Zomer 2019
Voordat iedereen van een welverdiende vakantie gaat genieten nog even wat nieuws van
De wijkraad
Iedereen heeft het in de krant kunnen zien, de eerste resultaten van de werkgroep toerisme
van de Motie de Rith zijn zichtbaar. Banken en picknick sets zijn geplaatst en fietspaden o.a.
langs de Aa of Weerijs gerealiseerd Achter de schermen wordt hard gewerkt maar het duurt
helaas vaak erg lang voor we er iets van terugzien. U kent vast allemaal het gezegde over de
snelheid van de ambtelijke molens, die klopt helemaal.
Herenboeren in Breda
Iedereen heeft waarschijnlijk al via de media gehoord over het project Herenboeren.
Een coöperatie waarvoor minimaal 150 deelnemende huishoudens nodig zijn die een
professionele boerderij gaat exploiteren waar duurzaam, puur en eerlijk voedsel wordt
geproduceerd exclusief voor de leden-Herenboeren. De boer is daarbij de werknemer van
de coöperatie en alle huishoudens zijn voor een deel eigenaar.
In Breda zijn de plannen in een vergevorderd stadium. De gemeente Breda verpacht vanaf
1 januari 20 hectare grond aan de Liesdreef en de Sprundelsebaan aan de Herenboeren.
“Kleine gemengde bedrijven zijn goed voor de diversiteit en kleinschaligheid in het
buitengebied” aldus wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid en mede-ondertekenaar
van de Motie de Rith.
Wijkagenten
Eind mei kwam het bericht dat een van onze wijkagenten, Gijs Stolwijk, een andere functie
krijgt en het buitengebied als wijkagent gaat verlaten.
Op de vraag of er vervanging komt antwoordt Marijn van Zundert, 2e wijkagent voor ons
gebied, dat er voorlopig van ondersteuning geen sprake is. Samen met BOA Max Gorsira en
Leon van der Velden vormen zij het team voor het buitengebied.
Vacatures wijkraad
De vacature voor Overa heeft u al voorbij zien komen. We hebben hierop nog geen reactie
ontvangen dus grijp uw kans, hij staat nog open!
Wisseling van de wacht voor de Fysiek Gebiedsbeheerder
Per 1 juli heeft Wiet Kerkhoven zijn werkzaamheden en dossiers overgedragen aan
de heer Peter Bosman.
Peter Bosman is in ons buitengebied niet onbekend.
Hij is hier vele jaren als gebiedsbeheerder actief geweest. Daarna is hij in diverse andere
regio’s actief geweest eveneens als gebiedsbeheerder en nu keert hij weer terug naar ons
buitengebied.
We danken Wiet Kerkhoven voor zijn inbreng gedurende de afgelopen jaren, in het bijzonder
voor zijn inzet voor de uitvoering van de Motie trots op de Rith.
Wiet is een natuurman pur sang, altijd goed gehumeurd en wars van de 8 tot 5 mentaliteit .
Hij gaat van zijn welverdiende pensioen genieten maar we hopen dat hij op enig moment een
van onze jaarvergaderingen nog eens opluistert met zijn prachtige verhalen over het ontstaan
van de mooie natuur in onze omgeving of een van de aanverwante onderwerpen.
Zijn kennis hiervan is fenomenaal.

Een dementievriendelijke buurt?
Leden van de wijkraad zijn naar een bijeenkomst geweest ivm dementie. Daar ontstond
de vraag, is onze buurt dementievriendelijk? Stel dat er de komende tijd 20% van onze
buurtbewoners te maken krijgt met dementie, dan is dat een serieus vraagstuk.
We worden ouder én dienen langer zelfstandig te blijven (wonen). Wat is er dan nodig
voor mensen met dementie én hun sociale systeem om een zelfstandig én een “zinnig”
leven te hebben?
We denken er over na om te benoemen wat nodig is om veilig thuis te blijven wonen.
Ook vinden we het een thema om de mantelzorger bij te staan.
We gaan hierover verder in gesprek, met bewoners en zorgaanbieders.
Wilt u meedenken met de werkgroep zorg ?, laat het ons dan weten.
De wijkraad wenst u een prettige en veilige vakantie toe .
Wij blijven via de u bekende adressen bereikbaar

