WIJKRAAD ZANDBERG OOST
VERSLAG 17 jan 2018
Aanwezig: M. Rutten, L. Oerlemans (politie), , S-M Franssen, J. Kusters, E. van Olphen, Piet Brosens,
H. Snijders, L. Verburg
Gast: Greet Gubbens (wijkraad Sportpark I en II)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de agenda.
2. Mededelingen
Wijkraad Sportpark I en II is onlangs opgericht.
3. Ingekomen stukken.
- Brief Veiligheid brengt je samen (wordt agendapunt 4a)
- Subsidiebeschikking is binnen.
4. Verslag 29 nov 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
4a Veiligheid brengt je samen
M. Rutten is naar de bijeenkomst geweest in december. Op 27 feb is er een werkconferentie.
Doel is het opstellen van een meerjarenplan mbt veiligheid binnen gemeente Breda.
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Wijkplanproces stand van zaken
Commissie Openbare Ruimte (E. van Olphen): 2x bijeen geweest. Aanvankelijk met 8 pp
gestart, maar lopende het traject is een aantal personen afgehaakt. G. Van Alphen is vanuit
de gemeente aangesloten. De werkgroep streeft naar een nota met ideeen, mbt bijv
straatverlichting, bestrating etc. Er is nog onduidelijkheid over de werkwijze en rol van de
gemeente. De gemeente is redelijk passief aanwezig bij de bijeenkomst. Het verslag wordt
doorgezonden aan de wijkraad.
De werkgroep Zorg (J. Kusters) heeft twijfels over nut en noodzaak van de commissie. Het is
de vraag of (de punten van) deze commissie echt vanuit de bewoners kwamen, of meer
vanuit de gemeente. De wijkraad was nogal verrast door het feit dat de wijkraadleden
‘aangewezen’ zijn als voorzitter/secretaris, terwijl vooraf de indruk gewekt is dat de
begeleiding/ondersteuning vanuit de gemeente georganiseerd zou worden.
Werkgroep Leefbaarheid en Verkeersveiligheid (S-M Franssen): In december is de werkgroep
gestart met 8 personen. Werkgroep heeft zich ten doel gesteld om een notitie te maken die
het probleem in de volle breedte zou schetsen. Voor- en tegenstanders hebben voorstellen
gemaakt en die in een concept-nota opgenomen. Hebben ingezet op een totaalpakket aan
(verkeers)maatregelen, in combinatie met betaald parkeren. Het blijkt nl ondoenlijk om een
alternatief voor betaald parkeren te verzinnen. Er komt een speciale thema-editie van de
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wijkkrant om de bewoners goed te informeren binnen een maand. De notitie wordt zo
spoedig mogelijk afgerond en in de richting van de gemeentefracties gecommuniceerd.
H. Verhallen zorgt dat Zandberg West en Sportpark de notitie krijgen.
Als de afzonderlijke commissies stukken opleveren, worden deze ook ter kennisname aan de
wijkraad gezonden.
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Politiezaken
Geen woninginbraken in Zandberg Oost. Wel 8 fietsendiefstallen. Diefstallen van/uit auto’s :
5, waarvan 3 auto-inbraken.
Mbt de jaarcijfers: het aantal woninginbraken en auto-inbraken is in 2017 gedaald tov 2016.
Ook cijfers mbt geweldsincidenten zijn omlaag gegaan.
Mbt parkeeroverlast zijn de cijfers ongeveer gelijk gebleven.
De wijkagent zal komend jaar mogelijk minder vaak aanwezig kunnen zijn ivm verschuiving
van werkzaamheden.
Rondje commissies
Oranjeplein: er zijn 2 kunstenaars benaderd voor invulling binnen het plein.
Posthumusterrein: Erna vraagt stavaza na.
E. van Olphen vraagt of er iemand kan aansluiten bij de reconstructie van de
Wilhelminastraat. H. Snijders zal aansluiten.
Zuidelijke rondweg: als de Baronielaan voor langere tijd wordt afgesloten, zal dit gevolgen
hebben voor het verkeer in Zandberg. De actiegroep Zuidelijke Rondweg wordt benaderd
door M. Rutten om te vragen of zij in verbinding willen blijven met de wijkraad.
Feestcommissie: datum buurtfeest 30 juni 2018
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Overdracht Secretariaat wijkraad
K. Tax neemt afscheid als secretaris. L. Verburg neemt het secretariaat over. P Brosens geeft
de wijziging door aan de Kamer van Koophandel.Ingangsdatum 1 febr 2018
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Rondvraag
E. van Olphen geeft aan dat ze per 1 april 2018 stopt met haar werkzaamheden voor de
wijkraad.
Kascontrolecommissie: J. Kusters en H. Snijders

10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Omschrijving

Houder

Informeren stavaza Posthumus

Erna van Olphen
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