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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 1 juni 2016  

Aanwezig:  

Zandberg Oost: Louis Magilse (voorzitter), Kim Tax (verslag), Sean-Michael Franssen, Hans Snijders, 

Loek Oerlemans (politie), Piet Brosens, Jacqueline Kusters, Erna van Olphen, Leo Verburg. 

Afwezig m.k.: Ard Coenraads 

Gasten: Ad Bijma (Buurtbericht), Harrie Verhallen (wijkmanager), Myra Bückmann (Sportpark), Wim 

van de Rest (Sportpark) Mike Claasz Coockson (toezicht en handhaving), Kurt Clinke (toezicht en 

handhaving). Peter Bouwens (vanaf 21.00 uur). 

 

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

 

2. Vaststellen agenda: De agenda wordt vastgesteld 

4. Parkeerproblematiek 

 

De heer Claasz Coockson van de afdeling toezicht en handhaving geeft een toelichting op het 

Breda-bericht met betrekking tot handhaving op situaties van gevaarlijk parkeren in de 

Koninginnestraat/Helenastraat/Paulinastraat.  De parkeerdruk is daar hoog, terwijl de wijk er 

niet op  is ingericht. Aanleiding voor het starten met controleren is de toename van 

meldingen van bewoners over gevaarlijke situaties voor fietsers/voetgangers. Kort 

onderzoekje levert het inzicht op dat 30% van de parkeerders niet uit de wijk afkomstig is. 

Een deel daarvan parkeert ook niet juist. Gemeente gaat vanaf 1 juni 2016 verbaliserend 

optreden in het geval van gevaarlijke situaties.  

De heer Claasz Coockson vraagt om input voor de prioriteitstellingen voor 2017 voor de 

afdeling Toezicht en Handhaving. Sean-Michael Franssen zal contactpersoon zijn.  

 

5. Wijkplannen 

Harry Verhallen (gemeente) is voor de bespreking van dit punt aanwezig. Wijkgericht werken 

is in 2012 opgestart. In een aantal wijken zijn in die periode door de gemeente in 

samenwerking met de bewoners uitvoerige wijkplannen gemaakt. In samenspraak met de 

gemeente worden thema’s benoemd, waar werkgroepen uit voortkomen die doelen stellen. 

Door de gemeente worden er deskundigen aan gekoppeld die meedenken, maar ook kunnen 

aangeven of een doel wel/niet haalbaar is. Als de opdrachten zijn geformuleerd, worden 

deze teruggegeven aan het college. Aan de wijkraad wordt in het proces verzocht om bij elke 

werkgroep een vertegenwoordiger te laten aansluiten. 

 

Zandberg Oost: Vóór de volgende vergadering laat de heer Verhallen aan L. Magilse weten of 

er nog in het najaar een avond belegd kan worden om thema’s in te zamelen.  
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6. Verslag 13 april 2016 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

7. Terugblik bijeenkomst veiligheid 

De opkomst was goed. Goede uitleg van de politie en over 

buurtpreventie(mogelijkheden).  

 

8. Samenwerking met Zandberg West 

De voorkeur gaat nu niet uit naar een samenvoeging van de 2 wijkraden. Het voorstel is 

om de komende periode agenda’s en verslagen uit te wisselen en over en weer een 

vertegenwoordiger te laten aansluiten bij elkaars vergaderingen. Daarbij samenwerking 

ad hoc op onderwerpen die zich daar voor lenen. 

 

9. Schouw 

Er komt geen schouw meer met de gemeente. Meldingen kunnen worden doorgegeven 

aan het meldpunt. P. Brosens zal Guus van Alphen, contactpersoon van de gemeente, 

uitnodigen voor een kennismaking met de wijkraad. Volgende keer zal ‘schouw nieuwe 

stijl’ worden geagendeerd. 

 

10. Politiezaken 

Sinds vorige vergadering 2 woninginbraken. Aantal autoinbraken. 

 

11. Rondje Commissies 

  

Laadstraat Min. Nelissenstraat: S. Franssen en H. Snijders zijn bij de wethouder geweest en 

hebben aangegeven dat er op dit moment weinig draagvlak is. Het wachten is op een reactie 

van de wethouder. 

 

12. Rondvraag  

 L. Magilse is op 6 juli 2016 voor het laatst als voorzitter aanwezig. 

 

13. Sluiting: L. Magilse sluit de vergadering. 
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