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Uitnodiging jaarvergadering 

Stichting Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West 

 

Maandag 16 januari 2012  aanvang 19.45 uur 

In Gemeenschapshuis Liesbos, Liesstraat 4 4838 GT Breda 

 

 
19.30 uur: Ontvangst   

19.45 uur: Aanvang 
 

19.45 uur: Huishoudelijk gedeelte 

  

• Toelichting jaarverslag 2011 

 

• Samenstelling wijkraad 2011-2012  

 

• Behandelen ingediende vragen en rondvraag 

 

• Het politie team Breda Zuid-West heeft te melden 

 

• Informatie 
o  Stichting geen gehoor  HSL Breda 
o Wijkdeals  
o Veranderingen in het groen 

               

        20.45 uur: Pauze 

 

21.00 uur: Presentatie door de heer Rien Hendrikx met als onderwerp: 

             

100 jaar tuinbouwveiling in de Baronie van Breda 
             

22.00 uur: Rondvraag en afsluiting officiële gedeelte.  

  

+/- 22.15 uur: Informeel gedeelte 

 

 
 

Wij hopen velen van u te ontmoeten 
 

De Wijkraad wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2012 
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 Jaarverslag 2011 

 

Stichting Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West 

 
Zoals voorafgaande jaren starten we ook in 2011 met de jaarvergadering. Deze vindt plaats op 

maandag 24 januari 2011 in de Kievitslaar. De voorzitter heet iedereen welkom.  

Deze avond worden er door wijkagent Robert de Bok en de teamchef Winfred Kuipers van 

het politie team Zuidwest belangrijke zaken vermeld en doorgenomen. Teamchef Winfred 

Kuipers vertelt dat er geografische veranderingen zijn in ons gebied t.o.v. vorig jaar. De balie 

van het politiebureau Zuid-West is wegens bezuinigingen gesloten. Men moet voortaan 

aangifte doen bij het politiebureau Breda Centrum, via internet of telefonisch. Ook vertelt hij 

dat de wijkagenten zich voor maar 80% kunnen inzetten voor de wijken waarvan het grootste 

gedeelte wordt opgeslokt door schriftelijk werk. Met name het tegengaan van de diefstal van 

sproeierinstallaties voor het koper is een belangrijke taak geweest. 

Ook aanwezig is onze stadsmarinier Mevr. Doorman. De Bredase stadsmarinier fungeert als 

spin in het web op het gebied van veiligheid in de wijk. Zij betrekt bewoners en organisaties 

bij de voorbereiding en uitvoering van het veiligheidsbeleid en ondersteunt 

bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren. Ook is de 

stadsmarinier bevoegd om veiligheidsprojecten te initiëren en maatregelen te treffen 

 

Dhr. P van der Jagt, vertelt die avond over de stichting Geen Gehoor HSL, regio Breda. Hij 

geeft uitleg over de stichting. De naam is hetzelfde als het Noordelijke deel gekozen, omdat 

zo ook de krachten kunnen worden gebundeld. Er zijn nu al veel mensen die bezwaar hebben 

gemaakt bij prorail vanuit het zuidelijke deel, en men moet bedenken dat de overlast alleen 

maar meer wordt. Belangrijkste doel van de stichting is het verminderen van de geluidshinder 

en trillingen, maar ook het aanpakken van de manier waarop de metingen worden gedaan. Om 

dit voor elkaar te krijgen moet je krachten bundelen want; gebundelde kracht geeft stootkracht. 

 

Dhr. Jan Martens is deze avond door ons uitgenodigd. Hij is oud bewoner en kenner bij 

uitstek van de Krabbebossen en het wild- en natuurbeheerder aldaar. Hij vertelt en informeert 

ons over dit prachtige stuk natuur en zijn bewoners in ons buitengebied. 

 

Voorzitter Paul Bindels geeft deze vergadering een uitleg over de grondslag van alle 

activiteiten van de wijkraad. In 2006 heeft in ons rapport wijkwaardering 2006 meer dan 63% 

van onze bewoners te kennen gegeven wat hun wensen zijn op het gebied van wonen en 

leefbaarheid. De lijst van aanbevelingen en acties die hierbij naar voren zijn gekomen, waren 

en zijn de leidraad voor de door ons te ondernemen activiteiten van de afgelopen jaren, nu en 

in de toekomst. We kunnen constateren dat er al veel aan de orde is geweest de afgelopen 

periode maar dat we er nog niet zijn, en zeker niet met de huidige bezuinigingen van het 

college in het vooruitzicht.  



Daarna wordt het jaarverslag 2010 doorgenomen, waarin zoals te verwachten is weer veel 

bekende items staan, zoals: 

• Veiligheid & verkeersveiligheid 

• De 30 en 60 km zones 

• Openbaar vervoer 

• Beheer en onderhoud van ons buitengebied 

• Communicatie met en binnen (ambtelijke)organisaties en de Provincie 

• Overleg met de ons omliggende wijkraden inzake gebiedsoverstijgende problematiek, 

zoals beheer, HSL en A16, politie en instandhouding van de wijkraden 

• Wonen en leefbaarheid en GWI.  

 

Ook in 2011 hebben we veel met deze items gedaan. De wijkraadsleden hebben in diverse 

samenstellingen, op diverse plaatsen en verschillende momenten uw wensen en behoeften 

onder de aandacht gebracht bij hen waarvan wij meenden dat zij of ons konden ondersteunen 

op korte c.q. lange termijn, dan wel ons van middelen of informatie konden voorzien.  

 

Een belangrijk onderwerp was ook dit jaar de koude kruising bij Princeville. De definitieve 

afsluiting voor autoverkeer is voor de bewoners van Lies en Liesbos een doorn in het oog. 

Breda beschikt officieel over “het duurste stuk fietspad van Nederland”. Er zijn meer dan 

voldoende bezwaarschriften ingediend door betrokkenen en belanghebbenden, met als 

resultaat dat alle bezwaren opzij zijn geschoven en er een besluit genomen is om het kruispunt 

definitief afgesloten te houden. In de krant konden we vernemen dat de wethouder veiligheid 

laat prevaleren boven de eerdere beloftes die bij aanleg aan de enkele bewoners van het 

buitengebied zijn gedaan. Een aantal bewoners hebben het nog aangevochten, maar ook zij 

hebben niet het gewenste resultaat kunnen behalen. 

 

Dit jaar zijn de aanpassingen op de Effenseweg eindelijk uitgevoerd, met de aanleg van twee 

verkeersdrempels en een vernieuwde zebraoversteek, ter hoogte van de Basisschool. Ook is 

de 30km zone actie gestart, maar dit is niet goed tot zijn recht gekomen, omdat de Effenseweg 

toen niet via de rotonde te bereiken was. 

 

Via gebouw F was de wijkraad benaderd om deel te nemen aan “Het Droomdorp”. Tijdens 

gesprekken over welke kwaliteiten belangrijk zijn voor het echte dorpsgevoel in de vijf 

dorpen Teteringen, Bavel, Ulvenhout, Effen en Prinsenbeek, zijn er opnames gemaakt. 

21 februari zijn verschillende bewoners uit Effen samengekomen om hierover te praten. 

Zaterdag 26 maart werd deze documentaire getoond tijdens het filmfestival Breda. Het 

resultaat viel nogal tegen, het enige wat vanuit Effen naar voren kwam waren de onderwerpen 

HSL en Woningbouw/Leefbaarheid. Ook bij andere wijken was dit het geval, iedere wijk had 

een bepaald onderwerp, zoals geloof/kerk, KPJ, carnaval. 

 

Vrijdag 1 april heeft wethouder Saskia Boelema het gemeenschapshuis Kievitslaar bezocht, 

dit n.a.v. de bezuinigingen. De helft van de 31 buurthuizen in de gemeente worden met 

sluiting geconfronteerd door bezuinigingen van de gemeente. Zo niet Kievitslaar, aangezien 

deze geen eigendom is van de gemeente Breda. Het bestuur van Kievitslaar is al druk bezig 

geweest om voor veranderingen te zorgen, plannen te maken en nieuwe laagdrempelige 

activiteiten te bedenken. Het gemeenschapshuis Liesbos is wel eigendom van de gemeente, 

maar mede doordat de gemeenteer net veel geld in het gemeenschapshuis heeft geïnvesteerd, 

zal dit zijn functie ook behouden. Hoe alles zal gaan lopen als de activiteiten niet meer 

gesubsidieerd worden, is uiteraard afwachten. 

 



19 april 2011 heeft de jaarlijkse schouw weer plaatsgevonden. De door u aangemelde zaken 

zijn meegenomen in het schouwrapport wat u terug kunt vinden op onze website: 

www.wijkraadbredazw.nl . Ook dit jaar zult u weer het verzoek krijgen zaken aan te melden 

voor de schouw, maar let u wel op dat de zaken die vallen onder het takenpakket van het 

meldpunt niet gemeld moeten worden als punt voor de schouw, maar rechtstreeks gemeld 

moeten worden bij het meldpunt. Dit kan telefonisch dan wel digitaal. 

 

Op 23 mei werd in de Kievitslaar de (buurt) preventiemarkt gehouden, onder grote 

belangstelling van bewoners. Tevens vond deze avond de start plaats van het 

buurtpreventieproject wat gepaard ging met de onthulling van de borden buurtpreventie door 

burgemeester van der Velden en wijkagent Robert de Bok. Dankzij Robert is het project 

buurtpreventie in ons gebied gestart. 

Buurtpreventie wordt ingezet om overlast en criminaliteit in de buurt terug te dringen en de 

leefbaarheid te vergroten, door onder andere de bewoners waakzamer te maken. Zo krijgen 

dieven, inbrekers en vernielers minder kans om hun slag te slaan. In dit preventieproject 

werken bewoners en organisaties beter samen. 

Tijdens de (buurt)preventiemarkt konden belangstellenden zich ook opgeven voor een 

reanimatie- en AED-cursus. Een AED is sinds 15 mei ook aanwezig bij de Kievitslaar. Er zijn 

uiteindelijk 21 aanmeldingen binnen gekomen. Na de zomervakantie hebben zij in 2 avonden 

zich bekwaamd in het bedienen van de AED en het reanimeren in het kader van het Hart Safe 

maken van Effen. Er zijn in het totaal 19 vrijwilligers geslaagd. Bewoners die het diploma al 

hadden hebben zich ook aangemeld, dit brengt het totaal nu op 24 mensen die mee doen aan 

AED in de postcode 4838. Zij staan aangemeld in de AED cirkels van Breda Hart Safe. We 

kunnen trots zijn op zoveel bewoners die een ander in nood kunnen helpen. 

 

Tijdens de preventieavond nemen we ook officieel afscheid van onze Wijkagent Robert de 

Bok, die met ingang van 23 april 2011 begint aan een nieuwe uitdaging in Breda centrum. 

Vele ondernemers uit ons gebied hebben hun product geschonken, zodat we hem een mooie 

kist konden aanbieden met allerlei producten uit ons buitengebied. Robert was zeer onder de 

indruk en bedankte iedereen voor de leuke attentie en de prettige samenwerking van de 

afgelopen jaren. Een tijdje is de wijk tijdelijk waargenomen door collega's van team Breda 

Zuid-West, maar sinds augustus is er een nieuwe wijkagent, Marjan van Malsen, zij zal zich 

op de jaarvergadering voorstellen. 

In juni 2010 werden de wijk- en dorpsraden uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt met de 

wethouders en de burgemeester van Breda. De kern van de boodschap vernamen we in juli 2010 uit 

de krant. De gemeente heeft besloten om de Status Aparte af te schaffen en de wijk- en 

dorpsraden gelijk te stellen met andere maatschappelijke organisaties. Door afschaffing 

vrezen we verlies aan inspraak van de raden. Daarnaast is er straks geen sprake meer van een 

vaste subsidie. Ook in 2011 hebben de samenwerkende wijk- en dorpsraden verschillende 

bijeenkomsten gehad, om te overleggen hoe we dit het beste konden aanpakken. In juni 2011 

hebben we een convenant ondertekend van de samenwerkende wijk- en dorpsraden in de 

gemeente Breda. Dit convenant maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het 

uitvoeringsakkoord 2012 – 2014, dat wij hebben ondertekend, samen met het college van 

burgemeester en wethouders. Hierin staan de gemaakte werkafspraken tussen de gemeente en 

de wijk- en dorpsraden. 30 november zijn alle wijk- en dorpsraadleden uitgenodigd voor een 

informatiebijeenkomst. Wethouder Bergkamp legde uit hoe de samenwerking de komende 

jaren voortgezet wordt. De subsidies voor de wijk- en dorpsraden zullen ook gekort worden 

en er zal goed overwogen worden wat men wel en niet zal subsidiëren. 2012 zal voor alle 

verenigingen op het financiële gebied spannend worden. Er zal gekort worden op of zelfs 



gestopt met de subsidies. We hopen dat onze verenigingen, en uiteraard ook de 

gemeenschapshuizen hier een aanvullende oplossing voor zullen vinden. 

 


