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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 7 maart 2018 

Aanwezig: M. Rutten, L. Oerlemans (politie), S-M Franssen, J. Kusters, Piet Brosens,  H. Snijders, 
     A. Bijma, L. Verburg (verslag) 

 
Gast: E. van Olphen. 
 

1. Opening en vaststellen agenda  

De voorzitter opent de vergadering en geeft E. van Olphen als eerste het woord. 

Op de agenda wordt politiezaken toegevoegd als punt 7. 

 

2.    Werkgroep openbare ruimte 

 E. van Olphen doet verslag van de activiteiten en bevindingen van de werkgroep: 

tijdens het eerste overleg van de werkgroep zijn er diverse aandachtspunten aangemeld bij  

G. van Alphen (Fysiek wijkbeheerder gem. Breda). Er is gedurende zes weken geen reactie 

gekomen op de ingediende aandachtspunten. Ook na aandringen van E. Van Olphen is er 

geen duidelijkheid gekomen over hoe het nu verder gaat met deze punten en ook niet wat de 

kaders c.q. de budgetten zijn. (Is een algemeen punt voor het hele wijkplanproces zie pnt. 8) 

 

3. Mededelingen 

Dhr. J. Wijler was uitgenodigd voor vanavond, maar hij heeft afgezegd. 

Hij wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering. 

 

        4. Ingekomen stukken.  

- mail m.b.t. de bouw van twee woningen op de Zonnebloemstraat 3. (copie sturen naar 
M. Rutten) 

- mail m.b.t. nieuwe APV gemeente Breda. Er is niemand vanuit de wijkraad aanwezig 
geweest.  Het overleg over de APV was tegelijk met de aftrap van het wijkplanproces.  

- mail m.b.t. reactie van de actiegroep Franklin Rooseveldlaan / Zuidelijke Rondweg. (copie 
sturen naar A. Bijma) 

 
5. Verslag 17 jan 2018 

 Verslag is vastgesteld. 

 

        6.  Stand van zaken Posthumus terrein 

M. Rutten neemt het dossier over van E. van Olphen. 

 

7. Politiezaken 

 Sinds 1 januari hebben er drie woninginbraken en een “poging tot” plaats gevonden. 

 2x in woningen in aanbouw. 

 1x in leegstaande woning. 

 1x “poging tot” in de Min. Nelissenstraat. 
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Sinds 1 januari hebben er opvallend meer diefstallen uit auto’s plaatsgevonden.(21x t.o.v. 9 

in dezelfde periode in 2017) De diefstallen hebben betrekking op allerlei zaken die men in de 

auto laat liggen, zoals zonnebrillen,muntgeld, telefoons, laptops etc.  

Er is tot nu toe geen lijn te vinden in tijdstip,locatie of merk van de auto. 

 

 

        8. Wijkplanproces stand van zaken 
S-M Franssen geeft de stand van zaken weer voor de werkgroep Verkeer en Parkeren. 
 
J. Kusters meldt namens de werkgroep Zorg voor Elkaar (sociaal in Zandberg) dat er 
nauwelijks animo (2 personen) voor deze werkgroep is. Dhr E. Riemens (sociaal 
wijkbeheerder gem. Breda) deelt haar standpunt in deze. J. Kusters zal W. Joosten benaderen 
om te zien of haar enthousiasme voor de werkgroep op een andere manier ingezet kan 
worden. 
 
Algemeen m.b.t. het wijkplanproces: gebrek aan kaders / geen inzichten in de budgetruimte 
voor de div. werkgroepen. Men krijgt binnen de werkgroepen het gevoel dat zaken niet 
concreet gemaakt / gerealiseerd  (gaan) worden. 

 

         9. Rondje commissies 
De Groenploeg maakt een inventarisatie wat er opgeknapt moet gaan worden aan de 
begroeiing van het Hyacintplein. 
P. Brosens gaat in gesprek met G van Alphen (Fysiek wijkbeheerder gem. Breda) over het 
onderhoud van het asfalt op het Hyacintplein.  
 
Veiligheid breng(t) je samen 

 Op 27 februari is M. Rutten bij de bijeenkomst van Veiligheid breng(t) je samen geweest. 
 De bijeenkomst (overdag 13.00 – 17.00 uur) is bezocht door ca. 80 personen. 
 Doel was input te leveren voor een meerjarenplan op het gebied van veiligheid in Breda. 
  
      10.  Rondvraag 

M.Rutten merkt op dat er veel zwerfvuil in de wijk aanwezig is. P. Brosens wil kijken of de 
makers van de ijsbaan ook te motiveren zijn om het zwerfvuil uit de wijk op te ruimen. 
 

      11.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

2018.1 W. Joosten benaderen inzet mbt sociaal in 

Zandberg 

J. Kusters 

2018.2 Inventarisatie opknappen groen Hyacintplein P. Brosens, H. Snijders, L. Verburg 

2018.3 Asfalt op het hyacintplein P. Brosens 

2018.4 Zwerfvuil in de wijk P. Brosens 

   

   

   

 


