
De vernieuwing van de wijkraad is in volle gang. 
Er meldden zich al 5 nieuwe bewoners die kennis 
komen maken met het werk van de wijkraad, het 
gebruik van sociale media voor het contact met de 
bewoners wordt versterkt, de website wordt een 
stuk aantrekkelijker gemaakt en, last but not least: 
de aanzet voor nieuwe activiteiten is in volle gang.
Binnenkort meer over de samenstelling en het werk 
van de wijkraad.
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Vanaf 1 januari rijdt de gemeentelijke scan-auto 
door de straten van Zandberg-Oost en die gaat 
niet met u in discussie Pas daarom op uw tellen 
en controleer waar u uw auto mag parkeren! Doet 
u dat fout dan loopt u een serieus risico op zeer 
stevige boetes.
Bewoners van Zandberg-Oost ontvingen via 
Breda-Berichten nadere informatie en instructies 
over het nieuwe parkeerregime in de wijk. Bewo-
ners worden verwezen naar een plattegrond op 
de gemeentelijke website waarop staat aange-
geven waar en hoe parkeren is toegestaan. Die 
kaart is slecht leesbaar maar is wel de enige infor-
matiebron. Zie www.breda.nl/parkeren. Er is ook 
geen alternatief voor bewoners zonder computer 
(ja, die zijn er nog!) of met digitale linkerhanden. 
En de nieuwe gedoogparkeerplaatsen, waar de 
keitjes-bestrating ontbreekt, worden ter plekke 
niet als zodanig aangegeven. De gemeente vindt 
dat onnodig en te duur. Niet alleen lastig voor 
bewoners maar ook voor kortparkeerders van 
buiten de wijk. 

Eerst betalen, dan pas klagen.
De gemeente heeft aangekondigd in de maand 
december nog de nodige coulance te betrachten 
ten opzichte van overtreders. BOA’s zullen fout-
parkeerders deze maand nog direct aanspreken 
of via een briefje achter de ruitenwisser laten 
weten dat het anders moet. Vergeet ook niet uw 
parkeervergunning aan te vragen.

Rijen met officiële parkeervakken (met keitjes 
dus) mogen worden opgevuld (bijvoorbeeld 4 
auto’s op 3 vakken als dat past). In een aantal 
straten mag Canadees gepar-
keerd worden (Saksen Weimar-
laan/2 wielen op de straat, 2 
wielen op het trottoir) of in z’n 
geheel op het trottoir (Zand-
berglaan). In een deel van de 
Zonnebloemstraat is parkeren 
aan een zijde verboden. Ga na 
wat in uw straat het geval is! 
Kijk daarvoor op de borden aan 
het begin van de straat.
De ervaring uit de wijk Belcrum, 
de vorige wijk waar betaald 
parkeren werd ingevoerd, leert 
dat, zeker in de beginperiode, 
de kans bestaat op een regen aan terechte en on-
terechte parkeerboetes. En de volgorde is: eerst 
betalen, daarna kunt u pas een klacht indienen. 
Medio december hebben enkele leden van de 
klankbordgroep een gesprek met wethouder 
Greetje Bos om het gehele traject te evalueren.

Zandberg-West gaat door
Inmiddels weigert een groep bewoners van 
Zandberg-West om zich bij het besluit van de 
gemeente neer te leggen. Met crowdfunding 
werd voldoende geld opgehaald om een bureau 
kritisch te laten kijken naar de onderbouwing 

van het besluit om betaald parkeren in te voeren. 
De wethouder liet daarop weten de discussie 
gesloten te achten en gewoon door te gaan met 
uitvoering van het besluit. Alle bewoners van 
Zandberg-West en -Oost ontvingen onlangs op-
nieuw een flyer in de brievenbus met een oproep 

om mee te doen aan een nieuwe en laatste stem-
ronde. Indien een meerderheid aangeeft door te 
willen gaan willen de initiatiefnemers juridisch 
verkennen welke stappen mogelijk zijn en tegen 
welke kosten. Alle bewoners ontvingen een flyer 
in de bus met de aanmeldprocedure.
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Heerlijk rustig
Christ Euler (76) en partner Ella Mijs wonen sinds 
1976 samen in het in 1928 gebouwde pand Koningin-
nestraat 86. Met wel zeer vreedzame bedoelingen, 
getuige de gevelsteen met het opschrift PAX. Christ 

kocht het voor 80.000 
gulden van zijn moeder, 
die samen met vader de 
woning in 1958 betrok. 
Dat was toen best een 
fors bedrag, vooral ook 

omdat de rente in die tijd zeer hoog was, maar liefst 
12%. Na de verhuizing van zijn ouders naar Zandberg 
volgde hij de Nutsschool Dirk van Veen (Christ 
kreeg nog les van Dirk himself) en de Nuts ULO in 
de Minister Nelissenstraat. Die school stond op de 
plaats waar later het appartementencomplex werd 
gebouwd.
Wonen in de Koninginnestraat was en is geen 
spectaculaire bezigheid. Christ: “er gebeurde nooit 
veel bijzonders en dat is eigenlijk nog steeds zo. Het 
is hier heerlijk rustig. Het was wel een levendige 
plek voor onze drie kinderen, die veel vriendjes in 
de buurt hadden. Ook het Hyacintplein was een 
belangrijke speelplek. Nu zijn er aanmerkelijk minder 
kinderen in de straat. Er is in de loop der jaren veel 
import komen wonen. Rasechte Bredanaars zijn er 
weinig meer, behalve misschien Joep Peeters die een 
paar huizen verderop woont. En er is een periode 
geweest in de jaren ’70 en ’80 dat er erg veel kamer-
verhuur was”. De grootste verandering in de straat 
was wel de asfaltering en versmalling van de straat 
in de jaren ’60. De huidige parkeerhavens zijn nog 

aangelegd met de oude straatstenen. “En..oh ja”... 
zegt Christ, “ooit kwam koningin Beatrix hier door 
de straat gereden in gezelschap van Lech Walesa, 
destijds president van Polen, op weg naar het Poolse 
monument. Maar dat is het wel zo ongeveer”. 

Straatfeest
Marijke Romme (68) woont sinds 1992 op nummer 
31, het middendeel van de Koninginnestraat met de 
architectonisch afwijkende 2 onder 1-kapwoningen 
uit 1929. Ze is een van de oudste bewoners in het 
rijtje De woning trok haar onmiddellijk aan, de 
omgeving aanvankelijk wat minder. Marijke: “het was 
gewoon niet gezellig toen. Iedereen ging een beetje 
anoniem door het leven leek het wel. Dat was ik niet 
gewend. Ik woonde daarvoor in Terheijden en daar 
was dat echt anders”. Maar in 1998 veranderde die 
situatie toen er een werkgroep werd samengesteld 
ter voorbereiding van het 100-jarig bestaan van de 
straat in 1999. Marijke sloot zich aan, was eventjes 
voorzitter, en organiseerde lustig mee. Het eerste 
straatfeest werd gevierd. Marijke: “sindsdien wordt 
er elk jaar een feest georganiseerd en de traditie wil 
dat de nieuwkomers in de straat het volgende feest 
organiseren. Als er aan het eind wat geld over is drin-
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Let op:
scanauto op komst!

Wijkraad Zandberg-Oost
De wijkraad vergadert altijd op woensdagavond in 

Gemeenschapshuis de Zandberg. De eerstvolgende 

(openbare) vergaderingen is gepland 13 januari 2021.

Als de corona-beperkingen een fysieke bijeenkomst 

niet toelaten zullen we de bijeenkomst online orga-

niseren. U kunt zich daarvoor dan aanmelden. Kijk 

daarvoor op de website van de wijkraad. 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. En heeft u nog 

ruimte in uw agenda? Er is ruimte voor nieuwe kan-

didaten in de wijkraad. Meldt u aan bij de secretaris: 

lemiverburg@kpnmail.nl . 
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt op 10 maart 

2021.

Oranjeplein wordt Marga Mincoplein
In vorige edities van de wijkkrant informeerden we u over de ontwikkelingen 
rondom de herinrichting van het Oranjeplein. Er is inmiddels een goedge-
keurd ontwerp en naar verwachting zal de gemeente medio 2021 met de 
werkzaamheden beginnen. Van oudsher werd dit deel van de Ginnekenweg 
Oranjeplein genoemd, hetgeen door de Ginnekense gemeenteraad in 1902 
ook werd vastgelegd. Na de annexatie van Ginneken in 1942 vervielen alle 
oude namen, maar in de volksmond bleef de naam Oranjeplein in gebruik.
Volgend jaar zal het plein niet alleen fysiek een metamorfose ondergaan, 
ook de naam zal worden gewijzigd: Oranjeplein wordt Margo Mincoplein. 
De Bredase schrijfster Marga Minco (pseudoniem voor Sara Menco) werd in 
1920 geboren in de Prins Hendrikstraat en vierde in maart van dit jaar haar 
100e verjaardag. In 2019 ontving zij nog de P.C. Hooftprijs. Wie kent niet 
haar debuutroman 'Het Bittere Kruid' (1957)? Deze beroemde Bredase schrijf-
ster ontbeerde tot nu toe een naar haar genoemde straat. De werkgroep 
Oranjeplein verzocht de gemeentelijke straatnamencommissie om het plein 
naar Marga Minco te vernoemen. De commissie nam een positief besluit op 
voorwaarde dat het plein een waardige inrichting zou krijgen. In 2021 zal dat 
het geval zijn. 

Gezocht: verkeersdeskundige 
De wijkraad zoekt een verkeersdeskundige die de 

werkgroep "reconstructie Generaal Maczekstraat" 

wil komen versterken. De wijkraad kan je expertise 

heel goed gebruiken. Heb je zin om je hiervoor in te 

zetten, neem contact op met de secretaris van de 

wijkraad. Leo Verburg: lemiverburg@kpnmail.nl . 

Nieuwjaarsborrel 3 januari
Het nieuwe jaar nadert en zoals gebruikelijk staat er 

op zondag 3 januari de traditionele nieuwjaarsborrel 

op de rol. Tenzij… tenzij de corona-maatregelen roet 

in het eten gooien omdat groepsbijeenkomsten buiten 

niet worden toegestaan. Kijk eind van het jaar even 

op de website van de wijkraad of de borrel doorgaat!

Kerstboomversnippering Hyacintplein 
10 januari?
Kerstbomen worden niet meer verbrand maar 

versnipperd tot biomassa. De gemeente gaat dat 

misschien doen op het Hyacintplein. Dat is nog niet 

zeker, dus kijk tegen die tijd eerst even op de website 

van de wijkraad: www.zandbergbreda.nl

Zomaar een straat in Zandberg-Oost

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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ken we dat tijdens de Nieuwjaarsborrel in Café 
Noir met z’n allen op”. De eerlijkheid gebied wel 
te zeggen dat het feest vooral een feest is van het 
middendeel van de straat. De ontmoeting met 
andere bewoners leidde tot nog een initiatief. 
Marijke: “we zijn toen begonnen met een straat-
koor met de naam ‘Kir Royal’. Nu met Corona ligt 
alles stil, maar we oefenden altijd beurtelings bij 
iemand thuis, altijd in de volgorde: eerst zingen 
en dan samen een goed glas drinken. 
Straatgenoot Jos Schutter van nummer 78 voegt 
nog een opmerkelijk detail toe: “het koor ‘Kir 
Royal’ bestond voornamelijk uit vrouwen. Wel-
licht verklaart dit de start van de klaverjasclub 
de 'kakkerlakken', voornamelijk voor mannen uit 

de Koninginnestraat e.o. Deze club speelt nog 2 keer per 
jaar tegen een ‘klaverjasclub’ uit de Zandbergstraat met 
de naam 'de pissebedden'. Het gaat hier om een serieus 
gevecht tot diep in het glas en in de nacht”.
Marijke tenslotte: “het mooie is dat al die contacten er 
ook voor zorgden dat we waar en wanneer nodig, ook 
mantelzorgers bij elkaar werden. Sinds die tijd is het er 
een stuk gezelliger op geworden”.
Marijke vindt ook dat er meer gedaan kan worden om de 

onderlinge contacten te versterken en denkt daarbij een 
georganiseerde vorm van ‘naobuurschap’ zoals ze dat in 
Oost-Nederland kennen.

Alles wat je nodig hebt dichtbij
HarmJan Hobert (44) woont samen met partner 
Anne Gielen en 2 jonge kinderen sinds 2012 op Ko-
ninginnestraat nummer 17, het deel dat grenst aan de 
Ginnekenweg. Hun woning dateert van 1926 en werd 
gebouwd in dezelfde periode en door dezelfde aan-
nemer als de woningen in de Helenastraat. Op vallend 
in dit deel van de straat is dat er de afgelopen jaren 
veel nieuwe bewoners zijn gekomen, hetgeen beves-
tigd wordt door fietsenmaker van Fiets &Zo, die al 25 
jaar reparatieklanten bediend via de werkplaats in de 
Koninginnestraat. 
HarmJan: “Het type woning en de locatie waren de 
belangrijkste redenen voor ons om hier te komen 
wonen. Alles wat je nodig hebt is dichtbij en we heb-
ben prima contacten met de andere bewoners in dit 
deel van de straat en de Helenastraat. Het is wel veel 
drukker geworden en er wordt te hard gereden. En ook 
best vaak in de verkeerde richting, al is dat verboden. 
In dit deel van de straat staan altijd veel auto’s van 
winkelpersoneel en bezorgauto’s van restaurants in de 
Ginnekenweg.
De straat mag wat ons ons betreft wel een keer op-
nieuw worden ingericht. Ik heb de gemeente daarover 
aangeschreven, maar helaas zitten we voorlopig nog 
niet in de planning”. 

Zendmastperikelen in Zandberg-deel 3
Het bezwaarschrift dat door een groep omwonenden in 

mei werd ingediend tegen plaatsing van de T-Mobile zend-

mast op het appartementencomplex in de Minister Nelis-

senstraat, is door de bezwaarschiftencommissie ongegrond 

verklaart. Geen van de argumenten van de bezwaarmakers 

werd gehonoreerd. De straling blijft volgens de commissie 

binnen de wettelijke normen, de noodzaak van de mast 

staat niet ter discussie, verplaatsing is geen alternatief en 

de gemeente heeft in voldoende mate gekeken naar de 

esthetische aspecten (kun je de mast eventueel aan het 

zicht onttrekken). Ook de waardevermindering van de 

panden is niet voldoende aannemelijk gemaakt. Voor het 

aantonen van planschade wordt verwezen naar de rechter. 

Dat zal dan ook de volgende stap zijn van de bezwaarma-

kers, waarbij waarschijnlijk de gehele procedure in geding 

zal worden gebracht. Het college heeft het advies van de 

commissie integraal overgenomen. De bezwaarprocedure 

en juridische vervolgstappen hebben geen opschortende 

werking. T-Mobile mag de mast dus gewoon plaatsen.

Wordt vervolgd! 

Wonen met gemak Zandberg/Sportpark 2019
In 2019 werd in gemeenschapshuis De Zandberg een reeks 

bijeenkomsten georganiseerd in het kader van ‘Wonen met 

Gemak'. Vanuit Zandberg-Oost en Sportpark namen 116 

huishoudens van 65+ bewoners deel. Aan die deelnemers 

werd na afloop een enquêteformulier toegestuurd. 

De belangrijkste gegevens daaruit zijn als volgt: ruim 20% 

van de ondervraagden vindt dat er te weinig ontmoetings-

plaatsen zijn, 26% redt zichzelf maar deels met het huis-

houden (2% helemaal niet), 29% denkt dat een verbouwing 

in de woning nodig is om te kunnen blijven wonen en ruim 

40% denkt binnen nu en 5 jaar te moeten verhuizen. Hoewel 

Zandberg en Sportpart op het gebied van kwetsbaarheid, 

sociale participatie en eenzaamheid iets beter scoren dan 

gemiddeld in Breda, is er ook in Zandberg-Oost dus nog werk 

aan de winkel. Zeker omdat de verwachting is dat het aantal 

75+huishoudens van 576 in 2020 zal stijgen tot 814 in 2032.

Berichten: 

Onthulling Lonka-monument op 
25 september
Na drie keer uitstel was het op 25 september dan 

eindelijk zover: de onthulling van het Lonka-monument 

aan de muur van de woning Pioenroosstraat 1. 

We hebben er al vaak over geschreven, maar konden 

het kunstwerk van Mariëtte van der Meer nog niet in 

de wijkkrant laten zien. Wandel er gerust even langs, 

zomaar of als onderdeel van de Blind walls gallery-tour.

  

Meer Blind walls gallery in Zandberg-Oost?
Blind Walls Gallery is het museum op straat! Meer 

dan 90 muurschilderingen en kunstwerken vertellen 

de verhalen van Breda. Heeft u ook nog een mooie 

blinde muur beschikbaar en wilt u ook dat die muur 

een verhaal vertelt? Dan kunt u contact opnemen 

met de organisatoren van de Blind walls gallery: 

www.blindwalls.gallery 

Werkgroep Zandberg aardgasvrij
De wijkraad Zandberg-Oost heeft deze werkgroep 

‘geadopteerd’ als een van haar werkgroepen. Een 

aantal leden van de wijkraad neemt actief deel. De 

coördinatie van de werkgroep is in handen van Louis 

Magilse. Wil je nadere informatie over de activi-

teiten en vergaderdata, neem dan contact op met 

Louis: louis@magilse.nl 

Zonnepanelen op een collectief dak: 
laatste kans
Wilt u geen zonnepanelen op uw eigen dak, maar 

toch genieten van de voordelen? Dan kunt u zich nu 

nog inschrijven voor een collectief zonnedak. Er zijn 

ruim 500 panelen beschikbaar.

U moet wel snel reageren omdat de huidige (post-

coderoos-) regeling binnenkort afloopt en de nieuwe 

regeling minder aantrekkelijk wordt. Als deelnemer 

koop je een stukje zonnedak waarmee je groene 

stroom opwekt en waarvan je 15 jaar lang profiteert 

door een lagere energierekening.

Let op: wie het beste helpt met de laatste loodjes 

kan een gratis stroomdeel (gelijk aan een zonnepa-

neel) winnen. Voor alle informatie en inschrijving: 

kijk op de website van de Bredase energiecoöperatie 

BRES: https://bresbreda.nl/blackandwhite

Over gevelstenen en middenstanders
Koninginnestraat nummer 1 heeft als opschrift op 

de gevel, hoe kan het anders: ‘Boulevardzicht’.

Het pand nummer 46 heeft een merkwaardige ge-

velsteen hoog in de voorgevel. Op de steen lezen we 

Dar El Salam (‘Huis van vrede’). Waarom die naam 

op deze gevelsteen staat is onbekend. Op nummer 

86 tref je een gevelsteen aan met het opschrift PAX. 

Nummer 118 had als opschrift Villa Padang. De villa 

staat er nog steeds maar na een grondige opknap-

beurt is de naam ‘Padang’ verloren geraakt. Voor de 

huidige bewoners had het geen betekenis en mooi 

vonden ze het ook niet.

_

De middenstand was met meer dan 20 bedrijven 

en winkels ooit beter vertegenwoordigd in de 

Koninginnestraat. Wie weet nog dat er een sigaret-

tenfabriekje was op nummer 61, een Sperwer-

kruidenierswinkel op nummer 73, een viswinkel 

op nummer 75 en drogisterij de Vergulde Vijzel op 

nummer 108. Ze zijn allemaal verdwenen. Over-

gebleven zijn slijterij De Vijver (sinds 1965), garage 

Nagorny (sinds 1989) en cafetaria Snoopy.

Vanaf het midden van de 16e eeuw werden wegen aan-

gelegd buiten de vestingwallen. Een van die wegen was 

de Loopschans waarvan het tracé in 1662, bij uitbreiding 

van de vestingwallen door Prins Maurits, definitief werd 

vastgelegd. De zandweg volgde de loop van de huidige 

Koninginnestraat, Verlengde Koninginnestraat (vanaf 1945 

Paul Windhausenweg) en Cavaleriestraat naar de Lovens-

dijk. Langs de Loopschans stonden aan weerszijden twee 

rijen bomen die omstreeks 1886 zijn gerooid in verband 

met de aanleg van de Koninginnestraat en de bouw van 

woningen. De eerste 3 woningen aan de Loopschans werden 

gebouwd in de jaren 1884-1885. De woningen stonden op 

het grondgebied van Teteringen waar de belastingen lager 

waren dan in Breda. 

In 1884 kreeg Breda een gemeentelijke waterleiding en 

riolering, maar de gemeente was destijds niet bereid de 

Teteringse woningen hierop aan te sluiten. Die moesten het 

voorlopig doen met een waterput en een beerput. Het bo-

terde al geruime tijd niet zo tussen deze 2 gemeenten. In een 

raadsvergadering van de gemeente Teteringen uit die tijd 

spreekt men over: ”de toestand waarin Breda onze inzetenen 

moedwillig laat voortleven in de Koninginnestraat”.

In een raadsbesluit van 1899 werd de Loopschans tussen de 

Ginnekenweg en de Molengracht, de huidige Generaal Mac-

zekstraat, door de gemeenteraad van Teteringen omgedoopt 

in Koninginnestraat, soms ook Koninginneweg genoemd. 

De huizen aan de voormalige Bredase kant werden pas na 

de annexatie in 1927 gebouwd en zijn, ook door nieuwe 

inzichten in de architectuur, geheel anders van stijl.

Bronnen: De Straten van Breda, 1988/Gerard Otten, Parkboek, Sectie 

D/1995, Breda 2002, na 750 jaar, 2002/Sectie D, Van Loopschans tot 

Koninginnestraat, 1999/van de Belt, Huster, Schutter, van der Werf-van 

Goudoever.

Frits van Ommeren plantte in 1994 deze blauwe druif naast zijn voordeur 
op nummer 51

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
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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


