Wijkraadnieuws zomer 2018
Allereerst een rectificatie op de
nieuwsbrief van maart dit jaar.
De nieuwe wijkagenten zijn Marijn van
Zundert en Gijs Stolwijk.
Laatstgenoemde in opleiding maar
functionerend als volledig wijkagent.
Windenergie
Van 19 juni tot en met 30 juli kunt een
bezwaar indienen op het ontwerp
inpassingsplan voor windenergie langs de
A16.
Voor meer informatie kijk op
https://www.brabant.nl/windenergie A16
Inmiddels zijn we aan het bekijken hoe
we, al dan niet gezamenlijk met andere
wijk- en dorpsraden langs de A16, een
begin kunnen maken met een
energieagenda voor ons gebied.
Dit als onderdeel van verplichte sociale
participatie en de invulling daarvan.

Motie Trots op de Rith

Verkeer en Beheer

Om de verkeersstromen in kaart te
brengen zijn aan de toegangs- en
uitvalswegen van de Rith verkeerstellingen
gehouden. Tot onze schrik is de daartoe
aangebrachte apparatuur plaatselijk
gesaboteerd.
Later is een complete inventarisatie tot
stand gekomen door middel van camera’s.

Toezicht en Handhaving

Naast extra inzet in FTE en door
samenwerking met Staatsbosbeheer zijn
er in theorie meer mensen beschikbaar om
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daadwerkelijk te handhaven. Op 25 april
heeft burgemeester Depla de aftrap
gegeven voor ondermijningsbijeenkomsten
van buurtpreventie voor het buitengebied.
Naast tips en adviezen werden ook acties
aangekondigd waarbij belastingdienst,
gemeenteambtenaren van diverse
disciplines en politie locaties en bedrijven
bezoeken, controleren en adviseren.

Natuur

Het Erven Plus project slaat aan.
Inmiddels hebben zich al 30 deelnemers
aangemeld. De bodem van de subsidiepot
komt in zicht.
Na de vakantie, mogelijk in het derde
kwartaal, zullen er meer uitgewerkte
plannen van de Motie Trots aan de
werkgroep leden gepresenteerd gaan
worden.

Werkgroep Beheer en Onderhoud én
Recreatie

Begin juli is de visie gepresenteerd door
de gemeente, met een voorstel voor drie
‘toegangspoorten’ van de Rith én het
uniformeren en uitbreiden van het aantal
bankjes in het gebied.
Kennismaking wethouders.
Op woensdag 11 juli brachten de
wethouders Mirjam Haagh van wijkzaken
en Greetje Bos
van wijkveiligheid in het kader van
“fietstocht Breda Zuid-West” een
bliksembezoek aan

de Rith. Hoofddoel was, zich te laten
informeren over de status van de Motie
Trots ofwel de voortgang van de
conceptversie dd 05-01-2017 voor een
Duurzame en Groene Rith.

nu voor dezelfde locatie ook al een
verzoek tot bouw van een hotel en
tankstation ligt.

Wethouder Bos

De Turfvaart
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de
Turfvaart werd gegraven. In de
jaarvergadering is hierover al een en
ander verteld. Tijdens de
monumentenweek in september worden
door het Princenhaags museum samen
met diverse instanties en verenigingen tal
van activiteiten georganiseerd rondom dit
thema. U hoort er te zijner tijd meer over.

Het is de wens van het stadsbestuur om
via een lint de groene verbinding tussen
Liesbos en Mastbos in stand te houden en
te verbeteren. Een nee tegen genoemde
plannen zal beter aansluiten bij het
verhaal van Breda waarin het College de
wens uitspreekt in 2030 te boek te staan
als Europese stad in een groen park,
ons buitengebied zal moeten fungeren als
de groene long van de stad.

Wethouder Haagh
Bedrijventerrein Bagvenpark
Na toelichting op de motie hebben we de
wethouders, beide onderdeel van het
College van B&W,met nadruk verzocht om
aandacht voor de behandeling van het
advies, uitgebracht door de
adviescommissie bezwaarschriften
betreffende de Reclamezuil Bagvenpark.
Al eerder zijn de wensen van de bewoners
verwoord in het rapport wijkwaardering
2006 en in de conceptversie een
Duurzame en Groene Rith zoals deze
door de werkgroepen is gerealiseerd. Het
is van belang dat het College deze zaken
in overweging neemt alvorens over te
gaan tot een beslissing in de wetenschap
dat zowel het vorige College als de
toenmalige gemeenteraad tegen plaatsing
van dit bouwwerk hebben gestemd en er
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Samenstelling wijkraad
De nieuwe leden, Gera Hospers en Cock
Jansen hebben de eerste vergadering
bijgewoond en zullen de wijkraad gaan
versterken. Zij gaan beiden een deel van
de Rith vertegenwoordigen.
Bart Lauwen is onze vertegenwoordiger
voor Overa.
De wijkraad wenst alle bewoners een
goede zomer met veel zon en op z’n tijd
een beetje regen.

