WIJKRAAD ZANDBERG OOST
VERSLAG 11 oktober 2017
Aanwezig: M. Rutten, L. Oerlemans (politie), P. Brosens, L. Verburg (verslag), S-M Franssen, J. Kusters,
E. van Olphen, H. Snijders, A. Bijma.
Afwezig m.k.: K. Tax

1. Openingen
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen in de agenda.
3. Mededelingen
Geen mededelingen.
4. Ingekomen en uitgegane stukken:
-Mail van Ed Riemens. In het kader van citychallenge is men op zoek naar bewoners die zich
willen inzetten bij (het organiseren) activiteiten en initiatieven in de wijk.
Kim heeft als reactie gegeven dat niemand van de wijkraad Zandberg Oost hieraan gaat
deelnemen. Mede ook doordat we nu bezig zijn met het wijkplanproces.
-Mail van Rachael de Leeuw. Is een uitnodiging voor een bijeenkomst “Meet en Greet van
Breda Begroot” In de tekst worden twee verschillende datums gemeld. (reactie naar R. de
Leeuw door L. Verburg).
-Subsidieaanvraag voor 2018 is gedaan door P. Brosens.
-Vergaderschema voor 2018 is verspreid onder de leden van de wijkraad.
-Uitnodiging voor de bijeenkomst van de bewoners is in de buurt verspreid.
5. Afgelopen jaar
-Posthumus terrein: de wijkraad heeft een infoavond gefaciliteerd.
Deze avond heeft geleidt tot aanpassingen van het plan.
-Oranjeplein: haalbaarheidsonderzoek van het nieuwe plan is gestart.
-Wijkdeal Benedictinessehof (onderhoud groenvoorziening): is niet tot stand gekomen.
-Betaald parkeren: dreigde ingevoerd te worden. De wijkraad is de dialoog met weth. B.
Adank aangegaan. Oplossingen voor de parkeeroverlast worden nu onderdeel van het
wijkplanproces.

6. Politiezaken
Op 22 sept. Is een auto-inbreker aangehouden.
In de periode van 6 september tot 11 oktober hebben er 6 auto inbraken plaats gevonden.
In deze periode zijn er ook 3 woninginbraken geweest.
Er is een stijging te zien in het aantal fietsendiefstallen binnen de wijk.
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7. Wijkplanproces
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 24 oktober 2017 zullen er werkgroepen gevormd
worden.
De wijkraad onderzoekt wie van de wijkraad aan welke werkgroep gekoppeld wordt.
8. Rondje commissies
Geen opmerkingen uit de commissies
9. Sluiting
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Omschrijving

Houder

