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Het Dossier Parkeren beheerst onverminderd 
de gemoederen in Zandberg-Oost. Tot vreugde van 

voorstanders en verdriet van tegenstanders wordt in de wijk 
eind 2010 toch betaald parkeren ingevoerd. Maar er is ook reden 

voor vrolijkheid voor álle bewoners. Op 3 april wordt in de Pioenroos-
straat het Lonka-monument van Mariëtte van der Meer onthuld, waar-

mee Zandberg ook onderdeel wordt van de Blind Walls Gallery-tour Breda. U 
bent allen uitgenodigd om een kop koffie of thee te komen drinken én een Lonka-

lekkernij te proeven.
En wat te denken van ónze eigen wijkagent Loek Oerlemans. Een betere kun je niet krij-
gen, al kent het werk als politieman vandaag de dag veel hindernissen. In deze krant een 
interview met Loek over zijn werk als wijkagent.

Bewonersplannen genegeerd,
 participatie een farce.
Het zat er al lange tijd aan te komen, maar de 
kogel is door de kerk. Het College van B&W 
heeft eenzijdig het besluit genomen om betaald 
parkeren in te voeren in de gehele wijk Zandberg-
Oost. Voor alle duidelijkheid: dit besluit is niet de 
uitkomst van het wijkplanproces, waarin diverse 
wijkbewoners jarenlang heel veel tijd en energie 
hebben gestoken. Zij mochten meedenken om 
met name de verkeersoverlast aan te pakken, 
maar niet mee besluiten. Invoering van betaald 
parkeren in de schil rond het centrum stond al 
expliciet in het Collegeprogramma van VVD, D’66 
en PvdA. De hele wijkplanprocedure heeft daar 
niets aan kunnen veranderen. Voor- en tegen-
standers in Zandberg-Oost maakten na jarenlan-
ge discussie uiteindelijk een gezamenlijk wijkplan 

dat als uitkomst 
had: er zijn geen 
alternatieven voor betaald parkeren als effectief 
middel om parkeeroverlast door vreemdparkeer-
ders aan te pakken. En als uiteindelijk toch zou 
worden besloten betaald parkeren in te voeren, 
dan onder een aantal duidelijk omschreven 
voorwaarden.
Wethouder Bos legt dit plan naast zich neer en 
geeft geen enkele garantie af t.a.v. de voorwaar-
den. En de door een groep bewoners uitge-
voerde enquête waarin 80% van de inwoners van 
Zandberg-Oost zich uitsprak tégen invoering van 
betaald parkeren en de suggestie van invoering in 
slechts een deel van de wijk, is volledig gene-
geerd.
Op hetzelfde moment dat vertegenwoordigers 
van beide wijken (In Sportpark is sprake van 

een tijdelijk moratorium) bij wethouder Bos de 
communicatie naar bewoners bespraken werd in 
Zandberg-West door de gemeente al een door 
haarzelf opgesteld Breda-Bericht verspreid. De 
deelnemers van de wijkraden waren stomver-
baasd over deze vreemde gang van zaken.
In dat bericht werd als conclusie geformuleerd 
“dat in de hele wijk parkeeroverlast wordt 
ervaren en dat betaald parkeren helpt de overlast 
te verminderen”. Dat is wel de conclusie van de 
gemeente Breda, maar gezien de uitkomsten 
van de enquête toch niet van de grootste groep 
wijkbewoners.
Ondernemers in de Ginnekenweg en Wilhel-
minastraat zijn door de gemeente niet vooraf 
geïnformeerd en waren stomverbaasd over der 
inhoud van het Breda-bericht dat ook zij in hun 
brievenbus vonden. Welke invloed heeft dit op de 
parkeergelegenheid van klanten en werknemers?

Boze burgers, die eerder de bewonersenquête 
organiseerden, verzamelden onlangs voldoende 
handtekeningen voor een zgn. burgersessie 
met leden van de gemeenteraad. Maar de raad 
agendeerde het onderwerp al zelf aan de hand 
van een bespreeknotitie van CDA -raadslid en 
Sportpark-bewoner Caspar Rutten. Wijkbewoners 
zullen daar ook het woord voeren. De sessie zal 
plaatsvinden op donderdagavond 5 maart in het 
gemeentehuis van Breda.

Voornemen van de gemeente is nu om op korte 
termijn een klankbordgroep van 16 bewoners te 
vormen uit geheel Zandberg om details van de 
invoering uit te werken, zoals de tijden waarop 
het parkeerregime moet gaan gelden, bezoekers-

regeling, gedoogbeleid etc. Uit angst voor een 
optredend ‘waterbed-effect’ betreft invoering de 
gehele wijk Zandberg (Oost, West, Baronielaan 
en deel Boeimeer).

Noot van de redactie:
Het is altijd ingewikkeld als er in een wijk een 
groep vóórstander is van betaald parkeren én 
een groep die daar tégen is. Het wordt lastiger 
als die ook nog eens in verschillende delen van 
de wijk wonen. En nog lastiger als het aantal 
voorstanders aanmerkelijk kleiner is dan het aantal 
tegenstanders. Het door de gemeente geïntro-
duceerd wijkplanproces (wethouder Bos: ‘ik wil 
echt luisteren naar de wijkbewoners’) was bedoeld 
om voor- en tegenstanders te laten bewegen in 
de richting van een gezamenlijke uitkomst. Die 
kwam er ook (ja onder voorwaarden) en dat was 
op zichzelf al een mirakel. Maar de wethouder 
doet aan selectief winkelen. Zij kiest wel voor het 
‘ja’ en legt dat formeel vast in een collegebesluit, 
maar doet geen uitspraak over de geformuleerde 
voorwaarden. Daarmee blijven de tegenstanders 
vooralsnog met lege handen achter. De wethouder 
heeft de wijkbewoners wel gehoord, maar ze heeft 
niet echt geluisterd. 
Dat is géén verwijt aan de voorstanders in de wijk, 
die hebben alle recht van spreken, maar wél aan de 
gemeente Breda. 
Er kan een wijze les uit worden getrokken: burger-
participatie is een mooi streven, maar op de wijze 
zoals hier uitgevoerd uiteindelijk de dood in de pot 
voor echte betrokkenheid van burgers op lange 
termijn. 
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Doorbraak herinrichting Oranjeplein
Het duurde even, maar er komt schot in het project 
Oranjeplein. De gemeente Breda heeft een project-
leider benoemd die nu een interne gemeentelijke 
werkgroep van deskundigen formeert om de plannen 
van de bewonerswerkgroep nader uit te werken. Ge-
constateerd is dat het verkeerskundige plan vrijwel 
op de voorgenomen wijze kan worden uitgevoerd, 
maar dat tal van details (groenplan, verlichting, aan-
kleding met kunst) nader moeten worden ingevuld. 
Daarna wordt een definitief ontwerpplan gemaakt 
dat de ambtelijke molen in gaat en uiteindelijk 
zal leiden tot een definitief uitvoeringsplan. De 
bewonerswerkgroep heeft de hoop dat nog in 2020 
de spade de grond in kan. Of dat reëel is zal de tijd 
uitwijzen. In principe is er een budget van ca. 8,5 ton 
beschikbaar. 

China-Paviljoen niet in Wilhelminapark
Het Chinese paviljoen, een cadeau van zusterstad 
Yangzhou, komt niet in het Wilhelminapark maar in 
het Valkenberg. Dat is de uitkomst van een gemeen-
telijke enquête, waarin stadsbewoners zich konden 
uitspreken over de wenselijke locatie.
De wijkraad Zandberg-Oost was ‘not amused’ door 
deze overval. Ook de werkgroepen (bewoners 
en ambtenaren) die de opknapbeurt van het park 
voorbereiden en de viering van het 125-jarig bestaan 
van het Wilhelminapark organiseren, werden niet 
vooraf geraadpleegd. Uit de enquête, die maar door 
een handvol inwoners werd ingevuld, blijkt dat het 
Valkenberg de voorkeur krijgt (675 stemmen), al 
bleek ook het Wilhelminapark nog hoog te scoren 
(546 stemmen). Hoeveel stemmen daarvan uit de 
belendende wijken kwamen is niet geregistreerd.
Het is ook niet bekend of de betreffende bestuurders 

vanwege mogelijke besmetting met een onbekend 
chinees virus, tijdelijk in quarantaine zijn geplaatst.

Hortensiastraat: 
straatactie zonnepanelen
Een toevallig contact tijdens de nieuwjaarsborrel op 
het Hyacintplein krijgt misschien grote gevolgen. 
Joost en Nellie uit de Hortensiastraat ontmoetten 
energieadviseur Robin uit de Minister Nelissen-
straat tijdens de borrel en voerden een gesprek 
over zonnepanelen. Joost deelde zijn ervaring via 
de straat-app en vroeg of er meer belangstellenden 
waren. Veel straatgenoten reageerden met als gevolg 
dat op 5 februari bij Joost en Nellie een huiska-
merbijeenkomst plaatsvond met geïnteresseerde 
straatbewoners. Daar waren ook vertegenwoordi-
gers bij van de Bredase energiecoöperatie BRES die 
o.a. ook collectieve zonprojecten op grote centrale 
daken organiseert (mogelijk Zandberg basisschool) 
via een zgn. postcoderoos. In de loop van de maand 
Maart worden er door de betrokken straatbewoners 
knopen doorgehakt.

Vervolg van pagina 1

125 jaar Wilhelminapark: 
helpende handjes gevraagd
De werkgroep 125 jaar Wilhelminapark zal op woensdag 
20 september 2020 op feestelijke wijze het nieuwe plan 
voor het park presenteren. Alle bewoners van Zandberg 
en Sportpark worden daarvoor uitgenodigd. Voor de 
organisatie van de bijeenkomst zijn nog wat helpende 
handjes nodig. Ook ideeën over de invulling van het 
programma zijn van harte welkom. U kunt zich daarvoor 
aan melden via de Wijkraad: lemiverburg@kpnmail.nl 

College van B&W besluit definitief 
tot invoering van betaald parkeren 
in Zandberg-Oost

Nieuw energieloket Breda: Woonwijs
Voor informatie over mogelijkheden tot verduurzaming 

van je woning werd op 6 februari in Breda een nieuw 

digitaal lokaal energieloket geopend: 

www.woonwijsbreda.nl .

Het is een initiatief van de gemeente en de Bredase 

Energiecoöperatie BRES (www.bresbreda.nl). 

U vindt er alle antwoorden op verduurzamingsvragen 

en subsidieregelingen. U kunt er ook een ‘keukentafel-

gesprek’ aanvragen met een energiecoach, een warmte-

scan laten maken, deelnemen aan collectieve projecten 

zon op dak, collectief inkopen van zonnepanelen etc.

Van de Wijkraad
De wijkraad vergadert altijd op woensdagavond in 
Gemeenschapshuis De Zandberg. De eerstvolgende 
vergaderingen vinden plaats op 8 april en 13 mei 2020. 
Aanvang: 20.00 uur. Kom gerust eens kijken, u bent 
van harte welkom! Verslagen van de wijkraadverga-
deringen en eerdere edities van de wijkkrant kunt u 
nalezen op de website van de wijkraad: 
www.zandbergbreda.nl 
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt op 10 juni.

Nieuw lid van de Wijkraad.
Vanaf januari dit jaar is Bert Maat uit de Wetering-
straat toegetreden tot de wijkraad. Eerder woonde 
Bert al eens in de Tulpenstraat, daarna geruime tijd 
in de Belcrum. Maar dus nu weer terug op het oude 
‘Zandberg-nest’.
Heeft u ook nog wat ruimte in uw agenda? Er is nog 
altijd plaats voor nieuwe kandidaten! Meldt u aan bij 
het secretariaat: lemiverburg@kpnmail.nl

Kindercarnavalstoet in de wijk, kleurrijk en gezellig!

Voor Biologisch vlees moet u op Ginnekenweg 1 in Breda zijn
• 100% Biologisch  • 99% Glutenvrij  
• 98% Klantvriendelijk personeel en  

• 97% Van onze klanten sparen mee met ons spaarsysteem

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

Breda en omstreken

Spreekuur op verschillende lokaties in Breda en Dorst

Graaf Hendrik III laan 63  •  4819 CA Breda  •  (076)565 71 77

Verloskundigenpraktijk
Maartje Huver en Ineke Oomens

Persoonlijke zorg, dicht bij huis en al meer dan 40 jaar ervaring!

Onze spreekuur-locaties
Wilhelminapark 9, 4818 SL Breda
Brabantplein 36, 4817 LR Breda
Flierstraat 51, 4812 LC Breda

Altijd bereikbaar op
06 51 00 77 69

info@ienova.nl
www.ienova.nl

1 9 6 5    5 0  j a a r    2 0 1 5

Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl
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Wijkagent Loek Oerlemans: 
"burgers in Zandberg zijn míjn burgers"
Je hoeft Loek Oerlemans, wijkagent van Zand-
berg en Sportpark niet veel vragen te stellen, 
spraakwaterval als hij is. Ik spreek hem op de 
plek waar hij het minst graag is: zittend achter 
zijn bureau in het politiebureau aan het Chas-
séveld. Maar ja, het overleg met collega’s van het 
politieteam Markdal en de administratieve berg 
die elke dag moet worden verwerkt maken dat 
nu eenmaal noodzakelijk. En voor een interview 
is het ook wel handig. Maar aan het eind van 
elke ochtend is hij blij dat hij op pad mag om te 
doen wat hij het liefste doet: handhaven van de 
rechtsorde. Als algemeen opsporingsambtenaar 
is dat officieel zijn primaire taak, maar liever zegt 
hij het in gewoon Nederlands: dan ga ik boeven 
vangen!

Loek (54) groeide op in de Blauwe Kei, vulde ooit 
argeloos een formuliertje uit de radio- en tv-gids 
in en voordat hij het wist zat hij op de Politie-
school. In 1983 rondde hij die opleiding af om 
vanuit standplaats Ulvenhout aan de slag te gaan 
bij de Rijkspolitie. Hij was motorrijder, recher-
cheur, groepscommandant van de ME en wat al 
niet meer, maar heeft sinds maart 2007 zijn plek 
helemaal gevonden als wijkagent. Eerst in de wijk 
Zandberg en sinds 2015 ook in Sportpark. Dat 
is overigens wel onderdeel van een veel breder 
pakket aan taken als politieagent in het team 
Markdal (ca. 160 fte’s en een werkgebied van 
Breda-Noord tot de Belgische grens bij Baarle-
Nassau). Samen met 2 collega’s in Brabantpark, 
Heusdenhout, Blauwe Kei, IJpelaar, Overakker en 
Ginneken, vormt hij binnen dat team een apart 
cluster Breda Zuid-Oost. 

Leuren met verwarde personen
Natuurlijk wil ik weten hoe het staat met de 
veiligheid in de wijk, maar ook antwoord krijgen 
op de vraag: hoe vult een wijkagent nu eigenlijk 

zijn werkweek? 
Loek: “Elke ochtend begint met teamoverleg om 
samen de prioriteiten vast te stellen en bureau-
werk te doen, ’s middags gaan we de straat op. 
Nu nog met de auto, in de toekomst misschien 
ook wel af en toe op de (elektrische) fiets. Als 
ik in de wijk ben word ik met grote regelmaat 
weggeroepen naar aanleiding van specifieke 
meldingen. Dat kunnen grote ongevallen zijn in 
de omgeving, achtervolgen van verdachten die op 
de vlucht zijn geslagen en andere ernstige zaken 
die zich voordoen. Soms moet je dan even heel 
hard door rood of dwars door de middenberm de 
andere kant op. Helaas hebben niet alle wegge-
bruikers daar even veel begrip voor”.
Op de vraag wat de grootste verandering is in 
zijn werk ten opzichte van een jaar of 20 geleden, 
zegt Loek: “Toen ik als wijkagent begon was ik 
voor 80% in de wijk actief, dat is nu nog maar 
20%. En wat de inhoud betreft: dat we nu heel 
veel tijd kwijt zijn aan sociaal-maatschappelijke 
problemen zoals overlast door mensen met 
psychische problematiek. Niet voor niets wordt 

er via de media regelmatig aandacht gevraagd voor het 
omgaan met verwarde personen. Die moeten we ergens 
zien onder te brengen. We lopen soms echt te leuren met 
die mensen. Het probleem voor ons is dat we aan strikte 
regels en protocollen zijn gebonden (of soms het ontbre-
ken daarvan), dat er vaak geen professionele ondersteu-
ning beschikbaar is en/of geen ruimte in hulpinstellingen. 
Daar zijn wij op dit moment bijna driekwart van onze tijd 
aan kwijt. Die inefficiëntie is soms om hopeloos van te 
worden”.
Wat niet meewerkt in dit deel van de stad is dat er in 
de directe omgeving van de wijk veel zorginstellingen 
zijn zoals het Amphia-ziekenhuis, Novadic-Kentron 
(verlengde Poolseweg, o.a. verslavingszorg), GGZ De Kei 
(jongeren met psychiatrische problemen), GGZ Breburg 
(Poolseweg) en GGZ Muiderslotstraat, (complexe psy-
chiatrische problematiek), begeleid wonenprojecten van 
jongeren, COA-locaties (opvang asielzoekers) e.d. Loek 
en zijn collega’s zijn in de praktijk voortdurend in overleg 
met zorgadviesteams op scholen en medewerkers van 
bovengenoemde instellingen. 

Zandberg: teruglopende misdaadcijfers
Maar hoe lastig het werk soms ook is, Loek is graag 
op pad in Zandberg en Sportpark. Er is altijd wel wat 
te doen, voor sommige criminelen zijn dit immers erg 
geliefde wijken. Het gemiddelde inkomen is relatief 
hoog, dus mensen hebben duurdere spullen in huis dan 
in sommige andere wijken en er zijn veel leaseauto’s 
te vinden. Het hang- en sluitwerk is lang niet altijd op 
orde, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een nieuwe wijk 
als Wolfslaar waar veiligheidseisen uitgangspunt waren 
bij de bouw. De misdaadcijfers in Breda lopen terug en 
ook in Zandberg is dat het geval. Loek weet wel enkele 
bijzonderheden te melden: “Voor fietsdiefstallen zijn 
de supermarkt, scholen en het ziekenhuis de ‘hotspots’ 
net zoals de doorgaande wegen als Ginnekenweg en 
Baronielaan. Met een gewone winkeldiefstal, de meeste 
vinden plaats bij AH, zijn wij als politie 3 tot 4 uur bezig. 
Onze inzet is sterk gericht op het pakken van veelplegers. 
Voor een enkelvoudig delict kom je voor een taakstraf bij 
Bureau HALT terecht, maar kun je aantonen dat er sprake 
is van ‘stelselmatige daderaanpak’ dan is tegenwoordig 
een lange celstraf van wel 2 jaar mogelijk”.

Fraudecijfers sterk in de lift
Waar klassieke criminele activiteiten minder worden, stij-
gen nieuwe vormen van ‘horizontale’ criminele activiteit. 
Loek: “Ik voorspel dat de categorie Illegale Handel, en 
dat met name de horizontale fraude zoals marktplaatsop-
lichting, fraude met betaalproducten, verzekeringen, 
pgb-budgetten en phishing, enorm zal toenemen. Die 
stijging is de afgelopen jaren ook in Zandberg-Oost en 
Sportpark al duidelijk merkbaar (van 29 naar 66 geval-
len). Ook het aantal milieudelicten (50 gevallen, m.n. 
geluidsoverlast) neemt niet af”.
Het werk van een wijkagent is zeer tijdrovend, maar Loek 
probeert steeds voeling te blijven houden met de wijk 
en is vrijwel altijd aanwezig op vergaderingen van de 
wijkraad Zandberg-Oost. 

In deze rubriek portretteren we steeds een kun-
stenaar/kunstenares uit de wijk Zandberg-Oost. 
In deze aflevering een portret van Mariëtte van 
der Meer.
Ze was een van de kunstenaars die reageerden op 
de oproep in deze wijkkrant om een voorstel in te 
dienen voor een kunstwerk in de Pioenroosstraat 
ter gelegenheid van ‘100 jaar Lonka’ (zie bijgaand 
artikel). En ze werd daarvoor door de initiatiefne-
mers unaniem uitgekozen. “Ze” is Mariëtte van der 
Meer uit de Generaal Maczekstraat. 

Van Heerenveen naar Breda
Mariëtte (57) woonde in Heerenveen en volgde 
na de HAVO eerst een opleiding tot medisch 
analiste aan de Laboratoriumschool. Maar toen 
het voor haar duidelijk werd dat ze een opleiding 
wilde volgen aan een kunstacademie, wilde ze dat 
absoluut niet doen aan de Christelijke Academie 
voor Beeldende kunst in het nabijgelegen Kampen. 
Dat paste niet in haar areligieuze wereldbeeld. 
Haar relatie bracht haar in 1986 naar Breda, waar 
ze in 1992 afstudeerde aan de studierichting 
Schilderen en Monumentale vormgeving aan de 
Academie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost. 
In 1997 landde ze met partner Ron uiteindelijk in 
haar huidige woning in de Generaal Maczekstraat 
52, waar ze ook haar atelier heeft. Omdat je aan de 

kunst niet altijd een belegde boterham verdient 
werk zij ook nog 2 dagen per week op de Hoge-
school Avans, als skillslab-medewerker aan de 
afdeling Gezondheidszorg.

De mens achter de mens
Daarmee hebben we de feiten wel op een rij, 
maar nog geen antwoord op de vraag waarom 
Mariëtte koos voor de kunst. Mariëtte: “Ik kom uit 
een creatieve en kunstzinnige familie en heb het 
eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Een 
opleiding tot medisch analiste lijkt dan niet meteen 
een logische stap, maar het betekende wel dat ik 
al op jonge leeftijd veel leed van zieke mensen te 
zien kreeg. Het heeft me snel volwassen gemaakt, 
maar ook mijn interesse gewekt voor wat er ‘achter 
de mens’ schuilgaat. Ik ben nieuwsgierig naar de 

‘binnenkant’ van die mens. Ik wil als het ware achter de 
oordelen en vooroordelen van mensen zien te komen en 
weten wat er wel en niet klopt in bepaalde situaties. Kunst 
biedt mij de mogelijkheid om daar uitdrukking aan te geven. 
Ik probeer daarbij mensen uit te nodigen om als het ware 
‘in’ het doek te lopen en plaats te nemen”.
Mariëtte is van jongs af aan ook een groot liefhebber van 
natuur. Een thema dat ze in haar werk wel koppelt aan de 
mensen die ze schildert. Het groen van de natuur weer-
spiegelt daarbij de heldere kleurtinten die ze kent van het 
Friese platteland. 
In haar atelier hangt en staat veel werk waarop gezichten 
getekend en geschilderd zijn. Een bijzonder gegeven is dat 
ze daarbij als inspiratiebron veelvuldig gebruik maakt van 

‘stills’ uit films en detective-series. 
Mariëtte exposeerde regelmatig in Brabant en ook in Bel-
gië, maar geeft wel toe dat ze daar wel weer wat actiever 
in mag worden. Wel is ze actief op Instagram met ruim 500 
volgers. Wil je nu meer zien van haar werk kijk dan op haar 
website www.mariettevandermeer.nl 

De Lonka-opdracht
Voor de Lonka-opdracht is in haar zolder-atelier te klein. 
Groot monumentaal werk kan ze daar niet maken, reden 
waarom ze tijdelijk werkruimte huurt in een ateliercomplex 
aan de Teteringsedijk. Dat kunstwerk, dat wordt bevestigd 
aan een muur in de Pioenroosstraat, wordt opgenomen in 
de collectie van Blind Walls Gallery in Breda, hét museum 
op straat met een collectie van inmiddels bijna 100 muur-
schilderingen in de stad.

Kunstwijk 
Zandberg-Oost

Uitnodiging
Programma Onthulling Kunstwerk Lonka 3 april

Komt dat zien!
Op 3 april 2020 om 10.30 uur is het zover, dan wordt in de 

Pioenroosstraat het kunstwerk onthuld ter herdenking van 

het feit dat de Lonka Caramel Works daar begon met de 

productie van Lonka-snoepjes. 

De onthulling van het kunstwerk wordt ingekleed als een 

‘High Tea & Coffee. De huidige producent (Cloetta) en 

opdrachtgever van het kunstwerk, maakt er uiteraard een 

echt Lonka-momentje van, inclusief een barista voor lekkere 

koffie en thee en diverse Lonka-lekkernijen. Diverse sprekers 

voeren het woord en tot slot zal Annie, nu de oudste Lonka 

medewerker, het kunstwerk onthullen.

Hoe veilig is Zandberg-Oost? 
Breda stond in 2018 op de 15e plaats van de Landelijke 
Misdaadmeter van het AD en is daarmee na Eindhoven 
(2e) de hoogst scorende stad in Brabant. De misdaad-
cijfers dalen landelijk en regionaal (West-Brabant-
Zeeland) in vrijwel alle categorieën sterk. 

Kijken we naar meer specifieke cijfers van de wijken 
Zandberg en Sportpark samen dan zien we in de peri-
ode 2016-2019 dat het aantal inbraken in woningen en 
schuren daalde van 80 naar 31, dat voertuigcriminali-
teit daalde van 98 naar 52 (waarvan autodiefstallen van 
7 naar 5) gevallen, diefstal van (brom-, snor-) fietsen 
van 108 naar 84, geweldsdelicten en bedreiging/mis-
handeling van 75 naar 56. Het totaal aantal gevallen in 
de categorie High Impact Crime(ingrijpende delicten 
met directe invloed op veiligheidsgevoel van burgers) 
daalde van 108 naar 63. Het aantal verkeersongevallen 
bleef nagenoeg gelijk (114-111)

Loek: "liever boeven vangen dan achter het bureau’"

Typisch werk van Mariëtte van der Meer.

Mariëtte van der Meer aan het werk in haar (tijdelijke) atelier

Hoe veilig is onze wijk?
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Sjef Bakers

Tulpenstraat 2  |  4818 GV  Breda

Telefoon (076) 565 34 33  |  Mobiel 06 25 09 64 57

sjef@studiobakers.nl  |  www.studiobakers.nl

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

Kom je eens kijken ?
• Hoofdvestiging en postadres: Ginnekenweg 327 • 4835 ND Breda • o76 5600618 •

• Tweede vestiging • Wilhelminastraat 2 • 4818 SG Breda • 076 5220830 •
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