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Beste mensen, in deze editie vindt u een update van de wijkraad. Noteer vooral ook de genoemde data in uw agenda!
Beste bewoners
Ook dit jaar weer een goedbezochte jaarvergadering in de Kievitslaar.
Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen kennis te nemen van de diverse zaken die spelen in het buitengebied en waarvoor de
wijkraad zich als altijd ten volle inzet. Jammer dat de oproep voor versterking van onze gelederen tot op heden onvoldoende respons
heeft opgeleverd.
We hopen dat zich alsnog enthousiaste deelnemers melden. Het is leuk om te doen, je steekt er wat van op en blijft betrokken bij de
omgeving.
Het verslag van de vergadering met de presentaties staan inmiddels op de website. U kunt het allemaal nog een rustig nalezen en
bekijken op
www.wijkraadbredazw.nl
Op 17 januari j.l. heeft er een gesprek plaatsgevonden met onze gebiedsbeheerders over de, bij ons bekende, nog openstaande Buiten
Beter meldingen met de daarbij behorende veiligheidsaspecten, openstaande schouwpunten en over de huidige kwaliteit van wegen,
sloten en bermen in ons gebied. Dit laatste in relatie tot achterstand in onderhoud en beheer.
Constateert u onveilige situaties in uw omgeving meld dit dan via de App Buiten Beter, via 14076 het algemeen nummer van de
gemeente of maak gebruik van het contactformulier.
Een e-mail naar contact@breda.nl geeft de grootste kans op een snelle oplossing.
Inmiddels is door de wijkraad actie ondernomen in een ultieme poging de plaatsing van een reclamemast in het Bagvenpark te
verhinderen.
Op 25 jan. is een bezwaarschrift overhandigd aan het College van B&W en ook
vanuit de bewoners en de werkgroepen van de Motie Trots is bezwaar aangetekend.
Op dinsdag 6 maart is er een preventiebijeenkomst in gemeenschapshuis Liesbos waarbij teams van buurtpreventie, hartstichting en
brandweer aanwezig zullen zijn. Meer informatie hierover volgt later.
Op 14 maart is er een politiek café in gemeenschapshuis De Koe, georganiseerd door dorpsraad Princenhage en wijkraad Buitengebied
Dé gelegenheid u te oriënteren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
U gaat toch ook uw stem uitbrengen?
Reacties graag naar info@wijkraadbredazw.nl

Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail deze dan naar info@wijkraadbredazw.nl.
Mocht u nou een leuk initiatief hebben schroom dan eveneens niet om dat aan te geven. Stuur de mail ook vooral door!

Mededelingen
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief door te mailen naar nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Let op en wees alert en schakel de buurtpreventie in bij vermoedens van inbraak of diefstal.
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