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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 19 okt 2016  

Aanwezig:  

Zandberg Oost: Kim Tax (verslag), Jacqueline Kusters, Sean-Michael Franssen, Hans Snijders 

(voorzitter), Loek Oerlemans (politie), Piet Brosens, Ard Coenraads, Leo Verburg, Louis Magilse 

Gast: Mevr M. Rutten, Guus van Alphen (wijkbeheerder Zuid Oost, gemeente), Dorald van Etten 

(gemeente), Joyce Ridderhof, Louis Smits, Ed Riemens (sociaal wijkbeheerder Zuid Oost), Jack Stuart 

Afwezig m.k.: Erna van Olphen 

  

1. Openingen, mededelingen en vaststellen agenda 

Erna van Olphen heeft besloten om te stoppen met de wijkraad. 

Miriam Rutten (Zandberglaan) heeft belangstelling getoond voor de wijkraad. Zij is vandaag 

aanwezig als belangstellende. 

 

2. Afvalinzameling Dhr Dorald van Etten gemeente: In Breda worden clusterplaatsen aangelegd 
voor het  centraal legen van huisvuilcontainers. De gemeente maakt een voorstel voor de 
locaties waar de wijkraden reactie op kunnen geven. Op dit moment is er nog geen concreet 
voorstel voor locaties. Eerste helft 2017 zal een en ander gerealiseerd moeten worden. 
Maximaal 125 meter loopafstand tot de inzamelplaats. In de vergadering van 7 dec a.s. zal de 
gemeente met een voorstel bij de vergadering aansluiten. Voorafgaand aan de vergadering 
zal het voorstel digitaal worden verzonden. 
 

3. Wijkplatforms:  De heer Riemens is vanuit de gemeente aanwezig voor de bespreking van dit 
punt. Hij legt uit hoe gaat lopen met de subsidiering binnen het sociale domein: het grootste 
deel van het subsidiebudget gaat naar professionele instellingen. In de nota AanTafel wordt 
beschreven hoe het ‘subsidieproces’ voor kleinere organisaties zal gaan verlopen. Bijv. 
vrijwilligersactiviteiten, straatspeeldagen, ijsbaantje; allemaal initiatieven binnen het sociale 
domein om de leefbaarheid te vergroten/stimuleren. Vroeger ging dat via een 
subsidieverzoek. Daarvoor komt een wijkplatform in de plaats die initiatieven gaan 
beoordelen/aandragen bij de gemeente. Zandberg Oost en West wordt 1 gebied. Per 
inwoner is 2,5 euro beschikbaar gesteld. Het platform moet rouleren qua bezetting en Ed 
Riemens gaat het secretariaat voeren van het wijkplatform. De informatievoorziening aan de 
burgers wordt een belangrijk aspect: Op de website van de gemeente zal een verwijzing naar 
de wijkplatforms komen. Ed Riemens zal een tekstvoorstel aanleveren voor het volgende 
buurtbericht (december) bij de secretaris. De subsidies voor de wijkraden blijven in stand. 
 

Wijkplanproces (in light versie) gaat opgestart worden in Zandberg Oost. Harry Verhallen zal 

worden uitgenodigd voor 7 december voor dit onderwerp.  

 

3a . Guus van Alphen (wijkbeheerder, opvolger van Karl Snijers) is aanwezig om kennis te maken 

met de wijkraad. Hij is in november gestart met zijn werkzaamheden. De wijkbeheerder is 

contactpersoon tussen wijkraden en andere organisaties in de buurten en de gemeente mbt de 
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fysieke omgeving (onderhoud, beheer, reiniging). De jaarlijkse schouw gaat verdwijnen. De app 

Buiten Beter biedt de mogelijkheid om meldingen te doen (evt inclusief foto). 14076 bellen naar 

het Servicepunt en melden via de website blijft ook mogelijk. Dhr Van Alphen levert tekst aan 

voor het buurtbericht met informatie hierover.  

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd aan gas/waterleidingen zullen worden gevolgd door 

herbestratingen waar nodig. Van Alphen zal navragen wanneer de herstratingswerkzaamheden 

zullen aanvangen. Tevens vraag hij na of er nog boomspiegelplaten voor de wethouder 

Romboutsstraat komen.  

  

4. subsidieaanvraag 2017 
Is ingediend door de penningmeester voor een bedrag van 3200,- euro. 
 

5. Politiezaken 
Woninginbraken: sinds 7 sept zijn er 8 woninginbraken geweest in Oost en West. Is dus een 
stijging zichtbaar, zeker afgezet tegen het totale aantal woninginbraken in Breda.  
Vernielingen van auto’s: meerdere meldingen. 
 

6. Rondje commissies 
Groencommissie: alle heggen/struiken op het Hyacintplein zijn gesnoeid. Over het rooien van 
bomen zal P. Brosens contact zoeken met Guus van Alphen. 
Kascommissie Het digitaliseren van het financiële overzicht wordt nu vast bijgehouden. 
Benedictinessenhof: Er is geen animo vanuit de hof voor de wijkdeal. Er zijn wel 
aanmeldingen vanuit de Laan van Mecklenburg. 
 
 

7. Vergaderschema 2017 
Vastgesteld. 
 

8. Verslag 7 sept 2016 (bijlage). Vastgesteld. 
Actielijst: L. Magilse is uitgeschreven als voorzitter bij de KvK en M-L de Vreede is 
uitgeschreven als lid. 
 

9. Rondvraag 
A. Coenraads: zijn er nog berovingen in het Wilhelminapark geweest? Wijkagent geeft aan 
van niet; gemeente gaat Scorpions weer inzetten tijdens de donkere dagen. 
Miriam Rutten geeft aan graag lid te willen worden van de wijkraad. 
 

10. Sluiting 

Volgende vergadering zal Leo de vergadering voorzitten. 

H. Snijders sluit de vergadering    

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

   Contact met Zandberg West  L. Magilse 

 


