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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 8 maart 2017  

Aanwezig:  

Zandberg Oost: Kim Tax (verslag), L. Oerlemans (politie), P. Brosens, L. Verburg, L. Magilse, S-M 

Franssen, J. Kusters, M. Rutten (plv voorzitter), A. Bijma. E. van Olphen, H. Snijders,   

Afwezig m.k.:  

Gasten: Theo Kloet (gast buurt), K. Clincke,en Mustafa (handhaving gemeente, team wijkveiligheid en 

parkeren) 

 

1. Openingen, mededelingen en vaststellen agenda 

M. Rutten opent de vergadering 

Ingekomen stukken toevoegen. 

E. van Olphen: in de Helenastraat zijn drempels aangebracht.  De gemeente heeft hiervan 

geen bericht gedaan aan de wijkraad. Bespreken bij punt 4 

 

Ingekomen post:  

- uitschrijving A. Coenraads. Check of L. Magilse ook is uitgeschreven. 

- Uitnodiging inzage plaatsen ondergrondse afvalcontainers. 

 

2. Mededelingen 

 
3. Verslag vergadering 18 jan 2017 

Verslag wordt vastgesteld. 
Nav : op de driehoek van de kruising Zandberglaan/Ginnekenweg staan tegenwoordig soms 
vrachtwagens geparkeerd. Dit veroorzaakt onoverzichtelijke verkeerssituaties. Kan gemeld 
worden via meldpunt. 

 
4. Wijkplanproces /wijktafels 

H. Verhallen heeft gevraagd om een contactpersoon. M. Rutten wil dat zijn. Secretaris geeft 
het door. 

 
Helenastraat: drempels gelegd zonder dat  er over is gecommuniceerd met de wijkraad.  De heer  
Clincke zal dit nog opnemen met de heer Van Alphen . Dit is in strijd met de afspraken die in het 
verleden met de gemeente is gemaakt. K. Tax zal nog een mail sturen aan H. Verhallen 
Tip: account aanmaken op www.overheid.nl  Dan krijg je info van de gemeente rechtstreeks. De 
BredaBerichten gaat verdwijnen. 

  

5. Terugblik bezoek wethouder Van Lunteren 
L. van de Burg en P. Brosens hebben Van Lunteren ontvangen. Aantal initiatieven onder de 
aandacht gebracht, waaronder de ijsbaan. 
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6. Politiezaken 
Woninginbraken: 5 in Zb oost en west samen in afgelopen periode. Wat opvalt dat er ook een 
aantal insluipingen in niet-afgesloten woningen waren. Net voor carnaval is het aantal 
insluipingen, auto-inbraken/fietsendiefstallen drastisch afgenomen.  Tekstkar heeft in de wijk 
gestaan en er is een voetjes-actie geweest door politie-studenten.  
Fietsendiefstallen: vooral in Zandberg west en rondom Albert Heijn. 
 
7. Rondje commissies 

Oranjeplein Krantenartikel over planvorming geweest. Wat niet uit het artikel naar voren 
kwam is dat de planvorming ondersteund wordt door 3 wijkraden. 
Feestcommissie op 1 juli 2017 is het buurtfeest gepland. Thema: Camping ’t Blommeke. 
 
 
 

8. Terugblik bijeenkomst samenwerkende dorps-en wijkraden 13 febr 2017 (bijlage mail Ad 
Brekoo) 
J. Kusters en M. Rutten zijn geweest. Was niemand van de gemeente aanwezig. Er is een 
aantal gemeenschappelijke punten benoemd. De kerngroep gaat hiermee aan de slag in de 
richting van de gemeente.  
 

9. Rondvraag 
M. Rutten: stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap. Wordt geagendeerd voor de 
volgende vergadering.  
L. Oerlemans: Is de sanering al gestart? Vrachtwagens met zware ladingen zijn een probleem. 
Straks bij de bouwactiviteiten probleem op voorhand aankaarten bij vergunningverlening. 
Jeanne Aarts van vergunningverlening hieromtrent contacteren. S. Franssen zal dit doen. 
S. Franssen: handhaving zal vaker tijdens de vergadering aansluiten. Problemen kunnen 
worden doorgegeven. Parkeeroverlast, jeugdoverlast . Burgers kunnen via BuitenBeter-app 
melden.  
J. Kusters: vraagt bij handhaving aandacht voor hondenpoep. 
P. Brosens: heeft G. Van Alphen van de gemeente gesproken over de toplaag van het 
pleintje.  

 
10. Sluiting. 

De vergadering wordt gesloten. 

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

Jan 17 Kascontrole 2016 J. Kusters en S. Franssen 

 


