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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,
Preventie en veiligheid heeft een hoge prioriteit op het lijstje van aandachtspunten van de wijkraad. Het streven is, in samenwerking
buurtpreventie en politie, een veilige woon- en werk omgeving te creëren voor iedereen in het buitengebied.
Tijdens de preventie avond in Liesbos op 6 maart jl kwamen alle aspecten die hieraan kunnen
bijdragen aan de orde. Ook werd uitleg gegeven over de inzet en het functioneren van de
BOA’s voor Zuid-West. Op onze website www.wijkraadbredazw.nl vindt u de presentatie terug
De nieuwe wijkagent voor Effen/de Rith, Marijn van Zundert, stelde zich voor aan de aanwezigen evenals zijn assistent Gijs Stolwerk.
Marijn is voor velen een bekend gezicht, hij was tot voor kort wijkagent op camping Fort Oranje.
Speciale aandacht is er voor de ondermijnende criminaliteit.
Grofweg betekent het een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld.
Meer hierover krijgt u te horen op een speciaal voor dit onderwerp georganiseerde avond op
woensdag 25 april. De uitnodiging met programma ontvangt u half april via een Breda Bericht en is daarna ook terug te vinden op onze
website.
Omwonenden zijn in samenwerking met de wijkraad een bezwaarprocedure gestart tegen het vergunnen en plaatsen van een 45 meter
hoge reclamemast met drie televisieschermen op het
Bagvenpark. Deze plannen staan op gespannen voet met de doelstellingen die we voor ogen hebben in de uitvoering van Motie de Rith.
In aansluiting op genoemde doelstellingen is inmiddels het project Erven Plus van start gegaan met als doel, Brabantse erven bio divers
te maken.
Bent u geïnteresseerd, u kunt zich nog steeds aanmelden via erfvogelsbrabant@gmail.com.
Tijdens onze laatste vergadering hebben zich twee nieuwe wijkraadsleden aangemeld.
Zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen.
We gaan weer ons steentje bijdragen aan een opgeruimde en schone leef- en werkomgeving.
“De Bermbende” gaat op zaterdag 7 april aan de slag in de Liesbundel en Effen komt aan de beurt op zaterdag 21 april. Alle hulp is
welkom dus meld u aan via 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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