Zoals gemeld heeft de wijkraad aan de gemeente
Breda gevraagd nog eens goed te kijken naar het
verkeerscirculatieplan in de wijk. Dit naar aanleiding van de aanstaande wijziging op het kruispunt Parkstraat-Wilhelminapark-Helenastraat en
de gevolgen die dat heeft voor andere straten
zoals de Paulinastraat. Maar intussen hebben
ook bewoners uit de Zonnebloemstraat en de
Ranonkelstraat aangegeven met de gemeente in
gesprek te willen. Niet alleen over de verkeersstroom via hun straten naar de Minister Nelis-

senstraat, maar ook over het slechte wegdek en
de parkeersituatie.
De wijkraad is zich bewust van het feit dat het
een heikel onderwerp is, waar door bewoners
in verschillende straten verschillend over kan
worden gedacht. De wijkraad heeft hierover
geen uitgesproken standpunt en zal de gemeente
Breda, als verantwoordelijke partij, dan ook
vragen hierover het gesprek met bewoners aan
te gaan. Uiteraard is de wijkraad bereid om dit
gesprek te ondersteunen.

Verkeerscirculatie
vonden we toen niet leuk”. Jaren later vormde het toenmalige buurtkomitee Hyacintplein zich om tot Wijkraad en
werden alle beperkingen opgeheven. Overigens: ook in de
Mimosastraat is er geen sprake van een echt ‘ZandbergOost-wijkgevoel’. Daarvoor is de omvang en de verscheidenheid in de wijk te groot. Joop is nog steeds rooms en
sinds zijn pensionering lector (assistent van de pastor)
in de Sacramentskerk. Hoewel de parochie enkele jaren
geleden door het bisdom werd opgeheven en de kerk aan
de erediensten werd onttrokken, is de geloofsgemeenschap intact gebleven. Die bedruipt zich nu zelf. Maar ook
An was betrokken bij de kerk, zij zong maar liefst 28 jaar in
het Sacramentskoor, evenals haar kinderen.
Grote problemen doen zich in de straat niet voor, al waren

Dan nog even op bezoek bij Amanda Nelemans (57),
Zundertse van origine en ‘buurtmoeder’ van de straat.
Ze woont er inmiddels alweer 31 jaar met veel plezier en
kreeg er samen met man Wil 2 kinderen. Als geen ander
weet ze wat er speelt in de straat. Jaren geleden schreef ze
ook regelmatig voor de toenmalige wijkkrant en misschien
wil ze dat wel weer oppakken.
Amanda zegt zelf: “Ik ben nu eenmaal geïnteresseerd in
mensen en sociale cohesie is zo belangrijk. Je helpt elkaar
als het nodig is en samen maak je er iets leuks van. Daarom heb ik het initiatief om een straatfeest te organiseren
ook direct omarmd. De tweede keer heb ik daar erg mijn
best voor gedaan. We hebben niet alleen geborreld maar
ook een buurtquiz gehouden”. Nu maar hopen dat de
corona-beperkingen snel voorbij zijn, dan kan er snel weer
een nieuw straatfeest worden georganiseerd. Amanda
staat er in ieder geval klaar voor!

In de vorige wijkkrant schreven we met enig optimisme dat er na de invoering
van het betaald parkeren en het verschijnen van de scanauto, geen grote problemen waren geconstateerd en dat het nogal meeviel met
het aantal parkeerboetes. Die mening werd niet door alle wijkbewoners gedeeld, een
aantal van hen reageerde met de mededeling dat ze, volgens hen ten onrechte, al
behoorlijk wat boetes hadden gekregen. De exacte gegevens hebben we (nog) niet,
daar komen we nog op terug. Wel horen we de nodige kritische geluiden over de
korte bezwaarperiode bij een boete en het slecht functioneren van de parkeerapp.
Laat ons weten wat uw ervaring hiermee is. Dan nemen we het mee bij de evaluatie van het betaald parkeren in Zandberg! Die vindt plaats na de zomervakantie. Reageer direct naar de wijkraad of via social media
als Nextdoor (facebook en Instagram volgen nog). Wij zullen daar een oproep op plaatsen.

Dossier Parkeren
Deze keer een dubbeldik nummer van de wijkkrant dankzij een extra bijlage over de wijkraad zelf.
Over het waarom leest u in de intro van de bijlage. De kern daarvan: ‘zonder u zijn we nergens’!
Let daarbij ook op de uitnodiging om de redactie van deze wijkkrant te komen versterken. Schroom
niet en meldt u aan!
In deze krant nemen we u nog even terug naar de verkiezingen in maart van dit jaar, berichten
we zoals altijd over de voortgang van lopende en nieuwe acties en zetten we in onze vaste rubriek
“Zomaar een straat” deze keer de Mimosastraat uitgebreid in het zonnetje.

Buurtmoeder
de meeste bewoners tegen de invoering van het betaald
parkeren en de het op zeker moment ingevoerde verkeerscirculatieplan.
Vervolg van 'Zomaar een straat, Mimosastraat'
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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

Snelheidsmetingen

Oké met de AED

In de afgelopen periode zijn door de gemeente
snelheidsmetingen uitgevoerd in een 3-tal
straten: Ginnekenweg, Zandberglaan en Koninginnestraat.
Belangrijkste conclusies:
Meting 1: Zandberglaan tussen Eerste Muntstraat
en Tweede Muntstraat t.h.v. huisnummer 21 t/m 11
• 39% houdt zich aan de maximumsnelheid van
30 km/h. Een grote groep van 51% zit daar net
boven (30-40 km/h). Bijna 10% zit in de categorie 40-50 km/h en 1% rijdt 50+ km/h. De V85 *
is 39 km/h.

De gemeente Breda heeft het voorstel van de
wijkraad goedgekeurd en inmiddels ook al geld
beschikbaar gesteld en de AED op het Hyacintplein is geplaatst ter hoogte van Hyacintplein 1,
tegenover de Jeu de Boulesbaan. Dus u kunt er
met een ‘gerust hart’ een balletje werpen.

De aanvraag voor het overdag in gebruik nemen
van het visserskot in het Wilhelminapark loopt
nog. Er is nog geen witte rook. Wel is er in het
kader van de ‘parkrecreatie’ in corona-tijd tot
en met 31 oktober een tijdelijke standplaatsvergunning verstrekt om een kleine foodtruck of
koffiekarretje op eigen terrein te plaatsen.

werpbureau dat door de gemeente is ingeschakeld.
De bedoeling is dat op korte termijn een gesprek
tot stand komt tussen de werkgroep en de ontwerper. De enquête werd door 54 bewoners ingevuld,
vooral door ouders en grootouders van kinderen die
regelmatig op het plein spelen. Een kwart daarvan
vindt het plein zo wel oké, maar 63% wil graag meer
groen en natuur, 33% meer mogelijkheden voor
ontmoeting en 56% wil meer sport- en spelvoorzieningen. Het meest genoemd worden: meer bankjes
bij jeu de boulesbaan en speeltuin, meer bomen, 2
goaltjes op het plein, beter asfalt, natuurlijke houten
speeltoestellen (w.o. een kale klimboom), nieuw
gras of kunstgras, plaatsing van een tafeltennistafel
en als creatief idee: een dam- of schaakbord op het
plein.
De geënquêteerden konden ook aangeven wat ze
persé niet zouden willen. Kern daarvan: geen hangjeugd-aantrekkende maatregelen, zoals bankjes! Het
iedereen naar de zin maken zal dus niet lukken, maar
met enig passen en meten komt er ongetwijfeld een
bruikbaar plan op tafel!

Enquête opknapbeurt
Hyacintplein
De werkgroep Hyacintplein heeft de uitslag van
de enquête onder bewoners van het plein en
omgeving naar de gemeente gestuurd. Dit ter
inspiratie voor de planontwikkeling door het ont-

Extra bankjes op het plein: ontmoetingsplek voor bewoners of voor
hangjongeren?

Koninginnenstraat 114
w w w.wijnhuisdevijver.nl

Rekenkamer Breda over
segregatie in Bredase wijken
Zandberg meest positieve wijk in Breda
Dat het goed gaat met de wijk Zandberg-Oost is
geen nieuwtje. Maar hoe verhoudt zich dat tot
andere wijken in Breda? De Bredase Rekenkamer
onderzocht dat en rapporteerde daar onlangs over
in het rapport 'Segregatie in Breda' (maart 2021).
Belangrijkste conclusies uit het rapport: de segregatie
tussen buurten/wijken neemt toe en het beleid van de
gemeente Breda is maar in beperkte mate effectief.
Met de ‘goede’ wijken gaat het steeds beter en met de
meest kwetsbare wijken gaat het steeds slechter. De
segregatie neemt dus toe!
Zandberg springt eruit als de meest positieve wijk in
de stad op basis van alle gehanteerde criteria (zoals
inkomen, gezondheid, zelfredzaamheid, opleiding,
leefomgeving, WOZ-waarde woningen), op korte afstand gevolgd door Ulvenhout, Teteringen, Boeimeer
en Ginneken. Aan de uiterste andere kant van het
spectrum zien we de wijken Geeren-Zuid, Biesdonk,
Doornbos-Linie en Schorsmolen.
Breda zet in op verkleining van de verschillen. In 2020
werd een stuurgroep kwetsbare wijken opgericht, met
een buurtbarometer worden de feitelijke ontwikkelingen in beeld gebracht en met een meerjarenaanpak
‘Verbeter Breda’ wordt getracht de kloof te dichten.
De Rekenkamer constateert ook dat inzet op het
realiseren van meer gemengde wijken qua woningen
en inwoners (dus bijvoorbeeld door meer sociale
huurwoningen in Zandberg te bouwen of meer middenklas koopwoningen in Biesdonk) niet automatisch
leidt tot vermindering van sociale ongelijkheid tussen
groepen inwoners.

Nummer 1 6 4 , juni 2021

De uitslag van meting-3 op de Ginnekenweg is
nog niet beschikbaar.
De wijkraad gaat nog met de gemeente in
gesprek over wat we met deze cijfers kunnen. De
cijfers zijn t.z.t. ook op te vragen op de site www.
basec.nl. Hier zijn vele snelheidsmetingen in
Breda te vinden.

Visserskot

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

Karin & Erik Bogers

•

Meting 2: Koninginnestraat tussen Weth. Romboutsstraat en Ranonkelstraat t.h.v. huisnummer 64
• 29% houdt zich aan de maximumsnelheid van
30 km/h. Een grote groep van 48% zit daar net
boven (30-40 km/h). 20% zit in de categorie 4050 km/h en ruim 3% rijdt 50+ km/h. De V85* is
45 km/h.
(*) De V85-regel weerspiegelt de snelheid die een
ruime meerderheid van automobilisten als redelijk
en veilig ervaart. Zodra die de maximumsnelheid
nadert (of daar max. 10% boven ligt) wordt aangenomen dat die weg goed is ingericht en dat geen
aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn.

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
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Herinrichting Wilhelminapark snel van start

Verkiezingen Maart 2021:

De planning is rond en de uitvoering van
werkzaamheden staat gepland voor juli 2021, de
oplevering voor medio 2022. Een watervleermuis gooit echter roet in het eten (zie kader),
waardoor de fasering moet worden aangepast.
Er kan wel worden begonnen met het aanpassen van de riolering, maar de herinrichting van
de Vijverstraat wordt erdoor naar achteren
geschoven. Bij de start van de werkzaamheden, in de periode juli-augustus (vakantietijd)
wordt de kruising Vijverstraat-Wilhelminasingel
voor 4-5 weken afgesloten. Het doorgaande

uitslag Zandberg-Oost

verkeer wordt omgeleid. Het betekent dat de
Vijverstraat daarna tot eind maart 2022 wordt
afgesloten voor verkeer van en naar Wilhelminasingel. Fasegewijs wordt vervolgens het
gedeelte tussen Vijverstraat en Paul Windhausenweg/Generaal Maczekstraat onder handen
genomen en vanaf januari 2022 het gedeelte
Wilhelminasingel-Paulinastraat-Parkstraat. De
herinrichting van de Vijverstraat vormt dan het
sluitstuk van de operatie.
Voor alle omwonenden volgt er nog een Breda
Bericht met alle detailinformatie.

Breda
2021
Opkomst

De naweeën van de landelijke verkiezingen in
maart van dit jaar en de daaropvolgende
discussie over ‘macht en tegenmacht’ en de positie
van premier Rutte, zijn nog steeds voelbaar.
Maar weet u ook hoe de stemming in uw eigen
wijk Zandberg-Oost verliep? En wat de verschillen
waren met 4 jaar geleden? Kijk en oordeel zelf!
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Watervleermuis zorgt voor vertraging
Allemaal kennen we nog wel de verhalen over de korenwolf in Limburg en soortgelijke verhalen die de
bouwwoede van projectontwikkelaars zwaar op de proef stellen, maar Zandberg-Oost en Sportpark

Z’berg-Oost
2021

Z’berg-Oost
2017

81%
26,5 %
20,2 %
5,9 %
3,0 %
5,1 %
4,1 %
4,5 %
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32,6 %
24,6 %
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2,9 %
1,6 %
7,6 %
5,6 %
2,8 %

4,2 %

hebben nu ook zo’n geval, zij het een kleintje: de watervleermuis.
Tot nu toe werd door ecologen en andere deskundigen in Breda aangenomen dat vleermuizen richting
Mastbos vliegen via de route Wilhelminavijvers, Parkstraat en Baronielaan. Vleermuizen gebruiken
daarbij bomen als markering van hun route. Maar nu blijkt dat er één watervleermuis ter hoogte van
de Vijverstraat rechtsaf slaat en een route neemt via de Vijverstraat en de Marksingel. En dat brengt
de hele planning voor de herinrichting van het Wilhelminapark en Vijverstraat in de war. Omdat de
bomen in de Vijverstraat nu even
niet mogen worden gekapt (wees
gerust: er worden na de kap nieuwe
geplant) moet de planning worden
omgegooid. Het beestje zou anders
kunnen verdwalen. Er moet nu eerst
een plan worden gemaakt, zoals het
tijdelijk plaatsen van boomkasten
die voor de dieren een referentiepunt kunnen zijn. Een extern bureau
onderzoekt de kwestie.

Zandbergse Rollatorlopers
Op 10 september vindt de jaarlijkse rollatorloop plaats bij
AV Sprint.
Ben je aangewezen op een rollator of loop je met een
stok? Dan kun je meedoen! Daar moet je dan wel een
beetje op voorbereid zijn. Als zich voldoende mensen
aanmelden beginnen we een wandelgroep in de buurt. Je
krijgt daarna automatisch bericht wanneer we starten.
Aanmelden kan bij Zorg voor elkaar Breda, (076) 525 15 80,
rollatorloop@zorgvoorelkaarbreda.nl
Wil je ná de Rollatorloop
samen blijven wandelen?
Dat kan. Want wat ons
betreft gaan de groepjes
dan gewoon door.

Weer geen Buurtfeest Hyacintplein
We kunnen helaas nog niet feesten met elkaar zoals we gewend zijn. We hopen snel weer een
activiteit aan te kunnen bieden.
Fijne zomer namens het de buurtfeestcommissie

Werkgroep Zandberg-Oost aardgasvrij
De gemeente Breda heeft aan de werkgroep gevraagd
of Zandberg-Oost ook als kanswijk/proefwijk zou willen
dienen om na te gaan hoe de wijk op termijn aardgasvrij kan worden gemaakt. De werkgroep heeft daarop
aangegeven dat wel te willen, omdat Zandberg-Oost zich
onderscheid van veel andere wijken. Het is een complexe
wijk met oude woningen, heel verschillende woningtypen
en gemiddeld lage energielabels. Maar ook een wijk met
relatief hoge inkomens (zie ook artikel over segregatie
tussen Bredase wijken)
De werkgroep heeft als voorwaarden gesteld dat de
nadruk moet liggen op het proces dat gericht is op
het zoeken van draagvlak bij bewoners en dat er geen
deadline wordt gesteld (2030 aardgasvrij). Voorts dat het
belang van isolatie benadrukt wordt en ingezet wordt op
een specifiek speerpunt zoals bijvoorbeeld de overstap
van koken op gas naar inductiekoken. Daarmee wordt direct het gasverbruik verminderd. De werkgroep heeft ook
aangegeven dit traject alleen in te willen gaan als er ook
professionele externe ondersteuning beschikbaar komt.

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

Van Goorstraat 8
4811 HJ Breda
076 888 25 55
info@qprintbreda.nl
www.qprintbreda.nl

Sjef Bakers
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Zomaar een straat
Het is een kort doodlopend straatje en je zou
het in één adem kunnen beschrijven samen met
de aangrenzende Anjelierstraat met wie het
één geheel lijkt te vormen. Maar in deze rubriek
verdient elke straat zijn eigen plekje. Zo ook de
Mimosastraat: bepaald géén straat met hoogstaande architectuur, maar een gewone straat
met 18 eenvoudige arbeiderswoningen met een
grote diversiteit aan op- en aanbouwen. Dat
dan weer wel.

mans die buiten met een kennis staat te buurten.
In het korte gesprekje dat volgt zegt Amanda zich
‘buurtmoeder’ te voelen. Genoeg om te besluiten
haar wat later ook nog even aan de tand te voelen.

Vroeger was niet alles beter

Joop en An zijn beiden geboren in Breda. Ze
trouwden in 1963, woonden 3 jaar op een bovenOp zoek naar de langst wonende bewoners van
verdieping in de Koninginnestraat en kregen in die
de straat word ik al snel doorverwezen naar Joop
korte tijd 3 kinderen. Omdat dat veel te krap werd
Verschuren (83) en An Joren (82), die al 55 jaar op
kregen ze in 1966 het huis in de Mimosastraat.
nummer 10 wonen. Maar ik tref ook Amanda NeleJoop verdiende zijn brood als timmerman bij het
Zorgcentrum en Verpleeghuis
St. Elizabeth, aanvankelijk onder
regime van de nonnen Franciscanessen, en vertrok er in 1998
na 45 jaar als hoofd Technische
Dienst. An was naaister van
beroep tot aan haar trouwdag. Ze
is al 32 jaar slecht ter been na een
zware val, maar Joop blijkt sinds
zijn pensionering een uitstekend
mantelzorger.
Joop: “wij waren rooms en liepen
Amanda Nelemans, Joop Verschuren en An Joren
altijd vanaf de Koninginnestraat
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Bij raadsbesluit van de gemeente Teteringen op
15a
31 oktober 1924 (Zandberg was destijds Teterings
grondgebied) kregen het Rozenplein (later omgedoopt
tot Hyacintplein) en omliggende straten hun naam. De
raad besloot er een ‘bloemenbuurt’ van te maken.
Mimosa is het ‘kruidje-roer-me-niet’ dat deel uitmaakt
van de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). Maar
voor wie niets heeft met bloemen en andere associaties aangenamer vindt: het is ook de naam van een
cocktail van mousserende wijn en citrusvruchtensap
of de naam van een verzamelalbum met b-kanten,
remixes en covers van de Amerikaanse rockband Fun
Lovin’ Criminals uit 1999. Het is maar dat u het weet!
Bronnen: Wikipedia, De Straten van Breda (1998),
Gerard Otten.

meer op elkaar aangewezen was. En op onze leeftijd en
15b
met mijn beperking komen we natuurlijk ook veel minder
buiten”. Joop: “Vroeger waren er veel buurtwinkeltjes,
zoals de kruidenierswinkel van Frans Weijers en zijn vrouw
Nellie op de hoek met de Zonnebloemstraat en de bakkerij
van Welten op de hoek van de Anjelierstraat en de Weth.
Romboutstraat. Daar trof je altijd veel mensen en werden
de laatste buurtroddels uitgewisseld. Je kocht er op de
pof, de boodschappen werden in een boekje opgeschreven en aan het eind van de week rekende je af. Toen wij
naar hier kwamen was op het terrein achter onze woning
de Lonka-fabriek net weg, maar had je er nog wel de APS
(auto-onderdelen-red) en de eerste ALDI in Breda. Dat is
er allemaal niet meer, maar het is zeker niet zo dat vroeger
alles beter was”.

Begin van een traditie
via de Wethouder Romboutstraat naar de Sacramentskerk. De Mimosastraat kenden wij eigenlijk niet. Maar na
de val van An kregen we op basis van medische urgentie
een woning toegewezen in de Mimosastraat. Let op: voor
een huur van 55 gulden per maand. De voorzieningen
waren nogal beperkt, er was een douche achter het huis in
de kolenschuur. Dat was niet te doen dus dat heb ik snel
veranderd”. In een interview over de straat hoort steevast
de vraag wat het verschil is tussen 55 jaar geleden en nu en
of toen alles beter was dan nu. An: “Er woonden best veel
oudere mensen toen, dus toen wij hier kwamen wonen
behoorden we tot de jongeren. Er was wel meer onderling
contact dan nu. Dat is ook niet zo vreemd omdat er nu
veel tweeverdieners zijn en je vroeger nu eenmaal wat

In 2018 werd er op initiatief van nieuwe bewoners in de
Mimosastraat voor de eerste keer een straatfeestje georganiseerd. Dat werd een gezellige boel, met een buurtquiz, reden genoeg om er het begin van een traditie van
te maken. In 2019 lukte dat nog wel, maar daarna gooide
corona roet in het eten. Joop: “We gaan er zeker mee door,
maar het roept ook wel een herinnering op. Wij mochten
namelijk niet meedoen aan het grote buurtfeest dat vanaf
begin jaren ’80 op het Hyacintplein werd gevierd. En ook
niet aan het buurtkoor dat daar in die tijd werd opgericht.
Dat was alleen voor de straten die betrokken waren bij de
ontwikkeling van het woonerf-plan die een eigen buurt
vormden en wij hoorden daar niet bij. Wij werden gezien
als ‘de koude kant’ van de Wethouder Romboutstraat. Dat
Vervolg op achterpagina

