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Uitnodiging jaarvergader ing 

Stichting Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West 
 

Maandag 11 januari 2016  aanvang 19.45 uur 
In gemeenschapshuis De Kievitslaar  Rijsbergseweg 354  Pr incenhage-Breda 

 
19.30 uur : Ontvangst   
 
19.45 uur : Aanvang 
                                           Huishoudelijk gedeelte 
  

• Toelichting jaarverslag 2015 
• Samenstelling wijkraad 2015-2016  
• Behandelen (vooraf) ingediende vragen en rondvraag      
• De politie district de Baronie/team Weerijs heeft te melden. 
• Buurtpreventie Effen /Liesbos. 
• Informatie 

                                                     
� Ontwikkelingen in de zorg  
� (fiets) wandelpaden toelichting 
� Werkgroep A16/HSL 
� Buiten beter app  

 20.45 uur :  Pauze 
 
 21.00 uur :       Mar leen Mout van Vertelkr ing  Breda, 
                        
                         is vanavond onze gast om verhalen te vertellen, waar gebeurd,  
                         echt gelogen of misschien wel echt uit de duim gezogen. 
                         
22.00 uur : Rondvraag en afsluiting officiële gedeelte.  
 

 +/- 22.15 uur : Informeel gedeelte 
 
 

       Wij  hopen weer velen van u te ontmoeten op onze jaarvergader ing.  
 
         

De Wijkraad wenst u prettige feestdagen en een goed en gezond 2016  
        in een veilige  leefbare en schone woon- en werkomgeving. 
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                                            Jaarverslag  2015 
                

                          Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West 

      
Het jaar is geopend met een drukbezochte jaarvergadering op 12 januari in 
gemeenschapshuis De Kievitslaar. 
Die belangstelling doet ons plezier, het geeft blijk van betrokkenheid van de bewoners bij 
hun omgeving en bij de activiteiten van de wijkraad.  
Onder de aanwezigen, afgevaardigden van politieke en maatschappelijke organisaties, de 
nieuwe stadsmarinier Frank Ewals en namens de politie, Ruud de Crom van de eenheid 
Zeeland-West Brabant-Team Weerijs en onze wijkagent Michel Kieneker.Tal van zaken 
passeerden de revue, het volledige verslag van de vergadering is terug te vinden op de 
website van de wijkraad  www.wijkraadbredazw.nl. 
De avond werd besloten met een lezing door Rinie Maas over “Effen tot de Rith en 
verderop” en was er gelegenheid zijn laatstverschenen boek aan te schaffen. 
Al met al een goede start voor 2015. 
 
Veiligheid, toezicht en handhaving. 
Een jaarlijks terugkerend item dat onze aandacht blijft houden. Op 13 oktober heeft de 
Kerngroep namens de samenwerkende wijk- en dorpsraden, in samenwerking met de 
gemeente een bijeenkomst met dit thema georganiseerd in gemeenschapshuis De 
Kievitslaar, in vervolg op eenzelfde bijeenkomst in oktober 2014. Onderwerp was evaluatie 
van eerder besproken items en (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, 
toezicht en handhaving. Vertegenwoordigers van betrokken ambtenaren, politie en 
gemeenteraad waren hierbij aanwezig.  
Gedurende het jaar is er zeer regelmatig contact met gemeente, politie en de stadsmarinier 
over lopende zaken, gelieerd aan bovengenoemd thema. 
 
Veiligheid omvat meerdere aspecten. Het projekt buurtpreventie draagt in belangrijke 
mate bij aan het gevoel van sociale veiligheid. Steeds meer mensen weten de 
straatcontactpersonen te vinden. Er is een start gemaakt met het vormen van Whats App 
groepen waardoor men elkaar sneller kan informeren ingeval van verdachte situaties. In 
Liesbos, Pastoor Ansemsstraat, Meester van Meelstraat, Schalkenveld en Rijsbergseweg zijn 
deze al in gebruik. Diverse andere locaties zitten in de opstartfase. 
Uiteraard blijft het belangrijk dat bewoners zelf overlast, inbraken en diefstal altijd melden 
bij buurtpreventie fe fen@ziggo.nl  en ook aangifte doen. 
Bij verdachte situaties kan ook 112 gebeld worden. 
Nieuwe straatcontactpersonen blijven als altijd van harte welkom. 
 
Verkeersveiligheid. In samenwerking met buurtpreventie, politie, stadsmarinier en, als 
onderdeel van de schouw, met de gebiedsbeheerder proberen we onze woonomgeving ook 
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verkeerstechnisch zo veilig mogelijk te maken. De snelheidsbeperkende barriers op de 
westelijke parallelweg blijken effectief. In Den Dogdreef zijn smiley’s (meetapparatuur) 
geplaatst waarvan de resultaten hebben bevestigd wat de bewoners al constateerden, er 
wordt daar te hard gereden.  Er is een aanvraag ingediend ook aan de Overaseweg, het 
deel vanaf het Sprintterrein richting Overa en omgekeerd, meetapparatuur te plaatsen. 
Snelheidsovertredingen moeten eerst worden aangetoond alvorens de gemeente besluit tot 
het nemen van maatregelen. 
Op meerdere trajecten is het wegdek vernieuwd en er is nieuwe belijning aangebracht. 
De kruising Sprundelsebaan/Moerdijksepostbaan is verbeterd en daarmee veiliger 
geworden. 
 
AED/reanimatie 
Een twintigtal deelnemers aan het projekt Effen Hartsafe heeft in oktober de 
herhalingscursus  gevolgd en met succes afgesloten. Zij zijn  daarmee weer voor een jaar 
gecertificeerd. Ook dat geeft een veilig gevoel, indien nodig is gekwalificeerde hulp altijd in 
de buurt. 
 
In bovenstaande zaken is de wijkagent de sleutel naar contacten en probleemsituaties en 
heeft daarnaast een signalerende functie. Het is dan ook jammer te moeten melden dat 
Michel Kieneker met ingang van september is overgeplaatst naar Breda Noord/West. Hij 
wordt vervangen door Marieke van de Ven. 
 
Effen schoon 
Ons gebied moet er netjes uitzien. De gebiedsbeheerder wordt regelmatig gemaand, op tijd 
te maaien, te snoeien en illegaal gedumpte rommel op te ruimen. Ook als bewoners dragen 
wij ons steentje bij met schoonmaakacties in de Liesbundel en rondom de Kievitslaar 
waarvoor aan de deelnemers onze welgemeende dank.  
We kunnen niet alle zwerfvuil voorkomen, ook niet-bewoners maken gebruik 
van de omgeving. Wel kunnen we alert blijven op afval in de bermen en dit ook opruimen. 
“Goed voorbeeld doet goed volgen”, een oud spreekwoord dat nog niets aan 
zeggingskracht verloren heeft. 
 
Schouw 
We waren wat later dan gepland dit jaar maar op 3 september zijn de door bewoners 
ingebrachte en zelf geconstateerde punten samen met de gebiedsbeheerder bekeken en 
beoordeeld. Het volledige overzicht van de schouwpunten 2015 vindt u op onze website. 
 
 
Recreatie 
Er zijn al prachtige wandel- en fietsroutes in ons gebied. Denk aan de Rith, het “Ommetje 
Effen” en de route via ‘t Vlonderke over de Aa langs het Overasepad. Die laatste wandeling 
kan nu, na aanpassing van de vee roosters, ook veilig met hond en kleine kinderen 
gemaakt worden.  
Het kan nog beter. We denken aan uitbreiding met een rondje Trippelenberg en het 
doortrekken van het “Knuppelpad”, een wandelpad dat is aangelegd bij de ontwikkeling van 
de HSLwijk en start voor de Meester van Meelstraat, naar het gebied erachter richting 
Rijsbergseweg. 
Beide ideeën zijn weggelegd bij de projectmanager van de gemeente Breda. 
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De restauratie van het “Ommetje Effen” is in handen van Brabants Landschap.  
 
Motie: Trots op het Buitengebied Zuid 
Buitengebied Zuid is een gebied  waarbinnen de grootste natuurwaarde en de meest 
waardevolle landschappen van Breda liggen. Het is de taak van de gemeente, dit gebied te 
beschermen en te versterken. In september 2013 is in de structuurvisie 2030  een plan 
voor het buitengebied vastgesteld, gebaseerd op evenwicht tussen bewoners, natuur en 
economisch belang. 
Om allereerst in beeld te brengen wat de huidige stand van zaken is, heeft in juni een 
rondetafelgesprek plaatsgevonden waaraan ZLTO, natuurwerkgroepen, bewoners, 
ondernemers, toerisme, andere gebruikers en wij als wijkraad hebben deelgenomen. Het 
gehele gebied komt aan de orde. Als eerste, deelgebied de Rith. 
Er is nog geen datum bekend voor de vervolgbijeenkomst. 
 
Ook in 2015 zijn er weer veel verschillende bijeenkomsten bezocht door een of meer 
wijkraadsleden om op de hoogte te blijven en/of aandacht te vragen voor alle 
ontwikkelingen die voor ons van belang kunnen zijn met het oog op de toekomst. Uiteraard 
zijn de contacten met de kerngroep van de gezamenlijke wijk- en dorpsraden, waarin 
(bijna) alle wijk-dorpsraden vertegenwoordigd zijn, daar onderdeel van.  
Met de wijkraden district Breda-West, middels het uitwisselen van ervaringen en het 
opdoen van ideeën. Dichtbij, dus zijn er vaak overkoepelende, soms tegengestelde 
belangen. Als zaken in een vroeg stadium bekend zijn is het gemakkelijker daarop te 
anticiperen en tot een overeenkomst dan wel een oplossing te komen. 
De wijkraad is ook lid van de vereniging van Kleine Kernen Noord-Brabant, onderdeel van 
de landelijke vereniging van Kleine Kernen. Zij verzorgt informatiebijeenkomsten en geeft 
ondersteuning bij diverse vraagstukken zoals zorg, wonen, leefbaarheid en veiligheid. Een 
platform met contacten bij de provinciale overheden. 
Bijeenkomsten aangaande milieu, duurzaamheid, innovatie en ontwikkeling worden 
standaard bezocht. Er verandert veel en in snel tempo, kennis vergroot de mogelijkheden 
daar op in te spelen. 
 
Zorg  
We volgen de ontwikkelingen in de zorg op de voet.  Het buitengebied ressorteert nu onder 
het wijkteam Heuvel/Princenhage in het kader van de nieuwe WMO. 
Sociale veiligheid, een redelijk nieuwe loot aan de boom die steeds belangrijker wordt met 
het oog op de vergrijzing en de nieuwe regelgeving waardoor iedereen langer thuis moet 
blijven wonen met minder zorg van de overheid. Hoe weten we, of komen we te weten, dat 
een van onze buren niet vereenzaamt en/of vervuilt? Dit zal in het buitengebied niet zo 
sterk spelen als in de stad, de sociale controle is hier groter, maar het blijft een feit dat het 
verstandig is dat een ieder zich ervan bewust wordt dat hulp van de overheid niet meer 
vanzelfsprekend is. We moeten nadenken over oplossingen in geval van. 
Er ontstaan overal burgerinitiatieven, we houden de ontwikkelingen in de gaten. 
Kortom, we proberen van heel veel zaken die voor ons gebied van belang zouden kunnen 
zijn, op de hoogte te blijven. 
 
Tot zover een overzicht van de activiteiten van de wijkraad in 2015. 
Meer informatie vindt u op www.wijkraadbredazw.nl 
 


