje commissies: 

Benedictinessenhof: Er is onrust bij bewoners over kappen van bomen. Bewoners Laan van 

Meckelenburg waren er op tegen. Resteren nog 2 bomen die gerooid zouden moeten worden. 

Oranjeplein:  Plannen blijven steken op geldgebrek bij de gemeente. 

Buurtbericht. Volgende komt in juni. Een volgende keer agenderen: hoe vaak wordt het gelezen? 

Hoeveel bewoners bereiken we er mee? 

Website:  L. Verburg stelt de vraag welke berichten we op de website plaatsen. Grens ligt in ieder 

geval bij commerciële oproepen (muv adverteerders uit het buurtbericht). Verder moeten het 

wijkgerelateerde zaken zijn.  

Financiën:  Kascontrole is geweest. In orde bevonden. 

Verkeershinder rondom scholen:  De wijktoezichthouders zullen  een aantal keren controles 

uitvoeren. In eerste instantie aangekondigde controles, later ook onaangekondigd.  

Feestcommissie:  Het buurtfeest 2014 vindt plaats op 27 juni. 

Reconstructie Weth. Romboutsstraat. Start werkzaamheden vertraagd. Nog niet bekend wanneer ze 

aanvangen. 

Rondvraag:   

Pre-kadernota debat is donderdag 12 mrt. E. van Olphen brengt reconstructie Oranjeplein in. 

 

Sluiting L. Magilse sluit de vergadering. 

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

2015/01 Overleg M. Burm over voorrangssituatie 
kruising Zandberglaan – Ginnekenweg.  
Spiegel Komeetstraat. 

 Meenemen in schouw april. 

   

   

 


