Wijkraadvergadering dinsdag 19 oktober 2021.
Aanwezig: Paul de Kort, Jeanne Tijink, Miranda Rasesen, Saskia Raaymakers, Thea Hennekens, Sophie
Jacobs, Ad Raeymaekers, Bram Heringa, Gerard v.d. Berg, Mariël Derks, Ingrid Vaessen, Wim van ’t
Hoog, Rob Adriaansz, Marleen v.d. Kar-Veeger, Von van Mierlo, Marieke Wulffraat, Rian Thomassen,
Mardi Spierenburg, Lonneke Smidt, Daniela v. Benthem, Els v.d. Put, Tiny Michielsen, José Kuijken,
Richie Goossens, Peter Bosman, Henk v.d. Corput.
Afwezig met bericht van kennisgeving: Peter van Dijk, Paul Teunissen, Henk Tijink.
1. Opening.
Paul heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.
2. Het verslag van de laatste vergadering (januari 2020) wordt vastgesteld.
3. Henk van de Corput is de nieuwe wijkmanager en stelt zich voor. Hij is sinds 1 jaar in
Boeimeer en de opvolger van Harrie Verhallen. Hij werkt 28 jaar bij de gemeente en houdt
zich voornamelijk bezig met bestuurlijke taken. De uitvoering ligt bij Peter Bosman en Angelo
Gommeren. Verder houdt hij zich bezig met de markt en kermissen in de stad. Het bestuur
maakt een afspraak om een aantal zaken door te nemen. Hij verlaat de vergadering.
4. Richie Goossens stelt zich kort voor en geeft uitleg over de rotondes aan de Graaf Hendrik III
laan. Martijn Geervliet is verkeersplanoloog en ook betrokken bij de herinrichting. Aan de
hand van een schetsplan wordt uitvoerig uitleg gegeven. De uitvoering start in 2025. De
plannen worden in 2024 definitief en worden dan opnieuw voorgelegd aan de Wijkraad.
Aan bod komen:
- Waarom is een rotonde veilig?
1. Snelheidsremmend
2. Minder conflictpunten
3. Aanrijdhoek is minder hard.
- Kritische punten bij ontwerp rotondes:
1. Ligging fietspaden
2. Voorkomen doorgaande rijlijn
3. Opstelafstand tussen fietspad en rotonde
4. Aandacht voor 2 richtings fietspaden
De slechte voorbeelden uit andere steden worden op het scherm getoond, waarbij uitgelegd
waarom deze niet geschikt zijn. Ook de veilige rotondes worden getoond. Er is in de stad
Breda veel ervaring met veilige rotondes. . De diameters voor de rotondes zijn voldoende
voor vrachtwagens. Er komt een vraag over botondes. Uitleg: een botonde zit als het ware
als een bot aan elkaar. Er komt er een op de zuidelijke rondweg. Hiervan is nog geen
voorbeeld op schets, deze komt wel in het definitieve plan in 2024. Het groenplan voor de
Graaf Hendrik III moet nog worden gemaakt. De huidige groenvoorziening wordt zoveel als
mogelijk gehandhaafd anders wordt het terug geplaatst. Bomen die in slechte staat verkeren
worden vervangen. Het gehele plan staat op www.planBreda.nl, waarbij je kunt zoeken op
Gr. Hendrik III. (afgeronde projecten). De afsluiting van de Graaf Hendrik III tijdens de bouw
zal ca. 3-4 maanden duren. Er wordt per kruispunt afgesloten, dus niet alles tegelijkertijd. De
huidige flitspalen worden verwijderd bij de vernieuwingen.
5 Activiteiten afgelopen periode:
- Er is een bankje voor Megan geplaatst in april 2020, een mooi project waar we trots op
mogen zijn
- BPD geeft in de eerstvolgende vergadering uitleg over de stand van zaken van het
Amphia terrein.
- De correspondentie wordt kort doorgenomen. De bewoners met vragen zijn allemaal
beantwoord en zo nodig is de gemeente ingeschakeld bij aanvragen van civiele aard.

-

De aanvraag van Blind Walls kon nog niet geregeld worden, er worden sponsoren
gezocht, het project loopt nog.
- Het bankjesproject: aan Peter Bosman wordt gevraagd of er een aantal banken wegens
slijtage zijn verwijderd. Hij gaat informeren bij Henk van de Corput. Mogelijk kunnen er
nieuwe bankjes komen uit een ander potje. Bewoners kunnen een wijkdeal maken met
de gemeente en afspreken dat de omgeving schoon blijft. Opmerking van een
wijkbewoner: de bankjes zijn er niet alleen om te zitten maar vooral om te ontmoeten.
Peter Bosman adviseert: adopteer een bank onder een wijkdeal.
- Opzetten kunstroute door Gerard van de Berg gaat van start met Koningsdag 2022
- Ingrid Vaessen krijgt van de voorzitter complimenten voor het prachtige doek dat in
allerijl is gemaakt voor het bankje van Megan.
- De wijkagent Koen van Langen is slecht bereikbaar. Problemen kunnen direct gemeld
worden bij de politie of voor zover bestemd voor de gemeente via de app. Het bestuur
bespreekt eea met de wijkagent.
6. Parkeerbeleid: er is niemand aanwezig van de gemeente, terwijl dit was toegezegd. Dit
wordt niet gewaardeerd. Daniela geeft toelichting over de gang van zaken omtrent de
parkeerproblemen bij de scholen en de kinderdagverblijven in de omgeving van de Michiel
de Ruyterstraat. Er is een handtekeningenlijst gemaakt die zal worden aangeboden aan de
gemeente. De situatie wordt onveilig. Mensen krijgen van de gemeente soms geen antwoord
en er wordt veel gemeld. Sinds het betaald parkeren in Zandbergen is ingevoerd zijn de
problemen erger geworden. Een blauwe zone of vergunningenstelsel zou een oplossing
kunnen zijn. De gemeente wil eerst verder onderzoek en tellingen. Het probleem wordt zo
niet opgelost. De medewerkers worden de volgende vergadering dringend uitgenodigd om
eea te bespreken. Verder wordt gemeld dat de gemeente (mevr. Liesbeth de Vries) blijkbaar
wel heeft vastgesteld dat er een parkeerprobleem is. Het voorstel is om met een aantal
wijkbewoners en de Wijkraad naar de gemeente te gaan.
7. Waterperikelen langs de Mark bij de Cimburgalaan. Peter Bosman zegt dat de bordjes
verboden te zwemmen na 3 dagen weg waren. Een aantal bewoners heeft geconstateerd dat
jongeren in de bomen klommen en zich in het water lieten vallen. Daarop is een tijdelijk
zwemverbod met borden en tekst geplaatst. Dit heeft niet geholpen. De gemeente bekijkt nu
hoe dit definitief kan worden ingericht. Rondom de bomen kan een natuurlijke omgeving
worden gemaakt met bramenplanten. Hopelijk gaat er dan niet meer gezwommen worden.
Waar kan de jongelui dan zwemmen of verkoelen? Gedogen dat er gezwommen wordt en
overleg met verhuurders van bootjes welke route zij beter kunnen nemen. Alleen genieten
van de natuur door de Mark en de feestbootjes door de singels zou een oplossing kunnen
zijn. Een van de bewoners Ivo Derksen geeft aan dat hij vertrouwen heeft in de aanpak van
de gemeente.
8. MCB door Bram Heringa. Door corona kon men niet veel ondernemen. Er wonen 4 cliënten
die werk hebben en een woning zoeken. Verder zijn er 5 koks opgevangen, waarvan er 1
terug is naar zijn land. Het beleid in Den Haag is niet altijd duidelijk aldus Bram.
Er is een aantal lezingen gepland over racisme, deze staan op de website van het MCB. Op 3
november is er een voorstelling over Salomons oordeel, een journalist die zelf asielzoeker is
geweest. Deze persoon is samen met het Chassé naar Breda gehaald.
9. Rondvraag:
Tiny Michielsen van de Zonnebloem wil graag overleg met MCB, wordt geregeld. Zij zoekt
nog gasten met een lichamelijke beperking die nog thuis wonen maar niet in beeld zijn.
Leeftijd speelt geen rol.
Mardy Spierenburg zegt dat we een fantastische wijkkrant hebben die graag wordt gelezen.
De volgende vergadering is (onder voorbehoud van corona) op dinsdag 14 december a.s.

