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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

Verslag 27 februari 2019 

Aanwezig: M. Rutten (voorzitter), J. Kusters, W. Joosten, L. Verburg (verslag), A. Bijma 
P. Brosens. 
 

Afwezig (m.k.): L. Oerlemans (politie), H. Snijders, S-M. Franssen. 
 
Gasten: C. Jacobs, T. Jacobs en P. Schretlen. 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
    De voorzitter opent de vergadering. 
    Agenda vastgesteld  
 
2. Inrichting Oranjeplein. 

De werkgroep heeft op 4 februari een overleg gehad met G.Bos (weth. gemeente Breda). 
We hebben nog geen terugkoppeling van dit gesprek ontvangen.   

 
3. 125 jaar Wilhelminapark. 

De werkgroep heeft op 30 januari een overleg met G. Bos (weth. gemeente Breda) gehad.  
Het verslag van deze bijeenkomst moet nog gemaakt worden. 
Belangrijk punten: -      er is op dit moment geen geld beschikbaar. 

- er wordt ingezet op een grondige opknapbeurt van het park. 
- bij de viering van 125 jaar park wil men de plannen presenteren en laten 

zien wat er eventueel voor die datum gerealiseerd is. 
     Vanuit de wijken Sportpark 1 & 2 zijn 5 personen betrokken bij de werkgroep. 
 
 
4. Jeu de boules baan Benedictinessenhof. 

Het advies van het wijkplatform is overgenomen door de gemeente, d.w.z. dat de baan aangelegd 
kan gaan worden. J. Kusters gaat in een overleg met twee inwoners van het hof, twee personen 
van de woongroep Sous-Venir en twee personen van de gemeente Breda de randvoorwaarden 
vaststellen. (onderhoud van de baan etc.) 

 
 
 
5. Ingekomen stukken. 

 Stadssociëteit de Gouden Cirkel wil op 27 mei een boek publiceren over de wijk Zandberg. 
A. Bijma heeft toegezegt om tijdens de presentatie een toelichting te geven over de sociale 
ontwikkelingen in de wijk. P. Brosens geeft bij deze presentatie een toelichting over de 
openbare ruimte in de wijk.   

 Reactie van G. Bos (weth. Gemeente Breda) op de brief van M. Rutten over de hand- 
havingsactie m.b.t. foutparkeerders: de handhavingsactie is volgens G. Bos ingegeven door 
de vele meldingen (40 st.) van parkeeroverlast uit het gebied rond de Koninginnestraat. Na 
de handhavingsactie zijn, volgens haar, de gevaarlijke en hinderlijke parkeersituaties 
afgenomen. 

 Mail m.b.t. een bijeenkomst van de gezamelijke wijk- en dorpsraden op donderdag 14 
maart: M. Rutten zal daarbij aanwezig zijn. 
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 Mail van de gemeente Breda (incl. de nieuwsbrief die gestuurd is naar de belang-
hebbenden) m.b.t.  de start van het werk aan de zuidelijke rondweg. Ter kennisgeving. 

 Mail incl. jaarverslag van Stichting BAP (Breda AED Proof). Ter kennisgeving. 

 Mail (incl. uitnodiging voor 27 februari en persbericht) van L. Smedinga m.b.t. de actie 
“Zorg voor elkaar Breda” : zie pnt 8. van dit verslag 

 
 
6. Politie zaken. 
     Geen informatie over de afgelopen periode (16 jan.- 27 feb.) beschikbaar bij de wijkraad.   
 
7. Verslag van de wijkraadvergadering 16 januari. 
     Het verslag is, na aanpassingen van verkeerde datums, goedgekeurd. 
 
8. Rondje commissies. 
    Wijkschouw: de voortgang van de aangemelde punten uit de schouw is onduidelijk. 
    Contact opnemen met H. Verhallen (gem. Breda) over de voortgang en wie de opvolger is/wordt 
    van  G. van Alphen. (actie: L. Verburg) 
      
    Werkgroep Zorg voor elkaar Breda: Op 27 februari is er een startbijeenkomst in het kader van 
    “Wonen met Gemak” geweest voor de wijken Zandberg (Oost en West) en Sportpark (1 en 2). 
     De opkomst was ca. 140 personen. De komende drie maanden worden er workshops en thema 
     vergaderingen georganiseerd. Hiervoor hebben zich 310 personen aangemeld.  In juni vindt de 
     evaluatie van de gehele actie plaats. 
      
     Breda Gelijk is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor alle mensen met een beperking.  
     Het doel van deze organisatie is Breda voor iedereen (ongeacht zijn of haar beperking) 
     toegankelijk te maken. Zij zoeken naar kontakten in de wijk om te inventariseren wat er op dat 
     vlak eventueel speelt. P. Brosens wil zich hiervoor inzettenen en neemt contact op met  
     J. Notten.(beleidsmedewerker van Breda Gelijk) 
 
     Werkgroep Verkeer en Veiligheid: uit de parkeertelling in de wijk blijkt de parkeerdruk 81% 
      te zijn. Een parkeerdruk van > 90% kan een aanleiding zijn om betaald parkeren in te voeren. 
      Zodanig parkeren dat er gevaarlijke situaties ontstaan kan ook een reden zijn om betaald 
      parkeren in te voeren.  
 
     De kascontrole wordt dit jaar uitgevoerd door J. Kusters en L. Verburg. De controle zal plaats 
     vinden op 19 maart. 
 

9. Rondvraag 

    P. Schretlen is op zoek naar collectanten voor de hartstichting. A. Bijma plaatst een oproep in het 

    Buurtbericht van maart. 

 

10. Afsluiting 

      De voorzitter sluit de vergadering  

 
 Omschrijving Houder 
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