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Jaarvergadering 2020
Alvast noteren: volgend jaar is de Jaarvergadering op 13 januari. Eind van dit jaar ontvangt
u de uitnodiging voor de jaarvergadering 2020 mét de agenda van die avond. Tot dan.

Nieuw LOGO
U heeft de primeur met het nieuwe logo. In het logo handhaven we de pijlen met groen en
blauw, wat verwijst naar het water en bos van ons buitengebied. In de cirkel zijn ‘de koe en
het paard’ vervangen door de buurten én bewoners die we vertegenwoordigen. We
verwachten met het nieuwe logo weer actueel te zijn in onze werkzaamheden.

Motie Trots op de Rith
Entreepoorten de Rith
Op vrijdag 20 september zijn de entreepoorten van de Rith
officieel geopend door wethouder Paul de Beer. Hij draagt ons
buitengebied een warm hart toe.
Van Haperen, ‘de aardbeienboer’ was onze
gastheer.
De ontwerper van Buro Mus heeft het
kunstwerk toegelicht.
De contouren van het beeld zijn een afdruk
van de gemeentegrenzen. De wijken vormen
een vlak. In ‘het vlak van de Rith’ staat
informatie over ons gebied.
Op drie plaatsen in de Rith zijn deze entree’s geplaatst als poort
naar ‘ons mooie buitengebied’.

Verfraaien grijze kasten: foto’s in plaats van graffiti.
Binnenkort verwachten we zo’n 20 ‘grijze kasten’ te kunnen verfraaien met foto’s uit het
Stadsarchief. Steeds zijn beelden gezocht die passen bij de betreffende locatie.

SCHOUW

“Wat kan er beter in het buitengebied?”
In oktober is de jaarlijkse schouw van de openbare ruimte
met de gebiedsbeheerder in ons buitengebied. Het doel van
deze schouw is om het beheer van de buitenruimte zoveel
mogelijk af te stemmen op de wensen van de gebruikers.
Het verzoek aan de bewoners is om beheer knelpunten en
kleine wijzigingen in de inrichting bij ons te melden zodat zij
op de korte termijn in de programmering van de gemeente
kunnen worden opgenomen. Hierbij valt o.a. te denken aan
overzichtelijke verkeerssituaties, slecht wegdek slechte
waterafvoer etc.
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Wanneer U in uw omgeving dit soort situaties kent vragen wij u vóór 5 oktober a.s. dit te
melden bij voorkeur per mail info@wijkraadbredazw.nl (eventueel voorzien van foto's), per
telefoon of persoonlijk bij een van de wijkraadsleden zodat wij ze na bundeling mee kunnen
nemen met de schouwing.
Ook voor vragen over de schouwing kunt u zich tot ons wenden.
Niet brandende lantaarnpalen, gevaarlijke situaties, zwerfvuil e.d. dienen overigens direct &
rechtstreeks bij het Klant Contact Center KCC van de Gemeente Breda gemeld te worden
contact@breda.nl of via het contactformulier op de website van de gemeente Breda
www.breda.nl of bellen naar het algemeen nummer van de gemeente 14076.
Uiteraard kunt u ook melden via de Buiten Beter App.

Woon- en Leefklimaat aandacht voor ZORG
Hoe om te gaan met Dementie?
Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, ook in ons werkgebied.
Het is de taak van de gemeente om mensen met dementie de juiste zorg en steun te bieden
en dat moet dan wel in kaart worden gebracht.
Naast het herkennen van beginnende dementie gaat het ook om ‘goed’ om te gaan met
mensen die de ziekte hebben. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling WMO van
de gemeente Breda of neem contact op de werkgroep zorg van de wijkraad:
info@wijkraadbredazw.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Reacties graag naar: info@wijkraadbredazw.nl
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