WIJKRAAD ZANDBERG OOST
Verslag 16 januari 2019
Aanwezig: M. Rutten (voorzitter), J. Kusters, W. Joosten, L. Verburg (verslag), L. Oerlemans (politie),
P. Brosens, S-M. Fransen.
Afwezig (m.k.): Ad Bijma, H. Snijders.
Gast: M. Crince (Werkgroep Oranjeplein)
S. van der Eerden (Sociaal wijkbeheerder Breda Zuid Oost) ,

1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering.
Agenda: punt 3 (125 jaar Wilhelminapark) en punt 4 (Jeu de Boules baan) wisselen van volgorde.
2. Inrichting Oranjeplein.
Dhr. M. Crince geeft een toelichting op het ontstaan van het Oranjeplein. Deze is ontstaan door de
brede middenberm van de Franklin Rooseveltlaan te gebruiken als onderdeel van de zuidelijke
rondweg met een tunnel op de kruising met de Ginnekenweg. Het dak van de tunnel heet in de
volksmond Oranjeplein en deze vormt de huidige verbinding van de twee delen van de
Ginnekenweg en de Prins Hendrikstraat. In 2004 is er een start gemaakt met het nadenken over
een herinrichting van het plein. Een voorstel uit 2010 om er een rotonde aan te leggen is door de
gemeente afgewezen.
Het huidige voorstel van de werkgroep wordt nu voorgelegd aan de gemeente. Een onderdeel van
dit voorstel is een (optische) gevelwand aanbrengen (zodat de verbinding lijkt te ontstaan van de
twee delen van de Ginnekenweg) gaat ,vanwege de kosten, vermoedelijk niet gehonoreerd
worden.
Naast het inrichten van het plein is er ook een voorstel om het een officiële naam te geven :
Marga Mincoplein. De werkgroep heeft op 4 februari een overleg gepland met Weth. Bos.
3.Jeu de boules baan Benedictinessenhof.
Mevr. S. van der Eerden geeft de stand van zaken weer.
Er is door haar samen met Dhr. T. Snoeis nogmaals gekeken naar de locatie op het terrein van het
Benedictinessenhof. De locatie achterin het hof voldoet wel aan de afmetingen, maar nodigt niet
uit om de baan te gebruiken. De oorspronkelijke locatie is de meest gunstige.
Het wijkplatform geeft een positief advies over dit plan aan de gemeente.
4. 125 jaar Wilhelminapark.
In 2020 bestaat het Wilhelminapark 125 jaar. Vanuit de wijk Sportpark 1&2 is er een initiatief
ontstaan om het park voor die datum op te knappen/herstellen. M. Rutten zal namens de wijkraad
deelnemen aan de werkgroep. De werkgroep heeft op 30 januari een overleg met Weth. Bos.
Belangrijk punten, de beschikbare middelen en de mogelijkheden in de beperkte tijdsduur tussen
nu en 2020.
5. Ingekomen stukken.
 Mail van Ad Breko (voorzitter wijkraad Haagse Beemden en voorzitter gezamelijke wijk en
dorpsraden) Ad is per januari 2019 gestopt met deze activiteiten. Er is nog geen opvolger
bekend.
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Breda bericht van de Gemeente. Hierin wordt aangekondigd dat er scherp gehandhaafd
gaat worden op onjuist geparkeerde auto’s in de wijk.
M. Rutten heeft een brief opgesteld met een reactie hierop. Deze wordt gestuurd naar
Weth. Bos met kopieën naar de fractievoorzitters van de raad.



Mails van M. Kester en Jolande: bezorgdheid m.b.t. betaaldparkeren.
S-M. Fransen heeft hierop gereageerd per mail.

6. Politie zaken.
Twee woninginbraken: Anjelierstraat en Koninginnestraat.
Vijf fietsendiefstallen.
Vier voertuiginbraken.
7. Verslag van de wijkraadvergadering 28 november 2018.
Het verslag is goedgekeurd.
8. Rondje commissies.
Werkgroep Zorg voor elkaar.
“Wonen met gemak” en de deelnemende leden van de wijkraden Sportpark, Zandberg Oost en
Zandberg West houden op 4 februari een bijeenkomst. Doel is om inzicht te krijgen wat er leeft
op dit gebied in de resp. wijken.
9. Rondvraag
Geen opmerkingen
10. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering

Omschrijving

Houder
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