WIJKRAAD ZANDBERG OOST
VERSLAG 11 april 2018
Aanwezig: M. Rutten, S-M Franssen, J. Kusters, Piet Brosens, H. Snijders,
L. Verburg (verslag).
Afwezig (met kennisgeving): L.Oerlemans (wijkagent), A. Bijma.
Gast: W. Joosten, F. van de Ven, J. Wijler.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2. Werkgroep Leefbaarheid en Veiligheid
S-M. Fransen (lid van de werkgroep) geeft een samenvatting over het ontstaan en de
voortgang van de werkgroep Leefbaarheid en Veiligheid (dit naar aanleiding van via mail
gestelde vragen o.a. door F.van de Ven) In het vervolg hierop is naar voren gebracht dat de
werkgroep het rapport geschreven heeft “verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid” en
niet de wijkraad.
De wijkraad neemt over dit onderwerp geen standpunt in. De wijkbewoners zijn sterk
verdeeld over dit onderwerp.
Er zij op dit moment 15 reacties op het rapport geweest zowel pro als contra. In de meeste
gevallen betrof het aanvullingen op de voorstellen die in het rapport gedaan worden.
3. Ingekomen stukken.
- Het jaarverslag van de wijkraad Belcrum
- mail van J. Hetzen en F.van de Ven. (zie pnt 2 Werkgroep Leefbaarheid en Veiligheid)
- mail van L. Oerlemans. Sinds 7 mrt zijn er drie woninginbraken geweest. Twee in de
Wilhelminastraat, en een op het Hyacintplein. Op resp. 11 , 18, 25 mrt.
4. Verslag 07 mrt 2018
Verslag is akkoord bevonden.
5. Wijkplanproces
- Werkgroep Openbare Ruimte
W. Joosten (lid van de werkgroep) geeft toelichting op het proces en stand van zaken binnen
de werkgroep. Er zijn door de werkgroep een aantal punten verzameld en die zijn vervolgens
gecommuniceerd met G. van Alphen. Deze onderzoekt of er punten zijn die samenhang
vertonen binnen de drie wijken (Sportpark, Zandberg Oost, Zandberg West)
De vervolg stappen in het proces zijn niet duidelijk bij de leden van de werkgroep.
In de volgende editie van de wijkkrant komt een oproep aan de wijkbewoners om punten aan
te dragen m.b.t. dit onderwerp. W. Joosten stuurt de nu aangemelde punten door naar
L. Verburg ter verspreiding onder de leden van de wijkraad.
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-Werkgroep Zorg
W. Joosten (lid van de werkgroep) geeft aan dat er in de wijk IJpelaar goede/leuke resultaten
zijn geboekt op dit terrein. Zij gaat contact leggen om de dame uit te nodigen voor een
gesprek met W. Joosten, M. Firet (Zandberg West), J. Kusters (Zandberg Oost) en J. v. d.
Kroef.
6. 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.
7.

Rondvraag
M.Rutten merkt op dat er veel zwerfvuil in de wijk aanwezig is m.n. na het legen van de
containers op de containerverzamelplaatsen. In de nieuwe editie van de wijkkrant besteden
we hier aandacht aan.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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