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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 13 apr 2016  

Aanwezig:  

Zandberg Oost: Louis Magilse (voorzitter), Sean-Michael Franssen, Hans Snijders, Loek Oerlemans 

(politie), Piet Brosens, Jacqueline Kusters, Leo Verburg (verslag). 

Afwezig, Erna van Olphen, Ard Coenraads, Kim Tax 

Gasten: Ad Bijma (buurtbericht), Harrie Bus (stadsmarinier), Yvonne Peemen (Thebe wijkverpleging),    

Jessike Kessels (Elisabeth zorg Thuis), Peter Dekkers (Centrum Jeugd en Gezin). 

 

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

 

2. Vaststellen agenda: De agenda wordt vastgesteld 

  

3. Wijkveiligheid 

Op 14 maart is er een bijeenkomst geweest met Harry Bus, Sean-Michael Franssen en 

Loek Oerlemans  ter voorbereiding  van een inbraakpreventiebijeenkomst. 

Op dinsdagavond 10 mei 2016 wordt deze bijeenkomst voor de wijkbewoners georganiseerd 

in het gemeenschapshuis Zandberg aan de Zandberglaan 54 BIS. 

Aanvang 20.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 22.00 uur. 

Hierbij zal ook de brandweer met een voorlichtingsstand aanwezig zijn. 

Chris Aarts (coördinator Buurtpreventieteam Breda) zal uitleg geven over een whatsApp 

groep tbv buurtpreventie. Informatie hierover staat ook op www.buurtpreventiebreda.nl 

Op individuele basis kunnen door de bewoners afspraken gemaakt worden met het 

inbraakpreventieteam van de Ateagroep om de woning te laten inspecteren op inbraak 

gevoelige punten. 

De uitnodiging en agenda van deze avond wordt verspreid via een Breda bericht. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst d.m.v. een email naar: 

wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl 

 

4. Zorg in de wijk 

Yvonne Peemen (Thebe thuiszorg) en Jessike Kessels (Elisabeth zorg Thuis) geven uitleg over 

hun werkzaamheden in de wijk. Beide hebben als belangrijkste taak: het verzorgen van 

mensen die hulp/zorg behoeven. De zorgverlenende organisaties kennen zelf het aantal 

zorgbehoevende in de wijk niet. Om de mogelijke behoefte aan zorg in de wijk te 

inventariseren vragen ze de wijkraad “oog en oor in de wijk” te willen zijn. Aanmelden van 

zorg behoevende mensen kan via de huisarts of zorgverleners. (Thebe/ Elisabeth) 

Peter Dekkers (Centrum Jeugd en Gezin) geeft uitleg over de rol die hij vervult: hulpverlening 

aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar). Ook hij vraagt de wijkraad om 
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“oog en oor in de wijk” te zijn en waar nodig mensen in contact met hem of de CJG te 

brengen. 

 

 

5. Politiezaken   

Sinds 2 maart zijn er 4 woninginbraken in de wijk gepleegd. 

Daarnaast 12 auto-inbraken. Met name is men geïnteresseerd in navigatiesystemen en 

airbags. 

 

6. Parkeerproblemen in de wijk 

Oplaadpalen:  Wethouder Paul de Beer (duurzaamheid) zou graag zelf met de wijkraad willen 
praten over de mogelijkheid om een pilot Laadstraat in Zandberg-Oost  uit te voeren. Het 
geplande gesprek op do 7 april is niet doorgegaan. Een nieuwe afspraak is gemaakt voor 
maandag 18 april. Hans Snijders gaat samen met Sean Michael Fransen naar deze 
bijeenkomst. 

  
Gereguleerd parkeren: ‘on hold’ We wachten de mail van Annuska de Wijs af. 

   

7. Bijeenkomst samenwerkende wijk- en dorpsraden en gemeente 

De samenwerkende wijk- en dorpsraden en de gemeente Breda organiseren op 12 mei 2016 

een bijeenkomst met als thema: zorg. De avond vindt plaats in centrum Heksenwiel (Haagse 

Beemden) De wijkraad ziet voor haar geen specifieke rol weggelegd mbt zorg. Wel wil zij “de 

ogen en oren” zijn in de wijk. (zie pnt. 4) 

  

8. Rondje commissies 

Zandberg Oost-West. “on hold” Bespreken tijdens de wijkraadbijeenkomst van 1 juni.  

 

Financiën: de kascontrole heeft plaats gevonden en e.a. is in orde bevonden door Hans 

Snijders en Leo Verburg.  

 

Website: geen bijzonderheden te melden 

 

9. Rondvraag  

Komt er dit jaar nog een wijkschouw ? 

Piet Brosens neemt contact hierover op met: Guust van Alphen (Gemeente Breda) 

 

10. Sluiting: L. Magilse sluit de vergadering. 
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