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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 9 september 2015 

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

Erna van Olphen, Jacqueline Kusters, Marie-Louise de Vreede, Piet Brosens, Hans Snijders. 

Afwezig: Ard Coenraads,  Kim Tax. 

 Gast: Ad Bijma.  

1. Opening en mededelingen: L. Magilse opent de vergadering. Geen mededelingen. 

  

2. Vaststellen agenda:  

pnt 6 (parkeerproblematiek in de wijk) wordt behandeld bij het rondje commissies. 

Toevoegen aan agenda: subsidie 2016. 

 

3. Verslag 8 juli 

Verslag: goedgekeurd. 

 

4. Politiezaken 

In de afgelopen weken hebben er fors meer (pogingen tot) inbraken plaats gevonden. Vanaf 8 juli 

(laatste bijeenkomst wijkraad) hebben er 6  (pogingen tot) inbraak plaats gevonden. 

Vanaf januari 2015 tot nu toe in totaal 26 meldingen t.o.v. 24 in dezelfde periode in 2014. 

H. Bus van de gemeente is gevraagd een analyse van de inbraken te maken en een advies uit te 

brengen om het aantal (pogingen tot) inbraken te doen verminderen. 

L. Oerlemans en K. Tax zullen een oproep voor het buurtbericht maken, om voor het najaar de 

bewoners te attenderen op de extra risico’s op inbraak tijdens de donkere dagen periode. 

Op 13 oktober a.s. word door de Kerngroep, in samenwerking met de gemeente voor de wijk en 

dorpsraden, een thema avond georganiseerd over veiligheid, handhaving en toezicht.  

Er heeft een overval plaats gevonden op Cryon aan het Wilhelminapark. 

Carpetright is voor de derde maal in korte tijd overvallen. De twee daders zijn ondertussen 

bekend bij de politie. Er is geen samenhang met de eerdere twee overvallen. 

 

5. Verantwoording subsidie 2014 

De verantwoording over 2014 is door de gemeente geaccepteerd.  

 

6. Besteding subsidie  2015 

Voor de besteding van de subsidie van 2015 is een werkgroep ”activiteiten” opgericht, bestaande 

uit M-L. de Vreede, E. van Olphen en J. Kusters. 

 

        Subsidie 2016 

 Voor 2016 komt er een basissubsidie (€ 2000,-) per wijkraad, aangevuld met eventuele 

activiteiten subsidies.  
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De basissubsidie is een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden m.b.t. vergaderen, 

algemene bureau kosten en pr/communicatie. Vòòr 1 oktober moet de subsidie aanvraag voor 

2016 ingediend zijn. De werkgroep “activiteiten” komt met een voorstel. 

Voor het jaar 2017 wordt de subsidie aanvraag weer aangepast. 

 

 

7. Rondje commissies 

Hyacintplein: Er is een kapvergunning aangevraagd voor een boom (Sorbus) op het Hyacintplein 

ter hoogte van huisnummer 13.  Volgens de groenbeheerder is deze in dusdanig slechte staat dat 

de veiligheid in het geding komt. Daarmee is het kappen van deze boom onvermijdelijk 

geworden.  

M-J. van den Bersselaar (gemeente Breda) heeft (via de mail) toegezegd dat er een boom van de 

zelfde soort (Sorbus) wordt teruggepland.    

 

Christus Triomfatorkerk: Dhr W. Rutten heeft net voor de zomervakantie een avond belegd voor 

de omwonenden van de kerk. Doel van de bijeenkomst was om de bezwaren van de 

omwonenden te inventariseren t.a.v de bestemmingsverandering van kerk naar bedrijfsverzamel 

gebouw. Belangrijkste bezwaar van de omwonenden is de mogelijke parkeerdruk die kan gaan 

ontstaan als er een sportschool, fysiotherapie en kantoorruimtes worden gerealiseerd in de 

voormalige kerk. 

 

Weth. Romboutsstraat: Op 21 september start de reconstructie van de Weth. Romboutsstraat. 

De werkzaamheden zullen in 4 fases uitgevoerd gaan worden. 

Fase 1: tussen de Koninginnestraat en de Resedastraat. 

Fase 2: tussen de Resedastraat en het Hyacintplein. 

Fase 3: tussen het Hyacintplein en de Hortensiastraat. 

Fase 4: tussen de Hortensiastraat en de Zandberglaan. 

Uiterlijk 31 december zou de klus geklaard moeten zijn. 

Onder het asfalt ligt een fundering die 40 jaar oud is, deze wordt ook vervangen. 

Er is geen verkeerscirculatie plan. Er wordt ad hoc bekeken of er verkeerstechnische aan- 

passingen nodig zijn, en zo nodig tijdelijk ingevoerd. 

 

Buurtfeest: het bezoekersaantal lijkt dit jaar wat lager te liggen dan vorig jaar. Mogelijke oorzaak 

is dat bijna iedere straat tegenwoordig zijn eigen feestje heeft. Het buurtfeest is ooit ontstaan uit 

het gereed komen van de woonerven Hyacintplein, Tulpenstraat en Klimopstraat. Iedereen uit de 

wijk is welkom , maar de aankondigingen van de feesten worden verspreid in een beperkt gebied 

om het Hyacintplein. Globaal het gebied dat begrensd wordt door: Koninginnestraat – 

Zandberglaan en Gen. Maczekstraat- Min. Nelissenstraat. 

 

Website: onderzocht gaat worden of het mogelijk is om op de website van de wijkraad een 

“afgeschermd gebied” te creëren voor het centraal opslaan van documenten. 

 

Benedictinessenhof: er wordt nog gewacht op een overzicht van K. Snijers over de maatregelen 

nav de schouw over verkeersproblematiek rondom scholen. J. Kusters stuurt een reminder naar 
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K. Snijers. De “groenploeg” uit de laan van Mecklenburg willen ook het groen op het 

Benedictinessenhof adopteren.  

 

Kunstwerk Baronielaan/Ginnekenweg: op 1 september is de crowd funding voor de benodigde 

€ 50.000,- van start gegaan.  Er is een bijdrage van het Mondriaan fonds en van de Gemeente 

Breda toegezegd. De inrichting van de kruising wordt verkeerstechnisch als goed beoordeeld 

m.u.v. de fietsers die de Koninginnestraat in of uit willen van of naar de Ginnekenweg. De bocht 

die genomen moet worden is veel te scherp. 

 

Oranjeplein: een begroting wordt gemaakt door een constructeur aan de hand van het laatste 

ontwerp. 

 

Posthumus: De inloopavond heeft plaats gevonden op 2 september 2015. Ongeveer 70 

omwonenden en geïnteresseerden waren aanwezig. Na de opening door L. Magilse gaf  

dhr L. Posthumus uitleg over verleden, de totstandkoming van de plannen en introduceerde hij 

de overige sprekers en hun rol in deze plannen. Aan het eind van hun presentaties was er 

gelegenheid tot het stellen van algemene vragen. Eén van de vragen was: ”is het saneren van de 

bodemvervuiling gekoppeld aan de verkoop van de appartementen/woningen?” Het antwoord 

hierop “de sanering gaat door, er zullen dan andere plannen gemaakt worden” 

Voor het volledig verslag van deze bijeenkomst zie de website van Zandberg Oost. 

Om de plannen te realiseren moet er een bestemmingsplanwijziging plaats vinden.   

Daarom zal de gemeente ook een voorlichtingsavond gaan organiseren en zullen de normale 

procedures van omgevingsvergunning en bezwaren worden gevolgd.. 

 

Groenploeg Hyacintplein 

P. Brosens neemt contact op met E. van Olphen mbt de namen en email adressen van de 

vrijwilligers die het groen onderhouden op het pleintje aan het eind van de Zandberglaan. 

 

Parkeerproblematiek 

Op 22 september staat een bijeenkomst van de kleine werkgroep gepland. Doel van deze 

bijeenkomst: het opnieuw ter discussie stellen van de gebiedsanalyse en de verkeerstellingen. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen.  

Wel een opmerking: Karel Snijers (Fysiek Wijkbeheerder Zuidoost) wordt opgevolgd door  

Guust van Alphen. 

 

9. Sluiting: L. Magilse sluit de vergadering. 

 

 
 

Omschrijving Houder 

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

 L. Magilse stuurt mail aan M. Burm 

2015/13 Stukje over inbraakpreventie voor buurtbericht L. Oerlemans en K. Tax 
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Omschrijving Houder 

2015/14 Zorg uitspreken in de richting van wethouder 
omtrent het proces rondom de 
parkeerproblematiek 

L. Magilse 

2015/15 Whatsapp groep wijkraad is aangemaakt K. Tax 

 


