WIJKRAAD ZANDBERG OOST
VERSLAG 27 juni 2018
Aanwezig: M. Rutten, S-M Franssen, J. Kusters, W. Joosten, L. Verburg (verslag)
Afwezig (m.k.) L. Oerlemans (politie), H. Snijders, A. Bijma, Piet Brosens.
1. Opening en vaststellen agenda
Agenda punt 5 (politiezaken) vervalt.
2. Ingekomen stukken
Mail
-m.b.t. de memo opgesteld door de kerngroep van de gezamelijke wijk- en dorpsraden. Deze
gaat over de voorstellen m.b.t.de toekomstige samenwerking tussen gemeente en wijk- en
dorpsraden voor de periode 2019-2020. Namens de gemeente heeft Mirjam Verhaagh aan
de voorafgaande gesprekken deelgenomen. In de memo wordt gerefereerd aan een
tussenevaluatie door bureau Dimensus, hierin wordt de wijk Zandberg-Oost niet genoemd.
-m.b.t. brakkenfestival: info publiceren op de website wijkraad oost (actie: Leo)
- m.b.t. Erna van Olphen zie pnt 4.Wergroep Openbare Ruimte
3. Verslag 23 mei 2018
Verslag is goedgekeurd.
4. Wijkplanproces
- Werkgroep Openbare Ruimte: geen voortgang te melden. De mail met de reactie van Guust
van Alphen (gem. Breda) wordt doorgestuurd naar de leden van de wijkraad.
Actie: Willeke Joosten
- Werkgroep Zorg voor Elkaar: Op 4 juli is er een bijeenkomst gepland door de leden van de
werkgroep samen met E. Riemens (gem. Breda) en R. Hammen.
- Werkgroep Verkeer en Parkeren: De geplande bijeenkomst op 28 mei met de drie
werkgroepen is niet door gegaan. De reden hiervan is dat de processen van de afzonderlijke
werkgroepen qua timing te zeer uiteen lopen. Zandberg-West ziet duidelijk hele andere
oplossingen dan Zandberg- Oost . Sportpark 1-2 is nog maar net begonnen.
De bijeenkomst van 18 juni met de drie werkgroepen en H. Verhallen gaf onvoldoende
antwoord op de vraag: hoe kan in het bestuursaccoord gemeld worden dat gefiscaliseerd
parkeren ingevoerd gaat worden terwijl het wijkplanproces nog niet afgerond is?
De wijkraad zal wethouder Mevr. Bos uitnodigen op 29 augustus om e.a. toe te lichten.
(actie: Leo)
De deelnemers van de verkeerswerkgroepen en voorzitters van de resp. wijkraden worden
ook uitgenodigd. Dhr. Magilse zal gevraagd worden om als voorzitter op te treden.
Actie: S-M Fransen.
Op de website wordt melding gemaakt van deze bijeenkomst en kunnen bewoners zich
opgeven voor het bijwonen hiervan.
5. Politie zaken
Vervalt
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6. Rondje commissies
Geen opmerkingen
7. Rondvraag
-J.Kusters gaat onderzoeken wat de kosten zijn van de aanleg van een jeu de boules baan in
het Benedictinessenhof. Onduidelijk is of dit via het wijkplanproces of via de wijkraad moet
gaan lopen.
Ed Riemens (gem. Breda) is uitgenodigd om e.a. toe te lichten tijdens de wijkraadvergadering
van 5 september 2018.
- De bezorging van het buurtbericht verloopt niet vlekkeloos. Agendapunt voor de
vergadering van 5 september.
-

De wijkschouw samen met de gemeente bestaat niet meer. Bewoners kunnen zaken m.b.t.
de openbare ruimte melden via tel. 14076. De wijkraad zal zelf een of twee keer per jaar een
schouw houden. Zie actiepunt: 2018.5

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

2018.2
2018.3
2018.4
2018.5

Omschrijving

Houder

Inventarisatie opknappen groen Hyacintplein
Asfalt op het Hyacintplein
Zwerfvuil in de wijk
Wijkschouw in plannen

P. Brosens, H. Snijders, L. Verburg
P. Brosens
P. Brosens
P.Brosens, L. Verburg
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