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Het is nog wachten op een brede evaluatie van 
het dossier ‘betaald parkeren’ in Zandberg-Oost. 
Definitieve conclusies kunnen we dus nog niet 
trekken. Maar vooruitlopend daarop kunnen 
we constateren dat er, voor zover bekend bij de 
wijkraad, geen grote problemen zijn gesignaleerd. 
Er zijn in de maand januari veel nieuwe parkeer-
plekken bijgekomen doordat de al bestaande, 
informele plekken, nu geformaliseerd zijn en 
bestraat met de bekende kinderkopjes. Door 
de stijging van het aantal plaatsen konden alle 
aanvragen voor een parkeervergunning (ook voor 
een 2e auto) worden gehonoreerd. Er is er zelfs 
sprake van een overschot van zo’n 400 plaatsen 
in geheel Zandberg.

Het is niet duidelijk of corona van invloed is op 
het actuele parkeergedrag.
De scan-auto rijdt enkele keren per dag rond in 
de wijk. De straten die worden bezocht worden 
door de computer willekeurig opgeroepen. Het 
lijkt erop dat het aantal parkeerboetes tot nu toe 
erg meevalt. Bij de wijkraad zijn geen klachten 
binnengekomen en ook op Nextdoor is het geen 
topic. Na wat problemen in de aanloopperiode 
lijken de verschillende parkeerapps nu goed te 
werken. Alleen in het deel van de Ginnekenweg 
tussen Zandberglaan en zuidelijke rondweg is de 
zaak nog niet helemaal op orde.

Het gevolg van de invoering van betaald parkeren 
in Zandberg-Oost is wel dat er nu meer klachten 

komen vanuit Sportpark 1 en Ginneken (overzijde 
rondweg). Er lijken ook bewoners van Zandberg-
Oost, die geen parkeervergunning willen betalen, 
hun auto daar te parkeren. In het voorjaar voert 
de gemeente een nieuwe parkeertelling uit in 
Sportpark en zal de wijkraad in een enquête bij 
de bewoners opnieuw peilen hoe zij staan ten 
opzichte van betaald parkeren.

In BNDeStem verscheen onlangs een artikel 
waaruit blijkt dat de scan-auto is uitgegroeid 
tot een grootverdiener voor de gemeente Breda 
met een opbrengst van circa 1 miljoen per jaar. 
Waar de wethouder nog niet zo lang geleden 
aangaf dat het parkeerbedrijf niet bedoeld is een 
winstgevend bedrijf te zijn, lijkt het inmiddels een 
echte melkkoe te zijn geworden. Een perspectief 
dat zo lonkend is dat het smaakt naar meer. 
Door de omvang moet innen en verwerken van 
parkeerboetes nu zelfs Europees worden aanbe-
steed. Maar méér scan-auto betekent ook mínder 
inzet van Boa’s: dat kost opnieuw werkgelegen-
heid en markeert een trend: de inzet verschuift 
van handhaving van leefbaarheid en veiligheid 
(mensenwerk en maatwerk) in de openbare 
ruimte naar louter contrôle van parkeervergun-
ningen (computer en algoritmen).

Verkeerscirculatie en laadpalen
De wijkraad heeft de nieuwe wijkmanager Henk van 
de Corput gevraagd om het onderwerp ‘verkeers-
circulatie in Zandberg-Oost’ intern bij de gemeente 
opnieuw te agenderen. De wijkraad is van mening 
dat het aanbrengen van een wijziging op één plaats, 
zoals voorzien op de kruising Wilhelminapark/He-
lenastraat, gevolgen heeft voor de overige straten. 
Daar komt nog eens bij dat de bestaande verkeers-
circulatie, met name in en rond de Minister Nelis-
senstraat erg onoverzichtelijk is en een doorn in het 
oog van veel bewoners. Datzelfde is gevraagd m.b.t. 
het laadpalenbeleid in de stad. De wijkraad heeft 
geconstateerd dat er geen helder langetermijnbeleid 
is, terwijl de verwachting is dat het aantal elektrische 
auto’s de komende jaren sterk gaat stijgen.

Opknapbeurt Hyacintplein
Het Hyacintplein krijgt een flinke opknapbeurt. Er 
is een budget van ca. € 200.000 beschikbaar om 
nog dit jaar de nodige ingrepen te doen. Dat betreft 
de speeltuin, een belangrijke ontmoetingsplaats 
voor ouders en hun kinderen, maar wel een met 
krakkemikkige bankjes en kapot speeltuig. Maar ook 
de kwaliteit van het plein zelf (versleten asfalt, de 
wijkraad trok hierover al eerder aan de bel bij de ge-
meente) en de groenvoorziening. Een aantal bewoners 
op en rond het plein stelde onlangs al een petitie op, 
gericht aan de gemeente Breda, met het verzoek “te 
investeren in de wijk door het speeltuintje te vernieu-
wen zodat het weer jaren gebruikt kan worden door 
de jeugd uit deze kinderrijke buurt”(kijk op https://
petities.nl/petitions/een-nieuwe-speeltuin-op-het-
hyacintplein-in-breda). Deze petitie is al ondertekend 
door 166 bewoners. 

De wijkraad heeft nu het initi-
atief genomen om een brede 
werkgroep te formeren die, sa-
men met een door de gemeente 
aangedragen ontwerpbureau 
en de wijkbeheerder openbare 
ruimte (Ed Riemens), een plan 
gaat maken. Ook wordt eraan 
gedacht om de kinderen uit de 
buurt zelf te betrekken bij de 
plannenmakerij met aandacht 
voor de kwetsbaarheid van de 
groenvoorziening.
Wil je ook meedenken? Laat dat 
even weten aan de secretaris 
van de wijkraad via 
lemiverburg@kpnmail.nl. 

We spreken ook met Henny (66, onderwijzeres) en Peter Joosen (70, technisch 
ingenieur), die al 45 jaar op nummer 41 wonen. Het pand is herkenbaar aan 
het roestvrijstalen monumentje (’t Alpha) in hun voortuin, een aandenken van 
vrienden ter gelegenheid van hun huwelijk in 1977. Henny: “wij behoorden tot een 
nieuwe lichting ‘jonkies’ in de straat waar door oudere bewoners wel vreemd naar 
gekeken werd, zeker in het begin toen we samen ‘hokten’. Maar tegelijkertijd was 
iedereen zeer behulpzaam, zeker toen er eenmaal kinderen kwamen. Ook Henny 
en Peter zien dat het sociale contact tussen de bewoners erg beperkt is gewor-
den, zeker tussen de jongeren en oudere bewoners: “onze vroegere buurman Kees 
Vermeulen stond bijvoorbeeld altijd zijn stoep te vegen, klaar voor een praatje 
met de buren”. Wat ook hielp was dat Henny lid werd van het buurtkomitee 
(en later van het buurtkoor) en meehielp bij de organisatie van het jaarlijkse 
buurtfeest op het Hyacintplein. Henny: “ik heb dat een jaar of 20 gedaan, en het 
leverde veel contacten op. Maar ik merk nu dat ouderen en jongeren, ook op het 
buurtfeest bijvoorbeeld, moeilijker met elkaar in gesprek komen. Voor jongere 
bewoners onderling ligt dat misschien anders”. 

Henny zat als kind op de (niet-katholieke) Dirk van Veenschool en herinnert zich hoe ze als kind heerlijk kon rolschaat-
sen in de straat en toen al de wens had in zo’n mooie straat te wonen. Een wens die later werkelijkheid werd.
Ook Leo Verburg (67) woonachtig op nummer 37, secretaris van de wijkraad en organisator van de jaarlijkse jeu de 
boules-toernooi op het Hyacintplein, die daar al 36 jaar woont met partner Mieke, ziet dat de sociale cohesie, met 
name tussen de oudere en de jongere garde, is afgenomen. Leo: “maar een jeu de boules-toernooitje helpt wel”.

Even leek het er niet meer van te komen, maar toen was daar toch plotseling Koning Winter.
Meteen begon het ‘zoemen en zoomen’ in de groep vrijwilligers: wel of geen ijsvloertje maken op 
het plein? Maar door de grote hoeveelheid sneeuw, de beperkte duur van de vorst en de corona-be-
perkingen was het antwoord snel duidelijk: er komt geen ijsbaantje! Gelukkig konden wijkbewoners 
toch nog 2 dagen de ijzers onderbinden op de vijvers in het Wilhelminapark.
Geen ijspret op het plein was een domper, maar er valt gelukkig ook veel positief nieuws te melden. 
De lente is in aantocht, het spookbeeld van een parkeerboeteregen dankzij de scan-auto werd geen 
werkelijkheid, het Hyacintplein krijgt een stevige opknapbeurt en het visserskot aan het Wilhel-
minapark komt binnenkort beschikbaar als ontmoetingsplaats van wijkbewoners. Nu nog even 
afwachten of buurt- en straatfeesten in de zomer weer mogelijk zijn. We houden u op de hoogte!

een leeg pleintje…

…maar een druk bevolkte 

Wilhelminavijver

Betaald parkeren

Heeft u het gezien? Een nieuw logo van de Wijkkrant en een nieuwe kleurstelling. 
Ook een definitief afscheid van de naam ‘Buurtbericht’ op de voorpagina, die nog dateerde uit 
lang vervlogen tijden.

Vervolg van 'Zomaar een straat, Wethouder Romboutsstraat'

Vooruitlopend op een totaalplan plaatste de gemeente op 22 februari jl. alvast een nieuwe schommel.

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

  

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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Wie kent niet het ‘Visserskot’, zo fraai gelegen 
aan de grote vijver van het Wilhelminapark? 
Het is sinds 2013 eigendom van de Stichting De 
Vrienden van de Wilhelminavijver, opgericht door 
bewoners uit de wijken Zandberg en Sportpark.  
Doel van deze stichting is ‘de stimulering van 
culinaire en culturele activiteiten’. Leden van de 
stichting kunnen tegen betaling gebruik maken 
van de ruimte, horecavoorziening en cateringser-
vice.
De gemeente Breda, vertegenwoordigers van de 
stichting, de wijkraad Sportpark en het platform 
Wilehlminapark zijn al geruime tijd in overleg om 
het kot overdag toegankelijker te maken voor 
activiteiten van en met bewoners van de omlig-
gende wijken. Op korte termijn wordt hierover 
een definitief besluit verwacht.
Enkele leden van de wijkraad Zandberg-Oost 
beraden zich over de mogelijkheden om van deze 
laagdrempelige ruimte gebruik te maken voor de 

organisatie van een variëteit aan kleinschalige 
‘Ontmoetingen’. Daarover later meer.
Voor wie het niet weet even kort de geschiedenis 
van het kot.
In 1957 keurde de Bredase gemeenteraad het 
voorstel voor de bouw van een ‘bejaardenpavil-
joentje’ goed in navolging van een vergelijkbaar 
bouwsel in het van Sonsbeeckpark. In 1983 vond 
een uitbereiding plaats met een ‘visbordes’, ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en in 1988 
werd een aanbouw gerealiseerd. Jarenlang was 
het kot in gebruik van de hengelsporvereniging 
KEHSV en modelbotenclub “Het Stormanker”. 

Het tegenover het visserskot gelegen Café-zaal 
Parkzicht verkeert in zwaar weer. Bierbrouwerij 
AB Inbev wil vanwege een grote huurachter-
stand via een procedure bij de rechtbank het 
café van eigenaar en de bovenliggende woning 
ontruimen.

Een groep geïnteresseerde wijkbewoners probeert zich 
al enige tijd een beeld te vormen van de (particuliere en 
collectieve) mogelijkheden om te voorzien in de toekom-
stige energie- en warmtevraag in Zandberg-Oost. De 
gemeente Breda moet daartoe in 2021 voor elke wijk een 
plan opstellen. Dat is voor een oude wijk als Zandberg-
Oost best een probleem omdat de meeste woningen 
maar in beperkte mate kunnen worden geïsoleerd. 
Spouwmuurisolatie is bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk. 
Optimale isolatie van de woningen is en blijft overigens 
wel de basis van alle maatregelen, omdat het leidt tot 

ruimere keuzemogelijkheden voor het verwarmen van de 
woning en beperking van energieverbruik. 

De werkgroep organiseerde in de afgelopen periode 
maandelijks beeldvergaderingen met diverse deskundi-
gen, waaronder vertegenwoordigers van EnNatuurlijk, 
eigenaar van het warmtenet in Breda. Dit bedrijf heeft 
plannen om nog dit jaar een vergunning aan te vragen 
voor uitbreiding van het bestaande warmtenet door 
aanleg van een leiding langs de singel (planning: 2022-
23), die straks dus zal schampen aan Zandberg-Oost. 
Daarmee wordt het een optie om van daaruit een (hoge 
temperatuur) wijk-distributienetwerk aan te leggen in 
wijken als Zandberg en Sportpark. Overigens los van de 
vraag of dat voor deze wijken de beste oplossing is. De 
komende maanden zal de werkgroep zich verder verdie-
pen in de (on)mogelijkheden in Zandberg-Oost. Zodra de 
corona-beperkingen het toelaten zal de werkgroep alle 
wijkbewoners uitnodigen voor een reeks bijeenkomsten, 
de gevonden informatie delen en het gesprek aangaan. 
Wie belangstelling heeft om alvast mee te praten kan 
zich aanmelden bij de coördinator van de werkgroep 
Louis Magilse: louis@magilse.nl. 

Het heet een ‘straat’ maar als je er inloopt of 
-rijdt dan heeft het meer de allure van een ‘laan’ 
met de twee lange rijen hoge moeraseiken die 
de huizenrijen flankeren. Die indruk werd in het 
begin van deze eeuw alleen nog maar versterkt 
doordat in een gezamenlijke actie van bewoners 
een hele rij woningen in het deel tussen Resedas-
traat en Koninginnestraat er een extra verdieping 
bijkreeg en in 2015, toen het asfalt werd vervan-
gen door klinkers.
Bij de aanleg van de straat waren er vooral wonin-
gen gepland, maar de hoeken van de huizenblok-
ken werden gereserveerd voor winkeltjes: slagerij 
Doms (en zijn voorgangers Mazet en Van Zalinge) 
op de hoek van de Hortensiastraat, kruidenier 
de Ruyter op de hoek van de Zonnebloemstraat, 
bakkerij van Welten op de hoek van de Anjelier-
straat, sigaren-/ sigarettenwinkel van Wuyts en 

Tempelaars op de hoek van het Hyacintplein en 
Groentewinkel/kruidenier van Turnhout op de 
hoek van de Resedastraat.
Geen van deze winkeltjes (er waren er meer dan 
hier genoemd) bestaat nog, die zijn al geruime 
tijd vervangen door een grootgrutter op de Gin-
nekenweg.

Antoon Elshout (94) en Gertie Elshout-Vertogen 
(90) kunnen zich dat nog goed herinneren. Al 
sinds 1956, toen ze het huis kochten, wonen 
ze op nummer 24. In die tijd, niet lang na de 
oorlog, was vanwege de woningnood inwoning 
nog verplicht en dus betrok een ander gezin de 
bovenwoning. Een broer van Gertie bouwde een 
extra toilet in de schuur die ook als washok en ko-
lenhok diende. Ze hadden een kolenhaard en een 
oliehaard om het huis te verwarmen. Er was geen 
douche, dus het wassen gebeurde in een teil.
Antoon verdiende de kost als onderwijzer, later 
als leraar Duits op de MAVO Hoge Vucht in 
Breda Noord (opgegaan in het Newman College). 
Gertie deed een opleiding verpleegkunde in het 
Laurensziekenhuis. Toen de leeftijd van de 6 kin-
deren het toeliet werkte ze als verpleegkundige 

in Valkenhorst. Inmiddels zijn zij niet alleen de oudste, maar ook 
de langst wonende bewoners van de straat. Op de vraag wat er 
zoal veranderd is in de straat antwoorden beiden in koor: ”er is 

eigenlijk heel weinig veran-
derd. In het begin waren er 
geen auto’s en er was volop 
ruimte voor de kinderen 
om te spelen. De bakker 
kwam via het touwtje uit de 
brievenbus gewoon zelf bin-
nen, keek in de broodtrom-
mel en legde er vers brood 
in. Aan het einde van de 
week rekende je dan af. De 
melkboer kwam langs met 
een karretje met een paard 
en zette de flessen gewoon 
voor de deur”. 

Maar hoe zat het met het onderlinge contact in de straat? Ger-
tie:” met de directe buren was het contact heel goed, maar met 
de rest van de straat was dat heel beperkt. Het mooie is wel dat 
dat nu in corona-tijd anders is, er zijn veel mensen die hun hulp 
aangeboden hebben. En dat is toch mooi”.
Wat veel indruk maakte op Anton was het verhaal dat hij hoorde 
over de Duitse bezetter, die een Joods gezin kwam ophalen uit de 
woning schuin aan de overkant: “een van de kinderen probeerde 
via de dakgoot te ontsnappen, maar kon verderop niet naar 
beneden komen. Iedereen werd meegenomen”. Omdat er onder 
de gehele rij woningen een doorlopende kruipruimte is fungeerde 
het ook als een vluchtweg voor mensen naar wie de Duitsers op 
zoek waren. 

De wijkraad krijgt klachten van bewoners. 

Dus: als de afvalbakken vol zijn neem het dan tijdelijk mee terug, maak een 

ritje naar de milieustraat of bel de gemeente!

Werkgroep Zandberg-Oost Aardgasvrij: warmtenet in Zandberg-Oost?

Zomaar een straat Bij raadsbesluit van de gemeente Teteringen 
werd deze straat in 1924 vernoemd naar de 
Teteringse burgemeester Verdaasdonk. Het 
was onderdeel van het stratenplan ‘Exploitatie 
Villa-terrein Zandberg, Sectie D gemeente 
Teteringen’. Omdat het in die tijd niet erg bo-
terde tussen beide gemeenten kreeg de straat 
direct na de annexatie van het gebied door 
Breda in 1927 een nieuwe naam: Wethouder 
Romboutsstraat, vernoemd naar Wilhelmus 
Gerardus Hubertus Rombouts (1842-1928), die 
maar liefst 20 jaar wethouder was van Breda 
(1893-1913). Veel woningen in de straat werden 
in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd 
door de bouwondernemingen Van der Sande 
en Van Keep. Maar in 1931 lag de straat er nog 
slecht bij getuige een door 8 bewoners onder-
tekende brief aan ‘Uw Edelachtbare Heeren’ 
(van de gemeente), waarin sprake is van een 
modderpoel, stank en open riool. 
Bijzonder zijn de twee woningen (nummer 
54 en 56), gebouwd in de stijl van de Amster-
damse School en ontworpen door architect H. 
de Meer. Beide woningen komen overigens niet 
(meer) voor op de gemeentelijke Monumen-
tenlijst.
Bronnen: De straten van Breda (1988),Gerard Otten 

/Buurtboek, van Rozen en Hyacinten (1991), uitgave 

Buurtkomitee Hyacintplein e.o. /Breda 2002 na 750 

jaar(2002), Sectie D.

Nieuwe ontmoetingsplaats voor bewoners Zandberg-Oost en Sportpark?

AED centraal in de wijk
Kom ie er dan toch: de AED op het Hyacintplein? 
Het zou zomaar kunnen. De wijkraad heeft de 
aanvraag daartoe nu ingediend bij de gemeente 
Breda, die heeft aangegeven het verzoek op te 
pakken. Er zijn al wel een aantal AED’s beschik-
baar in de buurt, maar die zijn of ’s avonds 
onbereikbaar of hangen op een afstand van 500-
750 meter van het plein. De wijkraad heeft een 
geschikte locatie gevonden, en is bereid de aanleg 
te organiseren en de stroomkosten te betalen. 

AED’s zijn nu te vinden op de volgende 
plaatsen: 
Apotheek van den Bergh op de Ginnekenweg 
(buiten), Gemeenschapshuis de Zandberg (bin-
nen), Huisartsenteam Dudok in de De La Reijweg 
(binnen), van Oers, Ginnekenweg 143 (binnen) en 
Bredase Sociëteit, Wilhelminapark 19 (buiten). 
Al de 24/7 toegankelijke AED’s hangen op een 
afstand van 500-750 meter van het Hyacintplein.

De wijkraad vergadert in normale tijden altijd op woens-

dagavond in Gemeenschapshuis De Zandberg, maar in 

Corona-tijd noodgedwongen via beeldvergaderingen. Om-

dat wijkraadvergaderingen altijd openbaar zijn kunt u zich 

daarvoor ook aanmelden bij de secretaris van de wijkraad 

Leo Verburg: lemiverburg@kpnmail.nl 

De eerstvolgende bijeenkomst zijn op 7 april en 19 mei. 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 juni 2021.

Vervolg op achterpagina

Zo werk een warmtenet

Verhuisd van de Generaal Maczekstraat naar de Van Goorstraat

15a 15b

Schrepelstraat 4   |   4835 BC  Breda   |   (076) 56 14 687
drukwerk@roggeband.eu   |   www.roggeband.eu

Adv. 75x45mm Roggeband_01.indd   1 08-03-17   21:46

Sjef Bakers

Tulpenstraat 2  |  4818 GV  Breda
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Met inmiddels 
3 vestigingen in 
Zandberg en Ginneken
is Altijd Lente hét 
kinderdagverblijf 
in Breda-Zuid.
  
Kom snel kijken, 
bel naar een van onze
prachtige plekken:
• Ginnekenweg 327,
 (076) 560 06 18
• Wilhelminastraat 2,
 (076) 522 08 30
• Parkstraat 6,
 (076) 785 79 16


