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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 4 mrt 2015 

Aanwezig: Louis Magilse, Kim Tax  (verslag) Leo Verburg, Piet Brosens, Loek Oerlemans (politie), 

Sean-Michael Franssen, Erna van Olphen, Jacqueline Kusters, Marie-Louise de Vreede, Ard 

Coenraads,  Hans Snijders 

Gasten: Harry Verhallen (wijkmanager Breda Zuid), Harry Bus (stadsmarinier) 

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

  

2. Vaststellen agenda. Agendapunt 3 vervalt, er wordt een nieuwe datum gepland met een aantal 

vertegenwoordigers vanuit de wijkraad met G. Rooijmans. 

Toetreding M-L. De Vreede als nieuw lid. Wijkraad is akkoord met toetreding. 

3. E-palen: G. Rooijmans is verhinderd.  Er wordt een aparte bijeenkomst belegd. 

 

4. Kennismaking H. Bus en H. Verhallen 
Harry Bus: stadsmarinier Breda Zuid Oost, overgenomen van Henk Smit. Sinds 2010 
stadsmarinier. Adviseren college en burgemeester over zaken rondom openbare orde en 
veiligheid. Specifieke thema’s : o.a. WOS, inbraakpreventie. Werken samen met externe partijen, 
waaronder wijkraden.  Bijv ook verkeersproblematiek rond scholen. Ogen en oren in de wijken. 
Zandberg is een van de wijken waarin relatief veel woninginbraken zijn. N.a.v. onderzoek wordt 
een analyse gedaan en zal een plan ontwikkeld worden om hier een preventie-aanpak op los te 
laten. 
 
Harry Verhallen, wijkmanager. 3 in Breda. 1 in Breda Zuid. Coördinatie op alle gemeentelijke 
vertegenwoordigers . Werken samen met sociale teams. 
 

5. Parkeerproblematiek  in de wijk 

Bewoners Wilhelminapark en P. Windhausenweg hebben parkeerproblematiek aangekaart bij 

gemeente, in samenspraak met de wijkraad. Er wordt onderzoek gedaan. Ondanks dat er 

afspraken over waren gemaakt, heeft de gemeente de wijkraad niet verder geïnformeerd over de 

nadere stappen. H. Verhallen zal dit intern bij de gemeente bespreken. 

 

6. 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. 

 

7. Uitvoeringsakkoord wijk- en dorpsraden 

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

K. Tax. 
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8. Plannen voor 2015  

- Inbraakpreventie 

- Oranjeplein 

- Posthumusterrein 

- Parkeerproblematiek 

- Verkeersproblematiek rondom scholen 

 

9. Verslag en actielijst van 14 januari 2015 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

10. Politiezaken:   

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

wijken. 

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

jongen is vanuit het studentencomplex gevallen en overleden. 

 

11. 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. 

12. Rondvraag:   

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

 

13. Sluiting L. Magilse sluit de vergadering. 
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Omschrijving Houder 

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

L. Magilse. Meenemen in schouw april. 

2015/02 Hoe vaak wordt buurtbericht gelezen? 
Agendapunt volgende keer. 

K. Tax 

   

 


