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Wijkraad vraagt uw hulp! 

De wijkraad Zandberg-Oost heeft besloten zichzelf opnieuw 
uit te vinden. De leden hebben vastgesteld dat er enige ‘sleet’ op 

het functioneren is ontstaan en dat vernieuwing en verjonging noodza-
kelijk is. Een mooi voornemen, maar hoe doe je dat? In de vergadering van 

9 september jl. heeft de wijkraad het besluit genomen om veel directer te gaan 
communiceren met bewoners door intensief gebruik te maken van sociale media en de nogal 
sobere website aantrekkelijker te maken. Nu vindt het contact alleen plaats via de kwar-
taaleditie van de, overigens zeer gewaardeerde, wijkkrant. De wijkraadleden zullen in hun 
omgeving wijkbewoners direct aanspreken en uitnodigen hun stem te laten horen en hen ook 
concreet vragen welke thema’s voor hen interessant of van direct belang zijn. De wijkraad zal 
deze thema’s agenderen en daarover publieke themabijeenkomsten organiseren. U kunt ook 
zelf direct voorstellen doen via het emailadres van de secretaris van de wijkraad: lemiver-
burg@kpnmail.nl. 
En wordt u meteen al enthousiast om mee te doen: laat het ons per omgaande weten via 
hetzelfde emailadres!
Op de eerstvolgende bijeenkomst op 14 oktober (20.00 uur gemeenschapshuis de Zand-
berg) spreekt de wijkraad met participatie-wethouder Miriam Haagh over ‘participatie in de 
praktijk’. De wethouder schreef daarover een nogal positieve brief aan de gemeenteraad. De 
recente ervaringen in de wijk wijzen echter in een andere richting. Wilt u meepraten: kom 
gerust naar de vergadering, maar laat het (i.v.m. Corona) wel eerst weten via het eerderge-
noemde emailadres.

Of je nu voor- of tegenstander van betaald 
parkeren bent of niet: de wijze van opereren van 
wethouder Bos m.b.t. dit dossier blijft verbazing 
wekken. In een interview in BN DeStem van 28 
augustus kondigde zij aan dat in de wijk Sport-
park vooralsnog geen betaald parkeren wordt in-
gevoerd omdat uit een enquête van de wijkraad 
blijkt dat 80 % van de bewoners tégen invoering 
is, de problemen er toch niet zo groot zijn en het 
wijkplanproces er met succes is afgerond. Bij 

menig bewoner van 
Zandberg-Oost zakte 
toen de broek af. 
Was het immers niet 
zo dat uit een bewonersenquête in Zandberg-
Oost ook bleek dat 80% van de bewoners tégen 
invoering is, dat het parkeerprobleem maar in 
een beperkt deel van de wijk wordt gevoeld en 
ook hier het zeer intensieve wijkplanproces met 
succes werd afgerond.

Zij het met een uitkomst (ja,mits/nee,tenzij) die 
door de wethouder niet serieus werd genomen. 
Communicatie is sowieso geen sterk punt van 
de wethouder: zij reageert, ondanks herhaald 
verzoek, tot dusver ook niet op brieven van de 
wijkraad.
In het bewuste artikel in BN DeStem rept Bos 
over “een aantal bewoners (in Zandberg) dat te-
gen is, maar geen meerderheid”. Maar Bos heeft 
helemaal geen gegevens waarop zij die uitspraak 
kan baseren (de gemeente wilde zo’n bewoners-
onderzoek namelijk zelf niet organiseren) en uit 
het door bewoners zelf uitgevoerde onderzoek 
blijkt exact het tegenovergestelde.
De uitspraak van de wethouder kan dan ook niet 
anders worden gekwalificeerd dan als ‘nep-
nieuws’

Advies Klankbordgroep
Voorafgaand aan de nieuwe uitspraken van wet-
houder Bos boog in de periode juli-augustus de 
klankbordgroep parkeerbeleid zich over de details 
van de invoering. De klankbordgroep bestond uit 
gemeenteambtenaren en (op uitnodiging van de 
gemeente) een vertegenwoordiging van bewoners 
en ondernemers uit Zandberg-Oost en -West. In 
deze klankbordgroep werd een advies aan het col-
lege voorbereid over het definitieve aantal formele 
parkeerplaatsen (en daarmee samenhangend, de 
werkwijze m.b.t. een tweede vergunning), de wijze 
van handhaving, de tarieven en de tijden. 
De gemeente is voornemens om het nieuwe 
parkeerregime voor Zandberg-Oost, -West incl. 
Baronielaan in te laten gaan per 1 december van 
dit jaar. Het advies van de klankbordgroep is 
globaal als volgt:

• Betaald parkeren (vooralsnog) is van toepassing 
van maandag t/m zaterdag 18.00 uur;
• Betaald parkeren wordt niet ingevoerd in de 
Generaal Maczekstraat;
• Er wordt een 10-tal parkeerautomaten geplaatst 
op drukke punten in de wijk;
• De uitgevoerde ‘schouw’ heeft aangetoond 
dat een ruim aantal informele parkeerplaatsen 
kan worden geformaliseerd. Ook komt extra 
parkeerruimte beschikbaar omdat bewoners met 
een eigen oprit geen 1e vergunning krijgen. De 
verwachting is daarom dat er geen probleem zal 
ontstaan m.b.t. de uitgifte van een 2e parkeerver-
gunning.
• In diverse straten blijft ‘canadees parkeren’ (met 
2 wielen op de rijbaan en 2 wielen op de stoep) 
mogelijk.

Vervolg op pagina 2

Werkgroep Zandberg 
aardgasvrij van start
Aan de oproep in het vorige nummer van de wijk-
krant om zich aan te melden als deelnemer van 
de werkgroep ‘Zandberg aardgasvrij’ werd door 8 
wijkbewoners gehoor gegeven. De gemeente Breda 
moet voor eind 2021 wijkenergieplannen gereed 
hebben voor alle Bredase wijken, waarin wordt 
vastgesteld op welke wijze de wijken uiterlijk in 2050 
aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Doel van de 
werkgroep is om het heft in eigen hand te nemen 
en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in 
Zandberg-Oost. Op 10 september vond de aftrap 
plaats in gemeenschapshuis De Zandberg. 

De werkgroep wil nagaan of er voldoende gegevens 
beschikbaar zijn om vast te stellen hoe de actuele 
situatie is m.b.t. het energiegebruik in de wijk en 
de energiebronnen die daarvoor worden gebruikt. 
De werkgroepleden zullen informatiebronnen met 
elkaar delen en zich een beeld vormen van de feite-
lijke mogelijkheden voor energieopwekking die in 
Zandberg-Oost mogelijk zijn evenals de tegenhanger 
daarvan: mogelijkheden voor besparing van energie. 
De werkgroep zal gebruik maken van externe 
deskundigen en ook nagaan of in deze specifieke wijk 
individuele of collectieve oplossingen de voorkeur 
hebben. 

Kortom: veel werk aan de winkel in de komende 
periode. De werkgroep vergadert weer (fysiek, 
coronabestendig) op 7 oktober in gemeenschapshuis 
De Zandberg. Aanvang: 20.00 uur. Heeft u belang-
stelling dan kunt U zich nog aanmelden door een 
emailberichtje te sturen naar adbijma@ziggo.nl 

Vervolg van pagina 1

Nepnieuws Bos

Berichten: 
Onthulling Lonka-monument op 25 september
De datum voor de onthulling van het Lonka-monument 

aan de gevel van Pioenroosstraat 1 werd vanwege 

Corona al drie keer uitgesteld, maar is nu vastgesteld op 

25 september. 

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: 

inloop met koffie/thee en lekkers met muziek van Joep 

Peeters.

10.30 uur: 

opening door Maaike Maagdenberg, marketingdirec-

teur van Lonka.

10.40 uur: 

Initiatiefnemer Dymph Smolders uit de Pioenroosstraat 

vertelt over het waarom.

10.50 uur: 

Marcel Mossou, zoon van oud-directeur Johan Mossou 

over zijn herinnering aan Lonka.

11.00 uur: 

Onthulling van het kunstwerk van Mariëtte van der 

Meer door Annie, de oudste nog actieve medewerker 

van Lonka.

11.10 uur: 

Mariëtte van der Meer over de creatie van het kunst-

werk en Dennis Elbers over Blind Walls Gallery. 

11.20: 

afsluiting en uitloop met muziek van Joep Peeters.

Wijkraad Zandberg-Oost
De wijkraad vergadert normaliter op woensdagavond 

in Gemeenschapshuis de Zandberg. De eerstvolgende 

(openbare) vergaderingen zijn gepland op 14 oktober 

(jaarvergadering, gesprek met participatie-wethou-

der Miriam Haagh) en 25 november. Heeft u tijd en 

zin: u bent van harte welkom!

Verslagen van de vergaderingen en eerdere edities 

van de wijkkrant kunt u nalezen op de website van de 

wijkraad: www.zandbergbreda.nl 
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt op 10 december 

2020. En heeft u nog ruimte in uw agenda? Er is 

ruimte voor nieuwe kandidaten in de wijkraad. Meldt 

u aan bij de secretaris: lemiverburg@kpnmail.nl 
Eén nieuw kandidaatlid heeft zich al gemeld. Bin-

nenkort stellen wij de volledige wijkraad weer eens 

aan u voor.

Herinrichtingen Oranjeplein

De voorbereiding van de herinrichting van het Oranje-
plein nadert de eindfase. Eind september geeft de 
bewonerswerkgroep het laatste commentaar en in week 
42 denkt de gemeente Breda een inloopavond te kunnen 
organiseren voor omwonenden. In het komende voorjaar 
zal de aanbesteding plaatsvinden waarna medio 2021 met 
de uitvoering begonnen kan worden.

Jeu de boules-toernooi 4 juli 2020

Leo Verburg versloeg in een zinderende finale Rico en Thierry.

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
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Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl
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Zoals altijd bel ik op een willekeurige bewoner 
aan met de vraag of hij of zij iets kan en wil 
vertellen over de straat. Niet iedereen vindt 
zichzelf een geschikte gesprekspartner, maar 
al snel kom ik terecht bij Wendela van Nes op 
nummer 17. Dat treft, want Wendela heeft een 
dubbele woongeschiedenis in de straat. Als kind 
van 5 jaar verhuisde ze in 1972 vanuit Sportpark 
naar de Laan van Mecklenburg, waar ze tot haar 
19e woonde. In 2005 kon ze de woning overne-
men van haar ouders en trok er met man Marcel 
en 2 kinderen weer in, met het voornemen om 
er nooit meer weg te gaan. Bij de uitbouw van 
de keuken moest er wel eerst geheid worden 
vanwege het gevaar op verzakking in verband 
met de oude loop van de Molenlei, die ooit door 
de achtertuin stroomde.

Competitie 
Ik word onmiddellijk uitgenodigd om aan de 
keukentafel plaats te nemen. Wendela vertelt 
over haar kindertijd toen ze met vriendjes over de 
muur van de voormalige kloostertuin klommen om 
daar te spelen totdat ze weer weggejaagd werden 
door een boze tuinman. Ze ging naar de Dirk 
van Veenschool (die was er al sinds 1953) omdat 
een neutrale school was, in tegenstelling tot de 
katholieke Zandbergschool. Af en toe was er ook 
wel sprake van enige animositeit tussen leerlingen 
van die twee scholen, maar die werd uitgevochten 

in voetbalpartijtjes en sneeuwbalgevechten. Twee scholen 
vlak naast elkaar werkt enige vorm van competitie wellicht 
in de hand, maar ook het verschil in type publiek dat deze 
scholen bevolkte speelde daarbij ongetwijfeld een rol. 

Buurtpoezenapp
De sociale contacten tussen de bewoners van de Laan 
van Mecklenburg zijn beperkt. Wendela: “de contacten 
beperken zich tot een enkele keer een kerstborrel. We 
gaan goed met elkaar om, maar lopen de deur niet plat. 
Maar wat we in onze directe omgeving wél hebben is de 
buurtpoezenapp. Ooit bedoeld om elkaars poezen in de 
gaten te houden, maar inmiddels een middel om elkaar 
te helpen bij verzorging van dieren, planten en andere 
concrete vormen van burenhulp”. Ook overbuurman Paul 
Schretlen (56) die met echtgenote Marieke en 3 kinderen 
sinds 2007 op nummer 28 in de Laan woont, schetst 
eenzelfde beeld: “we zijn allemaal redelijk op onszelf, 
maar als er onderling iets geregeld moet worden lukt dat 
altijd, en die app helpt daarbij prima”. In zijn achtertuin, 
die grenst aan de oude kloostertuin, lijkt het alsof je in 
een bos woont. Over het stukje bos in het Benedictines-
senhof heeft hij zich wel eens druk gemaakt: “er werd 
zonder enig vorm van overleg door de gemeente zomaar 
een beukenhaag gekapt, waardoor de oude tuinmuur 
bloot kwam te liggen. Die werd daardoor ineens een 
dankbaar graffiti-object. Na een klacht bij de gemeente 

werd nieuwe aanplant geleverd die in een gezamenlijke 
actie door een aantal bewoners uit de buurt weer op z’n 
plek is gezet”. De bosschages achter zijn tuin vormen 
ook een hangplek voor jongeren die met regelmaat het 
nodige afval achterlaten.
Het leven gaat zo zijn gangetje in de Laan, veel bijzonde-
re verhalen zijn er niet te vertellen.  Wel herinneren Wen-
dela en Paul zich allebei mijnheer Weiland op nummer 19, 
die zijn hele huis zo vol met boeken had gestouwd dat er 
met enige moeite op de bank en aan de eettafel nog één 
extra zitplaats vrij was. 
In het verleden heeft er regelmatig overleg plaatsgevon-
den tussen de wijkraad en de beide scholen. Het halen en 
brengen van kinderen door hun ouders zorgde voor (te) 
veel drukte in de Zandberglaan en de Laan van Mecklen-
burg. Maar heel veel is daar niet aan te doen. De Dirk 
van Veenschool is, in tegenstelling tot De Zandberg geen 
buurtschool, veel leerlingen komen uit de wijde omtrek 
en worden dus met de auto gehaald en gebracht.

Betaald parkeren en Zuidelijke Rondweg
Echte problemen zijn er volgens Wendela en Paul niet in 
de Laan, althans niet in het deel tussen Saksen Weimar-
laan en Zandberglaan. Vrijwel alle bewoners zijn tegen 
invoering van betaald parkeren want de meeste bewo-
ners hebben immers een eigen oprit. 
Als je de vraag stelt aan Jan Breugelmans (70) en Ellen 
van Sprang (69), die op nummer 6 wonen in het deel 
van de Laan tussen Saksen Weimarlaan en Franklin 
Rooseveltlaan, dan hoor je toch een ander geluid. Ook 
zij wonen met veel plezier in de Laan en stellen vast dat 
het verloop erg beperkt is. Zij hebben niet zoiets als een 
buurtpoezenappapp. Jan: “bij ons gaat dat tussen buren 
nog heel ouderwets, wij praten met elkaar en wisselen de 
sleutels uit”. Maar er is wel degelijk sprake van overlast 
van de Zuidelijke Rondweg en zij zijn daarom ook lid van 
de gelijknamige vereniging. Jan: “vooral het doorgaand 
vrachtverkeer groeit, terwijl de weg vooral bedoeld was 
voor bestemmingsverkeer.  Daarop wordt niet gecontro-
leerd. En de emissie van fijnstof groeit gewoon mee. Wij 
zijn daarom ook tegen het nieuwe verkeerscirculatieplan 
van de gemeente Breda”. 

Feest 125 jaar Wilhelminapark 
20 september
Het Wilhelminapark bestaat dit jaar 125 jaar en 
dat wordt op zondag 20 september gevierd met 
een reeks activiteiten ‘voor de hele familie’.  

Het programma is als volgt:
11.00-12.00 uur: 
Bollen planten op 2 plekken in het park: op de 
hoek Parkstraat/Wilhelminapark en hoek Piet 
Avontuurstraat/Paul Windhausenweg. Kom en 
doe mee!
13.30 uur: 
Opening foto-expositie door wethouder Greetje 

Bos en overhandiging van de visie van het Plat-
form Wilhelminapark over de herinrichting van 
het park aan de wethouder. Locatie: Visserskot.
14.00-16.00 uur:
Parksafari voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
Vertrek vanaf het Visserskot. Aan het einde 
krijgen alle kinderen een kleine attentie ter herin-
nering aan 125 jaar Wilhelminapark. Maximale 
deelname: 100 kinderen. Dus kom op tijd!
Vrijwilligers/ouders die een handje willen helpen 
zijn welkom. Stuur een berichtje naar Wilhemin-
apark125@gmail.com 

De Laan van Mecklenburg kreeg die naam bij Raads-
besluit van de gemeente Ginneken op 22 december 
1933. Dit deel van Breda maakte destijds nog deel 
uit van de gemeente Ginneken. De Laan is genoemd 
naar de familienaam van Prins Hendrik (1876-1934), 
echtgenoot van koningin Wilhelmina, Prins der 
Nederlanden en Hertog van Mecklenburg-Schwerin. 
Vóór 1947 liep de straat nog dood tegen het riviertje 
de Molenlei, dat van Oost naar West dwars door 
Zandberg-Oost liep en de grens vormde met de 
gemeente Teteringen. Nadat die in dat jaar gedempt 
was, werd er een koolasweg aangelegd van de Laan 
van Mecklenburg naar de Zandberglaan. Pas in 1953 
werd de straat doorgetrokken.
Bron: De Straten van Breda/Gerard Otten

Zomaar een straat in Zandberg-Oost

Berichten: 

AED op het Hyacintplein?
De wijkraad heeft zich onlangs laten informeren door de 

stichting Breda AED Proof, die zich al sinds 2006 inzet om 

het aantal AED’s (AED=Automatische Externe Defibrillator) 

in de stad te verhogen om daarmee het aantal slachtoffers 

van hartfalen te verminderen. De stichting heeft in Breda 

185 AED’s in eigen eigendom en beheer, maar zorgt ook voor 

het onderhoud van de 120 AED’s die eigendom zijn van de ge-

meente Breda. Uitgangspunt van de stichting is dat er overal 

binnen een cirkel van 350-500 meter een AED beschikbaar 

moet zijn. Het Hyacintplein is vanuit dat gezichtspunt een 

‘witte vlek’ omdat de dichtsbijzijnde ‘publieke’ AED in het 

Wilhelminapark te vinden is (de AED’s in het gemeenschaps-

huis en bij de Apotheek aan de Ginnekenweg zijn alleen tijdens 

openingsuren beschikbaar). De wijkraad zal zich beraden over 

een mogelijke locatie op het Hyacintplein en nagaan of de 

financiële middelen kunnen worden gevonden. 

Zendmastperikelen in Zandberg-deel 2
Gaat ie er wel of niet komen: de zendmast van T-Mobile 

op het dak van het appartementencomplex in de Minister 

Nelissenstraat? Op 11 augustus werd het bezwaarschrift van 

omwonenden behandeld in een hoorzitting van de adviescom-

missie bezwaarschriften van de gemeente Breda. Naast ver-

tegenwoordigers van de gemeente en T-Mobile, trad namens 

de omwonenden voormalig advocaat Herbert Cotterell op 

als woordvoerder, ondersteund door Jurjen Pronk en Bernard 

van de Koppel. Namens hen gaf telecom-consultent Raymond 

Bouwman als getuige deskundige commentaar op de door 

T-Mobile en de gemeente Breda aangeleverde stukken. 

Conclusie van de verweerders: de onderbouwing van het 

besluit is rommelig, onvoldoende en onvolledig. Bovendien 

ontvingen de bezwaarmakers een belangrijk document van 

T-Mobile pas één dag voor de zitting. Jurjen Pronk verbaasde 

zich tenslotte over het feit dat, volgens informatie van de 

makelaar, de VVE oorspronkelijk een éénmalig bedrag van 

€ 10.000 als vergoeding zou ontvangen en dat dit na alle 

ophef werd verhoogd tot een jaarlijkse bijdrage. 

Omdat niet alle informatie door T-Mobile tijdig werd aange-

leverd besloot de Adviescommissie de zaak aan te houden en 

partijen 14 dagen extra tijd te geven om inhoudelijk te reage-

ren. De commissie doet daarna uitspraak binnen 6 weken.

De tijdelijke zendmast op het parkeerterrein achter de 

Generaal Maczekstraat, waarvoor T-mobile toestemming had 

gekregen tot 30 juni, is inmiddels weer ontmanteld.

Laan van Mecklenburg gezien vanaf de Franklin Rooseveltlaan

De kastanjes moesten het veld ruimen,              maar we krijgen er een oranje bloemenzee voor terug.

Verhuisd van de Generaal Maczekstraat naar de Van Goorstraat
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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

Van Goorstraat 8 
4811 HJ Breda
076 888 25 55 

info@qprintbreda.nl 
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 •

info@altijdlentekinderopvang.nl www.altijdlentekinderopvang.nl

www.altijdlentekinderopvang.nl


