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Reconstructies

Hyacintplein
De renovatie van het Hyacintplein is in volle 
gang. De werkzaamheden begonnen op 1 novem-
ber en de aannemer J. van Esch verwacht dat de 
werkzaamheden een tot twee weken voor kerst 
afgerond kunnen worden. De nieuwe speeltoe-
stellen zijn al geplaatst, maar de jeugd moet nog 
even geduld hebben totdat ook de bestrating, de 
bankjes en de nieuwe bomen geplaatst zijn.
De nieuwe speeltuin bestaat uit een vogelnest-
schommel, een normale schommel, rekstokken, 
een waterpomp, een glijbaan voor de kleintjes en 
een groot speeltoestel voor de oudere jeugd. Om 
hiervoor ruimte te maken is een klein deel van 
het asfalt verwijderd. Op het overgebleven asfalt 
staan twee kleine doeltjes en een pingpongtafel.
Aan de andere kant van het plein ligt de Jeu de 
Boules baan er weer uitstekend bij. Het zand is 
vervangen en de bestrating is opnieuw aan-
gelegd. Een boomstam afkomstig van de hoek 

Tulpenstraat/Klimopstraat zal naast de baan 
gelegd worden als zitgelegenheid.
Omdat de prunushaag rondom het speelterrein 
nogal radicaal verlaagd is naar 1.25 m kun je het 
reconstructieproces in ieder geval goed volgen. 
Bewoners die geen direct uitzicht op het plein 
wensen kunnen aangeven of zij voor hun woning 
een vlinderstruik in de haag willen. Voor bewo-
ners die informatie willen of vragen hebben is er 
elke woensdag van 16.00-17.00 uur een ‘inloop’ 
op het terrein. Daar maken overigens maar weinig 
bewoners gebruik van.
Om te weten hoe er over het project geoordeeld 
wordt voerde de aannemer een omgevingsen-
quête uit waarin aan de bewoners is gevraagd 
in welke mate zij ‘mede-eigenaarschap’ hebben 
ervaren en of hun wensen ook daadwerkelijk zijn 
meegenomen. Het resultaat van die enquête is 
nog niet bekend.

Wilhelminapark/Vijverstraat
Omdat de werkzaamheden aan de Wilhelminasin-

gel in oktober uitliepen besloot de 
gemeente om de resterende werk-
zaamheden in 2 bouwstromen aan te 
pakken. Deel 1 betreft het wegdeel 
van hoek Wilhelminapark tot aan 
de Paulinastraat. Deel 2 betreft de 
werkzaamheden in de Vijverstraat 
(volgens planning gereed 10 decem-
ber). Dit werk duurt langer vanwege 
de vervanging van het oude riool 
door een nieuw, gescheiden riool.
De nieuwe wegprofielen in het 
Wilhelminapark zijn vergelijkbaar 
met die in de Baronielaan. De wan-

delpaden krijgen een bestrating van schelpenasfalt 
(lijkt op een schelpenpad, maar is asfalt). Ondanks 
alle maatregelen ter bescherming van bestaande 
bomen ontstond toch schade aan 2 bomen waardoor 
de veiligheid niet meer kon worden gewaardeerd 
en tot ‘noodkap’ moest worden overgegaan. Dat 
gebeurde op 27 november jl. In het voorjaar worden 
2 gelijksoortige bomen teruggeplaatst.
Het wegvak tussen de beide vijvers, waar de bomen 
inmiddels gekapt zijn, krijgt een aangepast profiel: 5 
meter + 2 fietspaden van 1.75 m. Dit is onderdeel van 
een doorgaande weg naar het centrum. 
De totale reconstructie moet volgens planning in 
april 2022 zijn afgerond.

Generaal Maczekstraat
Het schetsontwerp is goedgekeurd door de ge-
meente, inclusief de vrijgemaakte budgetten van de 
diverse betrokken afdelingen. Over de inrichting van 
de afslag naar de Zandberglaan (rotonde of nieuwe 
stoplichten) bestaat nog geen zekerheid. Dat is 
mede afhankelijk van continuïteit van de technische 
ondersteuning van de stoplichten door Siemens, die 
in principe in 2023 ophoudt. Het definitieve ontwerp 
en de voorbereiding worden in 2022 verder uitge-
werkt, de aanbesteding vindt plaats in 2023. Volgens 
gemeentelijk projectleider Bon van Oosterum wordt 
zal de uitvoering in 2025 plaatsvinden.

Oranjeplein
De ontwikkelingen in verband met het Oranjeplein, 
waarvan de naam wordt gewijzigd in Marga Mincop-
lein, gaan ondertussen gewoon door. Er is sprake 
van planvorming in verband met de inrichting van 
en ruimtelijke ontwikkelingen rondom het plein en 
van een beoogd lichtkunstwerk. Alles bevindt zich 

nog in de voorbereidende fase: afstemming moet 
op onderdelen nog plaatsvinden, vragen moeten 
nog worden beantwoord en de kunstenaar dient 
nog een presentatie te geven. Pas daarna - dus in 
de komende weken of maanden - zal een voorlopig 
ontwerp met betrekking tot de herinrichting van het 
Oranjeplein/Marga Mincoplein worden opgesteld 
en aan het college van burgemeester & wethouders 
worden gepresenteerd. Daarna zal het plan/voorlo-
pig ontwerp openbaar worden en kan erop worden 
gereageerd. Het is de bedoeling dat de werkzaamhe-
den aan het plein beginnen in september 2022

Zandberg beste Buurt 
van Brabant! 

Zandberg staat wel vaker bovenaan in lokale lijstjes 
van populaire wijken, maar is nu ook door de app 
Nextdoor uitgeroepen tot beste buurt van Brabant! 
Nextdoor, een netwerkapp voor buren, deed samen 
met de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek 
onder bijna 30.000 respondenten in Nederland. 
De resultaten laten zien welke buurt in Brabant 
het hoogste cijfer krijgt. Dat is Zandberg met een 
rapportcijfer van 8,5. Er zijn vijf belangrijke thema’s 
onderzocht: het contact met buren, de sociale 
cohesie in de buurt, het aanbod en de kwaliteit 
van voorzieningen, de veiligheid en gevoelens van 
eenzaamheid. “Een hoog rapportcijfer hangt sterk 
samen met in hoeverre bewoners zich thuis voelen 
in de buurt en in veel mindere mate het fysieke 
aspect zoals de bebouwing en het onderhoud van de 
woningen”, aldus dr. Smets van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

organiseerden een pub-quiz met de hele straat vanuit 
de voortuinen, we organiseerden een corona-proof 
nieuwjaarsborrel met oliebollen en glühwein en ik heb de 
kinderen uit de straat uitgenodigd om bij te komen neu-
zen om boeken te lenen. Ik heb daar een vrij uitgebreide 
kinderbibliotheek”.
Was er tot enkele jaren geleden nog sprake van een 
vrij groot verloop in de straat, inmiddels heeft dat zich 
redelijk gestabiliseerd. Is er ergens in de straat een 
nieuwgeborene dan wordt dat onmiddellijk gedeeld in 
de straatapp en wordt de collectieve namenlijst van alle 
straatbewoners direct bijgewerkt.
Op de vraag of er ook problemen zijn in de straat, zoals 
bijvoorbeeld parkeerproblemen om maar eens een 
actueel onderwerp te noemen, klinkt een duidelijk ‘nee’.  
In plaats daarvan benadrukt Erna nog maar eens dat de 
straat hen een echt ‘thuisgevoel’ geeft:“Het is een genot 
om hier te mogen wonen”.

Tsja, zijn we weer eens de beste wijk (van Brabant zelfs), wordt in diverse delen van de wijk hard 
gewerkt aan verbetering en verfraaiing en worden er alweer nieuwjaarsrecepties gepland om 
het positieve gevoel verder te voeden… komen de corona-beperkingen weer eens roet in het eten 
gooien. 
Maar we houden de moed erin! Want ook met alle beperkingen kun je best een potje jeu de boules 
spelen op de nieuwe baan op het Hyacintplein of in het Benedictinessenhof, gewoon genieten van 
de herfstkleuren in het park en wellicht straks van besneeuwde straten, uw huis verder verduur-
zamen, gezellig op visite bij de buren ter bevordering van de sociale cohesie, met de straatfiets- of 
wandelclub op pad of in een lekkere stoel deze wijkkrant lezen.

De wijkraad vergadert altijd op woensdagavond 
in Gemeenschapshuis De Zandberg. Wijkraadver-
gaderingen zijn openbaar. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 12 januari 
2022, aanvang 20.00 uur. 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 rond 10 
maart 2022.

Nieuwjaarsreceptie
De traditionele nieuwjaarsreceptie op het 
Hyacintplein (met vuurkorf en glühwein) is 
gepland op zondagmiddag 2 januari. Uiteraard 
onder voorbehoud van mogelijke corona-
beperkingen.

Wisseling bestuursleden
Bestuurslid Wendela van Nes uit de Laan van 
Meckelenburg trekt zich terug uit het bestuur 
wegens te drukke werkzaamheden. Als nieuw lid 
heeft zich gemeld: Jan Peter van Keep uit de Hor-
tensiastraat. Dank Wendela voor jouw deelname 
en welkom Jan Peter!

Gezamenlijke vergadering 3 
wijkraden 
Voor het eerst sinds lange tijd was er weer een ge-
zamenlijke vergadering gepland van de wijkraden 
Zandberg-Oost, Zandberg-West en Sportpark.
Op de agenda onderwerpen die gezamenlijk 
aandacht verdienen, zoals: betaald parkeren (nog 
niet ingevoerd in Sportpark), wijkenergieplannen, 
gezamenlijk gebruik Visserskot voor ontmoetin-
gen van en met wijkbewoners, participatiebeleid 
van de gemeente Breda.
De gezamenlijke vergadering zou op 1 december 
worden gehouden in het Visserskot, maar is 
vanwege de corona-beperkingen doorgeschoven 
naar januari 2022.

Herfstkleuren in het 

Wilheminapark

Vervolg van 'Zomaar een straat, Resedastraat'

Foto genomen in week 47: het nieuwe plein begint vorm te krijgen.

 

  
 

 
 
 
 

 

Persoonlijk, betrokken en vele jaren ervaring 
óók in anticonceptie zorg! 

Altijd bereikbaar op 
06 - 5100 7769 
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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
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Karin & Erik Bogers
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Zuidelijke Rondweg 
Onlangs is een groen geluidsscherm (greenwall) 
geplaatst aan beide kanten van de zuidelijke 
rondweg in de Franklin Rooseveltlaan. De ge-
luidswal begint een stukje voorbij het viaduct in 
de Fatimastraat en eindigt voorlopig tot aan het 
begin van de tunnelbak, maar wordt nog verder 
doorgetrokken. Of dat ook geldt voor het deel 
tot aan het viaduct is nog de vraag. De bedoeling 
is dat het autogeluid enigszins gedempt wordt, 
maar er is twijfel onder bewoners of het echt veel 
gaat helpen .

Werkgroep Zandberg-Oost 
Duurzaam/Aardgasvrij
Het gesprek van de werkgroep met wethouder 
Greetje Bos, verantwoordelijk voor de energie- 
en warmtetransitie vond uiteindelijk digitaal 
plaats, maar leverde weinig nieuwe inzichten 
op. De werkgroep heeft haar standpunten 
nog eens uiteengezet en de wethouder gaf 
aan dat de gemeente vooralsnog in 2022 maar 
beperkte middelen heeft om in verschillende 
wijken actief aan de slag te gaan. Feitelijk wacht 
de gemeente op financieringsstromen vanuit 
Europa, de rijksoverheid en de provincie. Ook 
Coen Bastiaansen, voorzitter van de winkeliers-
vereniging Wilhelminastraat nam deel aan het 
gesprek. Deze vereniging onderzoekt samen 

met de gemeente hoe in een gezamenlijke 
actie verduurzaming van de winkelpanden kan 
worden gerealiseerd.

De gemeente wil in de periode t/m 2030 in de 
volgende wijken, samen met bewoners gaan 
bepalen hoe die wijk aardgasvrij kan worden 
gemaakt: Biesdonk, Geeren-Noord, Heksen-
wiel, Doornbos-Linie, Fellenoord, Schorsmolen, 
Tuinzigt, Nieuw-Wolfslaar en Prinsenbeek. Het 
zijn vooral wijken met veel (uniforme) corpora-
tiewoningen, waar aangehaakt kan worden bij 
grootschalige onderhoudsplannen. In Zandberg 
zal de nadruk de komende jaren vooral liggen 
op het infomeren van bewoners, isolatiepro-
gramma’s en het stimuleren van de overgang 
van koken op aardgas naar inductiekoken. 
Het concept van de Warmtetransitievisie is 
door het College vrijgegeven en zal waarschijn-
lijk in januari in de raad worden besproken. 
Daarna wordt een keuze gemaakt voor de 
eerste 2 wijken waar de gemeente aan de 
slag gaat. Wil je meer over weten over de 
visie en/of reageren op de inhoud, kijk dan 
op: www.planbreda.nl . Reageren kan tot 20 
december 2021.

De werkgroep was al geruime tijd van plan om 
in het gemeenschapshuis een fysieke informa-
tiebijeenkomst te organiseren, maar corona-
beperkingen maakten dat steeds onmogelijk. 
Zodra de omstandigheden het toelaten zal 
de werkgroep dat zeker doen. De werkgroep 
onderzoekt welke concrete stappen begin 2022 
kunnen worden gezet. Als bekend wordt welke 
vormen van ondersteuning de gemeente gaat 
bieden springen we daar meteen op in. 
In december is de warmtetransitie ook 
onderwerp van gesprek met de wijkraden van 
Zandberg-West en Sportpark

Verborgen schat 

Verborgen voor het grote publiek heeft kunstenaar 
Rutger Termohlen eind november een fraaie muurschil-
dering gemaakt op de zijgevel van het pand Minister 
Nelissenstraat 5. Het initiatief is van een kunstminnende 

bewoner in de Koninginnestraat die vanuit zijn achter-
raam in de verte uitzicht had op een kale muur. Prachtig 
te zien vanaf de parkeerstraat aan de achterzijde van het 
appartementencomplex, maar helaas niet voor publiek 
toegankelijk.

Gluren bij de (Noorder)buren
De wijkraad Sportpark I en II maakt zich grote zorgen 
over de veel te hoge snelheden in de Generaal Mac-
zekstraat (tot 68 km/uur is gespot in deze 30-km straat) 
en heeft daarover al diverse keren een klacht ingediend 
bij de gemeente. Tot nu toe tevergeefs.

Uit een recente enquête onder de bewoners blijkt dat 
in Sportpark 1 het sentiment ten aanzien van betaald 
parkeren aardig is gekanteld. Een meerderheid van 61% 
is inmiddels vóór de invoering van betaald parkeren, 28% 
is tegen en 19% is neutraal. De wijkraad heeft wethouder 
Greetje Bos daarom geadviseerd betaald parkeren in te 
voeren in Sportpark 1 op de harde voorwaarde dat er een 
structurele oplossing komt voor het vervallen van de 
parkeerstrook aan de Lovensdijkstraat (eind 2022). Die 
auto’s mogen onder geen voorwaarde ‘vluchten’ naar 
Sportpark II, waar 64% van de bewoners tégen de invoe-
ring van betaald parkeren is. De wijkraad ziet daarvoor 
de aanleg van een ‘hub’ nabij het Amphia ziekenhuis als 
een oplossing.

We zijn over de helft. Van de 35 straten in 
Zandberg-Oost passeerden er reeds 18 de revue 
in deze rubriek. We gaan stug door tot de lijst 
compleet is. Met de huidige frequentie van de 
wijkkrant zijn we begin 2026 klaar!

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw kwam op 
initiatief van de bewoners het woonerf tot stand 
in de omgeving rond het Hyacintplein. 
Er waren maar twee straten die afweken van het 
patroon: de Hortensiastraat, waarvan de bewo-
ners géén woonerf wilden (alleen aangepaste be-
strating met parkeerhavens) én de Resedastraat 
die al op die manier was ingericht en waar slechts 
enkele kleine aanpassingen gewenst waren.
De Resedastraat is een rustig straatje met één-
richtings-/bestemmingsverkeer.

De Zeeuwse Erna Broekman (62, onlangs gestopt 
als zelfstandig onderwijsadviseur) kwam in 1977 
naar Breda.
Na wat omzwervingen in andere delen van Breda, 
streek ze uiteindelijk in 1995 met partner Marcel 
Mathijssen (uitgever) en 3 kinderen neer in de 
Resedastraat. Wat was dan toen voor een straat? 
Erna: “Ik had het idee dat het een heel sociale 
buurt was met veel onderlinge contacten, maar 
dat viel aanvankelijk wel tegen. In de praktijk 

vertrok een groot deel van de straat ‘s morgens 
naar het werk en kwam ’s avonds weer terug. En 
er gebeurde verder eigenlijk weinig. Ik ben me 
toen gaan melden als vrijwilliger bij het jaarlijkse 

buurtfeest op het Hyacintplein. Maar een jaar of 10 
geleden voelde ik me daar toch niet helemaal meer thuis. 
Toen heb ik samen met Jack, een andere Zeeuw in onze 
straat, het initiatief genomen om in mijn eigen straat 
een feestje te organiseren. Dat hebben we sindsdien elk 
jaar gedaan met als titel “Straatpraat”. Inmiddels is de 
situatie compleet veranderd en is er wel degelijk sprake 
van een hoge mate van sociale cohesie. Er is niet zozeer 
sprake van een ‘wijkgevoel’, als wel van een ‘straatge-
voel’. Zo is er een mannen-fietsgroep en een vrouwen-

wandelgroep. Bewoners roepen regelmatig dat ze in 
het leukste straatje van de stad wonen. Erna: “Doordat 
we onze Straatpraat zijn gaan organiseren hebben de 
bewoners elkaar veel beter leren kennen. Iedereen zorgt 
voor een bijdrage aan de gezamenlijke maaltijd, vast 
onderdeel van deze straatactiviteit. In het begin deed ik 
een brief bij iedereen in de bus, tegenwoordig hebben 
we een straatapp waar alle bewoners aan deelnemen. 
Daarin wordt van alles met elkaar gedeeld en uitgewis-
seld. Ook in corona-tijd hebben we niet stilgezeten. We 

Zomaar een straat 

De Resedastraat kreeg zijn naam in 1924 door 
een besluit van de gemeenteraad van Teterin-
gen. Zandberg was in die tijd immers onder-
deel van die gemeente. Dit deel van de wijk 
(Wethouder Romboutstraat, Hyacintplein, 
Tulpenstraat, Resedastraat, Klimopstraat en 
Hortensiastraat) werd tussen 1920 en 1930 
aangelegd. In 1927 werd Zandberg, ondanks 
hevig verzet van de gemeente Teteringen, 
geannexeerd door de gemeente Breda. De door 
particuliere bouwondernemingen aangelegde 
straten werden in 1930 overgedragen aan de 
gemeente Breda.
Bronnen: Buurtboek, van rozen en hyacinten. 
Een bloemlezing/Uitgave Buurtkomitee Hya-
cintplein 1991 en De Straten van Breda/Gerard 
Otten/Uitgave Boekhandel Gianotten 1988

Meedenken kan ook nog steeds!
De werkgroep (onderdeel van de wijkraad) is op 
zoek naar bewoners die actief willen meeden-
ken over de vraag hoe en met welke snelheid de 
energievoorziening in Zandberg-Oost kan worden 
verduurzaamd. De werkgroep komt maandelijks 
bijeen in gemeenschapshuis De Zandberg. 
Aanmelden kan bij de coördinator van de 
werkgroep Louis Magilse: 
louis@magilse.nl  /  06 29 52 49 45

Vervolg op achterpagina

Erna Broekman: “het is een genot om hier te wonen”

Tot hier en niet verder?

Foto geleend van wijkkrant Sportpark
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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


