
 

 

1 

WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 2 mrt 2016  

Aanwezig:  

Zandberg Oost: Leo Verburg, Sean-Michael Franssen (plv voorzitter), Hans Snijders, Loek Oerlemans 

(politie),  Kim Tax, Piet Brosens  

Afwezig: Jacqueline Kusters, Erna van Olphen, Ard Coenraads, Louis Magilse 

Gast: Ad Bijma 

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

Marie-Louise de Vreede heeft besloten om te stoppen met deelname aan de wijkraad. 

 

2. Vaststellen agenda: De agenda wordt vastgesteld 

  

3. Verslag 13 jan 2015  

Brabant Water: werkzaamheden lopen volgens planning.   

4. Wijkveiligheid 

Op 14 maart is er een bijeenkomst met Harry Bus, Sean Franssen, Loek Oerlemans en 

Jacqueline Kusters voor de organisatie van een info-avond. 

 

Whatsapp-groepen creëren; er zijn diverse initiatieven.  Er wordt voor heel Breda een app 

ontwikkeld voor de buurtpreventie. Informatie staat ook op www.buurtpreventiebreda.nl 

 

Er is een app “ Next door”  die breder is dan alleen info mbt veiligheid.  

 

5. Politiezaken   

1 woninginbraak (op Franklin Rooseveltlaan) sinds vorige vergadering. Daarnaast aantal auto-

inbraken. 

 

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 te uit te voeren. 
Als datum is daarvoor donderdag 7 april bepaald van 19.30 – 21.30 uur. Ook is de heer 
Coremans uitgenodigd die het idee voor een Laadstraat heeft bedacht en die allerlei details 
kan toelichten. Hans Snijders gaat samen met Sean Michael Fransen. 

  
 

Gereguleerd parkeren: Erna van Olphen, Louis Magilse en Sean Michael Franssen zijn naar 

een volgende vergadering geweest. Er is gediscussieerd over de omvang van de gebieden. De 

kleine werkgroep waarin 3 ambtenaren van de gemeente, een aantal voor – en 

tegenstanders van gereguleerd parkeren is voor de keuze gesteld of ze al dan niet door 

wilden gaan. De stemmen staakten namelijk. De gemeente ziet zich ook voor een dilemma 
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gesteld nu en op dit moment lijkt alles nu ‘on hold’  te staan. De eerste bijeenkomst was in 

mei 2015. De werkgroep heeft wel verzocht aan de gemeente om een bijeenkomst te 

organiseren voor de 2 wijken, ca 1 jr na de eerst 

   

7. Rondje commissies 

Op 11 april om 20.30 uur is er een bijeenkomst met Zandberg West (spelletjescafé).  

 

Buurtbericht: nieuwe ligt bij de drukker 

 

Kamerbewoning: Hans Snijders gaat na wat het officiële beleid is.  

 

Financiën: kascontrolecommissie Hans Snijders en Leo Verburg.  

 

Website: leden wijkraad aangevuld. Er is een Facebookpagina aangemaakt. 

 

8.  Rondvraag  

Straatverlichting: mail van Harry Bus aan Louis Magilse over de straatverlichting. Volgens 

bewoners is de verlichting van met name trottoirs en gevels slechter aangelicht zijn. Dit geeft 

een gevoel van onveiligheid. Op 14 mrt zal dit punt worden aangekaart in het overleg over 

wijkveiligheid. 

 

Er komen geen boomroosters in de Wethouder Romboutsstraat. 

 

Op het Hyacintplein wordt binnenkort een boom gekapt (meelbes). 

 

Een aantal bewoners van de Zandberglaan heeft bezwaar gemaakt tegen de verlichting van 

het casino op de Ginnekenweg. 

 

9. Sluiting: L. Magilse sluit de vergadering. 

 

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

 2015/15   stukje opstellen voor werving van voorzitter.  Hans, Leo, Sean Michael 

 2015/16 Inventarisatie beleid tav kamerbewoning H. Snijders 

2015/19 Afgeschermde pagina op de website L. Verburg 

2015/20 Financiële administratie in spreadsheet P. Brosens 

 

 

 

 


