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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 23 mei 2018 

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

1. Opening en vaststellen agenda  

Agenda punt 5 (politiezaken) vervalt. 

 

2.    Ingekomen stukken 

 Mail  

-m.b.t. surprise party: een ieder mag kiezen hoe en of hij/zij daarop wil reageren. 

-m.b.t. bijeenkomst samenwerkende wijk- dorpsraden: M. Rutten gaat dit overleg bijwonen. 

-m.b.t. annulering bijeenkomst aanpak parkeren oostelijke schil: R. de Leeuw (gem. Breda) 

stuurt een uitnodiging voor een bijeenkomst eind juni. 

-m.b.t. informatie avond Lepeltje Lepeltje: Het overleg vindt plaats nagenoeg te gelijk met 

het wijkraadoverleg. De uitnodiging hiervoor is een dag van te voren gestuurd. De resultaten 

van hun overleg worden via mail gedeeld met de wijkraad. 

-m.b.t. vereniging (voormalige) zuidelijke rondweg Breda: De voorgestelde tekst wordt op de                   

website geplaatst en er wordt een artikel opgenomen in het buurtbericht van juni. 

- m.b.t. vrijwilligers verzekering: P. Brosens gaat  naar de voorlichtingsavond georganiseerd 

door de vrijwilligers academie Breda op 28 mei.  

 

3. Verslag 11 april 

Correctie op punt 5. Bij het punt Werkgroep Openbare Ruimte staat abusievelijk gemeld dat 

M. Rutten het dossier overneemt van E. van Olphen. Het verslag wordt hierop aangepast en 

dan alsnog goedgekeurd. 

 

        4. Wijkplanproces  

- Werkgroep Openbare Ruimte: geen voortgang te melden. Het wachten is op reactie van  
G. van Alphen (gem. Breda) 
- Werkgroep Zorg voor Elkaar: er is een voorstel gedaan ( 20 juni of 4 juli) voor het plannen 
van een overleg door de leden van de werkgroep samen met E. Riemens (gem. Breda)  en  
R. Hammen.  Gekozen is voor 4 juli. 
- Werkgroep Verkeer en Parkeren: men voelt zich niet serieus genomen door nu al aan te 
kondigen dat het betaald parkeren ingevoerd gaat worden, nog voor dat het geplande 
overleg heeft plaats gevonden. (zie ingekomen stukken pnt. 3) 
 

5. Politie zaken  
Vervalt 

 

        6.   Rondje commissies   

P. Brosens meldt dat het buurtfeest plaats vindt op 30 juni 2018. 
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7. Rondvraag 

J.Kusters meldt dat er een inventarisatie is gestart naar de wens om in het 

Benedictinessenhof een jeu de boules baan aan te leggen. 

 

        8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

   

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 

   

   

   

 


