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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 5 juli 2017 

Aanwezig:  

Zandberg Oost: M. Rutten (voorzitter), Kim Tax (verslag), P. Brosens, L. Verburg, S-M Franssen,  

J. Kusters, E. van Olphen  

Afwezig m.k.: H. Snijders L. Oerlemans (politie) 

Gast:  dhr R. Goossens, M. Claasz Coockson, dhr A. de Rooij, dhr M. Aydin(gemeente Breda) 

  

1. Opening en vaststellen agenda 

Mw Rutten opent de vergadering. 

2. Ontwikkelingen Zuidelijke Rondweg. Toelichting door de heer Goossens van de 

gemeente Breda. Er komt een verbreding op sommige delen naar 2 rijstroken. Nu ligt 

het voorlopig-ontwerp voor.  Eind augustus  2017 wordt het definitieve ontwerp 

gepubliceerd. In 2018 is de bedoeling dat de werkzaamheden uitgevoerd worden. 

Via contactformulier op de website van de gemeente kunnen tot 28 juli opmerkingen 

worden doorgegeven. 

3. Programma Toezicht en Handhaving 2018 en meerjarenprogramma tot 2022. M. 

Claasz Coockson en de heer De Rooij zijn vanuit de gemeente aanwezig voor een 

toelichting.  

Afdeling handhaving bestaande stad heeft in portefeuille oa illegale bouw, 

kamerbewoning, woningvervuiling, brandveiligheid, ondermijning, drugsoverlast.  

In het programma wordt rekening gehouden met de aard van de overlast; daar 

wordt de handhaving op ingezet. Vorig jaar zijn een aantal punten benoemd waar 

verzocht werd om meer handhaving. Aantal parkeerlocaties wordt benoemd waar 

de wens is dat handhavend wordt opgetreden.  

Wat ook wordt benoemd is het parkeren op de container-inzamelingsplaatsen. 

Vanuit de wijkraad wordt voorgesteld om het onderwerp hangjeugd toe te voegen 

(Hyacintplein als centrale locatie). 

Tbv het meerjarenprogramma :  het onderwerp fietsendiefstallen, alsmede de 

toename van het aantal terrassen vraagt aandacht.  

Het programma Toezicht en Handhaving 2018 wordt in oktober/november 

vastgesteld. Het meerjarenprogramma komt eind dit jaar in eerste concept. Mogelijk 

dat er een avond wordt georganiseerd voor de gezamenlijke wijkraden in opmaat 

naar het meerjarenprogramma. 

4. Terugblik bijeenkomst welstand 19 juni j.l. 

E. van Olphen en J. Kusters zijn naar de bijeenkomst  over de op te stellen 

Welstandsnota geweest.  Daar kon input worden geleverd. E. van Olphen heeft om 

het verslag gevraagd. 

5. Stand van zaken Posthumus terrein 

E. van Olphen heeft A. Coenraads en G. Dougle  gevraagd om contact met de 

omwonenden te leggen en de projectontwikkelaar. 
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6. Wijkplanproces stand van zaken 

Geen ontwikkelingen te melden.  

 

7. Politiezaken 

De wijkagent is afwezig.  

8. Rondje commissies 

 

9. Rondvraag 

 

 

10. Verslag 31 mei 2017 (bijlage) 

Het geld van de wijkdeal wordt niet meer gestort op de rekening van de wijkraad, maar 

wordt voortaan op een andere rekening gestort. 

11. Sluiting 

 

12.   

De vergadering wordt gesloten. 

 

 

 

 

Omschrijving Houder 

      

      

 


