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In de vorige wijkkrant maakten we 
melding van het coalitieakkoord van 

het nieuwe College van B&W. In dat akkoord 
werd, in weerwil van afspraken tussen oud-wethou-

der Boaz Adank en de wijkraad, de keuze gemaakt voor de 
invoering van betaald parkeren in de wijken rond het centrum, 

waaronder Zandberg-Oost. Gevolg: teleurstelling, frustratie en 
boosheid. In deze wijkkrant vertaald met de stelling 'overheid toont 

zich onbetrouwbare gesprekspartner’. Op woensdagavond 29 augustus 
jl. kwam de nieuwe wethouder Greetje Bos (VVD), die de portefeuille overnam 
van haar voorganger, naar het hol van de leeuw: in dit geval gemeenschapshuis 
De Zandberg.  Daar sprak zij over deze kwestie met de wijkraad Zandberg-Oost, 
de werkgroep ‘Verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid Zandberg-Oost’ 
die het advies opstelde en vertegenwoordigers van Zandberg-West en Sportpark. 
Hieronder een verslag van dat gesprek.
Voor alle duidelijkheid: de werkgroep die het advies opstelde, is geen werkgroep 
van de wijkraad Zandberg-Oost. Het is een vrijwillige werkgroep van wijkbewo-
ners met verschillende standpunten, die elkaar hebben proberen te vinden in een 
gezamenlijk advies in het kader van het gestarte wijkplanproces. De wijkraad zelf 
heeft, gezien de bestaande verdeeldheid, geen standpunt over dit onderwerp 
ingenomen.

Wethouder Greetje Bos wil vertrouwen 
herstellen maar neemt geen hypotheek op 
het eindresultaat.
Hoewel het onderwerp voor haar volledig nieuw 
is en de leercurve dus heel steil, maakte wethou-
der Bos direct duidelijk dat zij zich wilde houden 
aan de afspraken zoals die in het kader van het 
wijkplanproces zijn gemaakt. Dat wil zeggen: als 
er serieuze en door de wijk gedragen alternatie-
ven worden voorgesteld vormen die het uitgangs-
punt voor het vervolg.
Overigens zonder daarmee een voorschot te 
nemen op het uiteindelijke collegebesluit. Ze gaf 
aan geen beloften te willen doen die ze niet zou 

kunnen waarmaken.
Voor de wethouder niet zo lastig om dat te 
verklaren omdat de werkgroep in Zandberg-
Oost die het advies opstelde, die ‘eensgezinde’ 
alternatieven zelf ook niet ziet (er is en blijft 
immers ook een aanzienlijke groep fervente 
tegenstanders). De insteek van de werkgroep 
was daarom: betaald parkeren oké, maar dan 
wel onder de door ons opgestelde voorwaarden. 
Kern van het advies is gericht op het weren van 
‘vreemdparkeerders’ (niet-wijkbewoners), niet op-
leggen van een vaste parkeernorm, handhaving 
toespitsen op verkeersveiligheid en aanwezigheid 
van een parkeervergunning en het treffen van 

Wethouder Bos: ik hou me aan de gemaakte afspraken

diverse verkeerstechnische maatregelen om de 
verkeersveiligheid te vergroten. In de bijlage bij 
de wijkkrant van februari (nr. 151) kunt u al deze 
voorwaarden nog eens teruglezen. De werkgroep 
zag ook in het tiental reacties die ze ontving van 
wijkbewoners, geen haalbare alternatieven voor 
betaald parkeren terug.

Het wijkplanproces gaat door
Bij de aanvang van het wijkplanproces was het de 
bedoeling dat het opstellen van de wijkplannen 
in de drie genoemde wijken parallel zou verlopen. 
Maar dat blijkt een illusie: waar de werkgroep 
Zandberg-Oost vorig najaar het advies al formu-
leerde, zal dat in Zandberg-West pas in oktober/
november gereedkomen. In Sportpark is pas 
onlangs een nieuwe wijkraad opgericht die niet 
eerder dan in de loop van 2019 met een advies 
kan komen.
Met de wethouder is daarom nu de afspraak 

gemaakt dat de werkgroep Zandberg-Oost het 
advies in september van dit jaar zal presenteren 
aan de wethouder, betrokken ambtenaren en een 
vertegenwoordiging van de andere wijkraden. 
Daarna zal het advies ambtelijk getoetst worden 
op de mogelijke uitvoering, waarna in gezamen-
lijk overleg een definitief advies wordt opgesteld 
en aangeboden aan het College. De wethouder 
stelde ook nog eens uitdrukkelijk dat de gemeen-
te de samenhang van parkeermaatregelen in de 
diverse wijken zwaar zal laten wegen.
De gemeente Breda wil ook in alle wijken actuele 
parkeertellingen doen. In Sportpark wil de wijk-
raad dat graag, maar de werkgroep Zandberg-
Oost is daar huiverig voor. In het verleden is er 
veel te doen is geweest over de betrouwbaarheid 
van tellingen die toen plaatsvonden. De uitkomst 
zal volgens de werkgroep niets toevoegen aan 
het voorliggende advies en alleen maar tijdverlies 
opleveren. Maar als die telling in Zandberg-Oost 
toch een verplicht onderdeel wordt in de voor-
fase dan wil de werkgroep wel betrokken zijn bij 
de opstelling van het onderzoeksprotocol (waar, 
wanneer, hoe etc.).
Op korte termijn komt de gemeente in de 
persoon van wijkmanager Harrie Verhallen met 
een nieuwe planning. De realiteit is dat pas op z’n 
vroegst medio volgend jaar de adviezen vanuit 
de drie wijken formeel afgerond kunnen zijn. Pas 
daarna zal het College op basis van een ambtelijk 
eindadvies nadere besluiten nemen.

Verwachting: betaald parkeren gaat er wél 
komen
De realiteitszin gebiedt ook de verwachting uit 
te spreken dat, ondanks het feit dat Zandberg-

(> vervolg pagina 2)

West en Sportpark zich nog niet definitief hebben 
uitgesproken, invoering van betaald parkeren wel 
waarschijnlijk is. Het coalitieakkoord is immers 
duidelijk, de ontwikkeling in andere wijken (zoals 
Belcrum) laat geen ander beeld zien en de werkgroep 
Zandberg-Oost ziet ook geen ‘wijkbreed gedragen’ 
alternatieven.

Resedastraatpraat
Ook in de Resedastraat komen bewoners jaarlijks 
bij elkaar om kennis te maken met nieuwkomers, de 
laatste nieuwtjes door te nemen en vakantieverhalen 
en straatroddels met elkaar te delen. Daar noemen 
ze die bijeenkomsten: Straatpraat. Die titel kenden 
we nog niet. Deze jaarlijkse borrel midden op straat 
vindt op zondag 30 september vanaf 16.00 uur al 
voor de zesde keer plaats. Gezamenlijk wordt de 
straat versierd, alle bewoners nemen hapjes mee en 
van een kleine bijdrage van alle deelnemers wordt 
drank voor jong en oud ingekocht. Een nieuw initia-
tief is de start van een StraatPraat app-groep.
Wil je ook zoiets organiseren in je straat en wil je 

weten hoe ze dat in de Resedastraat doen vraag de 

redactie van deze wijkkrant dan om contactinfo.

Buurtfeest Hyacintplein
Hollywood was dit jaar het thema van het grote 
buurtfeest op het Hyacintplein. En het werd een 
mooi feest, waar jong en oud van hebben genoten. 
Voor een foto-overzicht kijk binnenkort op 
www.buurtfeestzandberg.nl 
Tot grote vreugde van de penningmeester was er 
sprake van een record bieromzet. 
Het jeu de boules-toernooi zat dit jaar met 32 
deelnemers (van 16 tot 81 jaar) duidelijk in de lift. 

De finale op zondagmiddag werd na een spannende 
eindstrijd tussen Tom Segers en Bianca Linsen, 
uiteindelijk gewonnen door Tom, die de trofee nu 
een jaar op zijn vensterbank mag zetten.

(Vervolg van pagina 1)

In memoriam Frans Weijers

In de wijkkrant van juni 2016 spraken we in een artikel 
over ‘Zorg in Zandberg’ nog met en over de toen 
90-jarige “Vrolijke Frans Weijers” uit de Hortensi-
astraat (wie in de buurt kende hem niet?), de eerste 
ijsmeester van het Hyacintplein: “Ons krijgen ze de 
buurt niet uit” zei zijn vrouw Nelleke toen nog, hoewel 
het toen met Frans al niet zo goed ging. Beter werd 
het ook niet en vlak voor de zomervakantie, op 12 juli 
2018, overleed Frans thuis. Wij verliezen met hem een 
man ‘met hart voor wijk en buurt’.

Maria-plaquettes gezocht

Als volgend jaar gevierd wordt dat Breda 75 jaar geleden 
werd bevrijd, wil Joep Peeters een fotoboekje uitbrengen 
van alle Maria-plaquettes die vaak naast de deur zitten 
van de oudere huizen. Het zijn deels Nederlandse Maria's 
en Poolse Maria's van Chestochowa. Graag een bericht 
naar contact@joeppeeters.nl als u weet waar ze te zien zijn. 
Joep’s motto bij deze actie is: "Onze Lieve Vrouwke, gift'em 

nog un douwke".

Rommelmarkt Zandberg

Op zondag 4 november is er van 10.30 tot 15.30 
een weer een rommelmarkt in gemeenschapshuis 
Zandberg, Zandberglaan 54 bis. De entree bedraagt 
€ 1 incl. koffie/thee. Er zijn nog enkele stands te huur. 
Voor informatie: neem contact op met Piet Brosens, 
(076) 514 39 67

”ik hou me aan de gemaakte afspraken”

Van de Wijkraad
De wijkraad vergadert altijd op woensdagavond in 
Gemeenschapshuis de Zandberg.
De eerstvolgende vergaderingen in 2018 vinden 
plaats op 10 oktober en 28 november. 
Aanvang: 20.00 uur. U bent van harte welkom!
Verslagen van wijkraadvergaderingen en alle 
voorgaande edities van de wijkkrant kunt 
u nalezen op de website van de wijkraad: 
www.zandbergbreda.nl 
In april van dit jaar is het bestuur van de wijk-
raad uitgebreid met Willeke Joosten uit de 
Zonnebloemstraat. 

rondom zwangerschap

Kinderwens?
In verwachting?

Wij verwachten u!

Iedere zwangerschap is uniek! En verdient persoonlijke zorg.

Verloskundige Ineke Oomens heeft haar praktijk bij u in de 

buurt. Bel gerust voor een afspraak of advies 06 51 00 77 69.

Wilhelminapark 9, 4818 LS Breda  •  www.ienova.nl  •  info@ienova.nl

KOOKSTUDIO

Kookworkshops en Kookcursussen in de buurt

Diverse activiteiten voor Kookgroepen en Kinderen

Kijk op www.kookikook.nl 
of bel Joyce 06 41 89 97 30 voor info

Het BBQ seizoen is nog niet voorbij, kijk op
www.breda.degroeneweg.nl voor onze pakketten

Ginnekenweg 1, Breda, (076) 522 87 88, breda@degroeneweg.nl

brasserie
Zandberg

Ginnekenweg 75 Breda Tel: 076 737 0054
www.brasseriezandberg.nl Open vanaf 12;00 uur

Borrel
Catering

Lunch    
Diner    

Generaal Maczekstraat 19
4818 BT Breda
T. + 31 (0)76 888 25 55
E. info@qprintbreda.nl
W. www.qprintbreda.nl

Aart van Riel    Laan van Mecklenburg 21
076 520 90 14

MAKELAAR MET AANDACHT
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Uit de gesprekken met bewoners van de Saksen 
Weimarlaan blijkt dat deze lange straat grofweg 
bestaat uit 3 delen: het deel vanaf de Wetering-
straat tot aan de Ginnekenweg (inclusief het 
Saksen Weimarplein), een middendeel tussen 
Weteringenstraat en Waldeck Pyrmontlaan en 
een deel vanaf de Waldeck Pyrmontlaan tot de 
Laan van Mecklenburg.
 
Paul Haverman (61) woont met zijn gezin sinds 
1996 in het straatdeel nabij de Laan van Mecklen-
burg. Drie jaar geleden overleed zijn vriendin 
Teske, zijn jongste zoon gaat in januari het huis 
uit. Met zichtbaar plezier vertelt hij over zijn 
fantastische woonplek, met achter zijn woning de 
grote ‘groene long’ tussen de Saksen Weimarlaan 
en de Roy van Zuidwijnlaan, waar in de talloze bo-
men een grote verscheidenheid aan vogels huist 
en waar ooit de Molenlei stroomde. Achterin zijn 
weelderig begroeide tuin heeft Paul in 2011 zijn 
werkplaats/kantoor laten bouwen. 

“Door die groene rijkdom aan de achterzijde van 

het huis en mijn kantoor achter in de tuin heb ik 

het gevoel dat ik in zekere zin met mijn rug naar de 

straat woon. Toch heb ik fijne en betrokken buren 

en zijn er diverse mensen in dit deel van de straat 

en om de hoek waar ik goed contact mee heb. 

Maar ook weer niet meer dan nodig. ‘Zeker, we zijn 

betrokken bij elkaar, houden elkaar in de gaten, 

maar we lopen bij elkaar de deur niet plat. Men 

leeft hier in de straat ‘op zichzelf’. Er wonen hier 

veel drukbezette tweeverdieners en er vindt voortdurend 

verjonging plaats. En ik heb nog nooit eerder zoveel con-

tainers in de straat gezien vanwege de verbouwingen. Ik 

durf het wel aan om te zeggen dat de Saksen Weimarlaan 

zich heeft qua type bewoners heeft ontwikkeld van een 

straat van middenstanders vroeger tot een straat met meer 

vermogende huiseigenaren anno nu.” Gezamenlijke acti-
viteiten zijn er niet zoveel, ik herinner me een straatfeest 
jaren geleden dat als motto had: ‘Domweg gelukkig in de 

Saksen Weimarlaan’. Tijdens de jaarwisseling wordt er 
uitzinnig geborreld - vuurkorven op straat - en met een 
beperkte groep mensen organiseren we af en toe een 
walking-dinner’. Het enthousiasme van Paul leidt maar 
tot één conclusie: “Het is een heerlijke straat om te wonen”.

 
Tom den Arend (69) woont met zijn partner al meer dan 
30 jaar met veel plezier in de Saksen Weimarlaan. Tom: 
“het is een fijne straat met altijd al wel een soort gevoel 

van gemeenschappelijkheid, in ieder geval in dit (midden)

deel van de straat. Mensen helpen elkaar, vroeger als 

kinderoppas en nu met uitleen van materialen of planten 

water geven tijdens vakanties. Zonder dat we bij elkaar de 

deur platlopen hoor. Veel bewoners wonen er dan ook al 

zo’n 30-40 jaar”. Ook in dit deel van de straat kennen ze 
het fenomeen walking-dinner, dat altijd rond Nieuwjaar 
wordt georganiseerd.
Tom nam enkele jaren geleden het initiatief voor een 
straat-app (73 deelnemers, incl. Waldeck Pyrmontlaan), 
een app die primair gericht is op de sociale veiligheid 
in de straat. Voor alle andere zaken is er Next-door als 
wijkapp.
De SW-laan is een rustige straat waar weinig schokkends 
plaatsvindt. Maar het is wel een doorgaande weg voor 
schoolgaand verkeer. Rond begin- en eindtijd van de 2 
basisscholen is het een drukte van belang. Paul Haver-
man: “De straat is in twee richtingen een doorgangsroute 

en leent zich daardoor minder voor verblijfsruimte”.
Tom Arend ziet wel dat er angst is voor toenemende 
overlast van de Franklin Rooseveltlaan. Tom: “wij zijn 

lid geworden van de vereniging Zuidelijke Rondweg. De 

voorgenomen plannen van de gemeente Breda om de weg 

aan te passen zijn belachelijk en absoluut niet duurzaam. 

Die gaan alleen maar leiden tot veel meer overlast”.

Bij vertrek wijst 
Tom nog op de 
kleine driehoekige 
plaquette met daarin 
de letters BBB, het 
Bredase Bouwbe-
drijf dat een groot 
deel van de huizen 
bouwde.

In deze rubriek portretteren we steeds een 
kunstenaar/kunstenares uit de wijk zandberg-
Oost. In deze aflevering een portret van Gert 
Baaten.

Liefhebbers van carnaval die hun jaarlijkse feestje 
in café De Bommel vieren, kennen de creatieve 
geest van Gert Baaten. Al 40 jaar lang is hij 
verantwoordelijk voor de stijlvolle en kleur-
rijke ‘carnavaleske’ aankleding van dit klassieke 
Bredase etablissement. 

Hoewel dat project hem steeds maanden aan 
voorbereidingstijd kost, is het maar een klein 
onderdeel van zijn productieve werk. Waar dan 
weer wel door Liesbeth van Well een mooie 
documentaire over is gemaakt (‘Carnavalswagen 
zonder wielen’ / Stadsarchief: zoek op Gert 
Baaten/foto’s & films)

Ik spreek Gert in zijn woning in de Tulpenstraat 
69 waar hij samen met zijn partner Josée van 
Riet woont. En mocht je het idee hebben dat een 
grafisch ontwerper zich vooral met strakke lijnen 
en vormen omringt, dan zal de inrichting van zijn 
woning je verbazen. Het oogt als een veelkleurige 
winkel van sinkel waarin je een nostalgische 
ontdekkingsreis kunt maken langs alle parafer-
nalia die hij en Josée in de loop er tijd hebben 
verzameld.

Gert (69) is Hagenees van geboorte, maar woont 
al sinds 1969 in Breda waar hij in ’74 afstudeerde 
als grafisch ontwerper met het eindexamenpro-
ject ‘circus’.
Met zijn eigen zaak ‘Visualitys’ timmerde hij 
stevig aan de weg. De hele wereld (van Ame-
rika tot China) reisde hij af met het door hem 
zelf ontwikkelde en internationaal succesvolle 
multifunctionele displaysysteem Quadrum. Eind 
2016 verkocht hij zijn zaak en begon hij in zijn 
eigen tijd met de ontwikkeling van zijn ‘totems’. 
Aangezet door een vriend in Frankrijk die iets 
met ‘Indianen’ had en toevallig ook nog wat 

flinke boomstammen had liggen, zocht zijn onrustige 
creatieve geest een uitweg. Hij nam een boomstam mee 
een begon thuis te hakken en te schaven aan een heuse 
manshoge Indiaanse totempaal, die uiteindelijk een 
plekje vond in zijn achtertuin. Het was het begin van een 
nieuwe fase in het leven van Gert Baaten, waarin zich 
een nieuwe wereld voor hem opende. 
Gert: “Ik was dat fysieke werk niet zo gewend, maar ik 
ontdekte dat ik met de kunststofelementen van mijn 
displaysysteem ook hele mooie totempaal-achtige 
constructies kon maken en ben er een aantal varianten 
van gaan maken rond verschillende thema’s: boerderij, 
jungle en vlinder. De elementen krijgen extra accent 
door verlichting vanuit de binnenkant. Eerst vooral heel 
strak in zwart-wituitvoering en in verschillende hoogten, 
later ook in hout maar dan in felle basiskleuren”. Hier 
mengt ook Josée zich in het gesprek. Zij is in hoge mate 
medeverantwoordelijk voor de kleuren. Als voormalig 
‘stripinkleurster’ van de Donald Duck (25 jaar lang) heeft 
zij zonder meer recht van spreken. Als er kleur aan te pas 
moet komen, is het creatieve werk van Gert dan ook het 
resultaat van teamwerk. 
Gert haalt de inspiratie voor zijn werk vooral uit zichzelf. 

Er zijn geen bijzondere grafische ontwerpers of kunste-
naars die daarin een rol spelen. Dat brengt ons direct op 
de vraag hoe hij zijn werk dan ziet. Gert: “ik zie mijzelf niet 
als een ‘vrije kunstenaar’, ik haal toch mijn inspiratie meer 
uit de grafische wereld dan uit de kunstenaarswereld. Er 
zit ook geen diepere betekenis in mijn werk. Het is werken 
met vormen: je ziet wat het is en het is wat je ziet”. 
Gert onderzoekt nu of hij zijn werk ‘in de markt ‘kan 
zetten. En hij heeft zich voorgenomen ook nog een keer 
de fysieke uitdaging aan te gaan om zelf een nieuwe 
totempaal uit hout te hakken, maar dan een metertje of 
3/4 hoog.

Wil je nu al meer weten of zien van het werk van Gert dan 

kun je hem zelf opzoeken op Tulpenstraat 69 of een telefo-

nische afspraak maken via 06 21 82 37 85. 

Kunstwijk Zandberg-Oost

Zomaar een straat in Zandberg-Oost
Het gebied waar nu de Saksen Weimarlaan loopt bestond 
heel vroeger uit hoger gelegen zandgronden (de Zandber-
gen), doorsneden door de Molenlei. Deze gegraven beek 
vormde tot 1942 (het jaar van de annexatie door Breda) 
de grens met Ginneken en werd in 1947 gedempt. 
De huidige Saksen Weimarlaan werd begin jaren ’30 van 
de vorige eeuw als Nassaulaan en deels als Tramstraat 
(het deel tussen Weteringstraat en Ginnekenweg) ge-
bouwd. Wegens verwarring met de Nassaustraat werd bij 
Ginnekens raadsbesluit van 30-12-’41 de naam gewijzigd 
van Nassaulaan in Saksen Weimarlaan. De naam Saksen 
Weimar verwijst naar het gelijknamige voormalige 
hertogdom in Thüringen (Oost-Duitsland) met als 
hoofdstad Weimar. Diverse leden van de familie Saksen 
Weimar waren gehuwd met leden van het Nederlandse 
koninklijke huis.

Bronnen: De straten van Breda/Gerard Otten, Breda 2002, na 750 
jaar/Sectie D Breda.

Bezorger wijkkrant gevraagd 
Wij zoeken een nieuwe bezorger voor de wijkkrant 
in de Roy van Zuidewijnlaan. Heb je elk kwartaal 
een half uurtje tijd over? 
Neem dan contact op met Piet Brosens: 
Klimopstraat 4, M. 06 47 30 00 19 of via:
lianbrosens@hotmail.com 

Specialist in 
particuliere thuiszorg

www.degezellin.nl
06-24281578
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Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl
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Sjef Bakers
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sjef@studiobakers.nl  |  www.studiobakers.nl


