Jaarverslag 2021
Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Voor het eerst gedurende het 15 jarig bestaan van de wijkraad startten we
dit jaar niet met een algemene ledenvergadering, de beperkingen door
Covid19 maakten dit onmogelijk. Een groot aantal activiteiten konden geen
doorgang vinden. We merkten ook dat diverse instanties minder en slecht bereikbaar waren.
In communicatie en overleg heeft dat z’n weerslag gehad op het adequaat acteren van de
wijkraad. We kunnen wel op de diverse thema’s verslag doen van onze inspanningen
gedurende het afgelopen jaar.

1. Informatie en bestuur
‘Breda vandaag’, de vervanger van ‘Het Stadsblad’
wordt nog op diverse plaatsen bezorgd. Helaas is de
verspreiding drastisch verminderd. U kunt het blad zelf
ophalen via de diverse distributiepunten. Het blad is
gratis beschikbaar in de supermarkten Jumbo en Albert
Heijn.
Lokaal nieuws is beschikbaar via de digitale nieuwsbrief
“Effen Een voor Allen”, als u zich daarvoor heeft
aangemeld. Aanmelden kan bij:
effeneenvoorallen@gmail.com.
U ontvangt dan ook de spelregels.

Participatie
Onlangs is door de fractie van de SP een notitie op de
agenda van de gemeenteraad geplaatst met als
onderwerp ‘Toekomstbestendige Wijk- en Dorpsraden’.
Deze nota wil een bijdrage leveren aan een structurele
inpassing van de wijk- en dorpsraden
In het bestuursorgaan én een taakstellende en controlerende taak van de gemeenteraad
geven. In deze adviesnota worden een aantal aanbevelingen gedaan met als doel de
samenwerking tussen wijk- en dorpsraden en de gemeente te optimaliseren. Daartoe moet
geïnventariseerd worden wat de verwachtingen van beide partijen zijn. Wijkraad
Buitengebied Zuid-West heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een inspraaknota op
25 november 2021. Bijgaand een impressie van onze reactie. “Over het algemeen zijn
contacten met stadsbestuur en politiek concreet en toegankelijk. We hebben ook te maken
met een ambtelijk apparaat wat weinig slagvaardig is. Keer op keer zien we vertragingen en
regelmatig stagneert het proces. We merken dat daarmee de motivatie van vrijwillige
bijdrage van buurtbewoners gefrustreerd wordt. Wij weten wat er speelt in ons gebied, o.a.
verwoord in het rapport wijkwaardering (2006) en de diverse jaarplannen, n.a.v. onze
jaarvergadering. We werken met vertegenwoordigers uit de diverse buurtschappen en
organisaties en vormen daarmee de wijkraad. Wij vragen dus van de gemeente Breda om
ook een serieuze gesprekspartner te zijn. De inbreng van Wijk- en dorpsraden is misschien
niet direct zichtbaar maar kan dienen ‘als smeerolie’ voor de besluitvorming van de
gemeenteraad”.
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2. Leefbaarheid en wonen
Rithmeesterpark fase 2 of inmiddels al fase 3?
In oktober 2020 werd door de gemeente voor bewoners en belanghebbenden een
informatieavond belegd waarin plannen onder de noemer “Rithmeesterpark en omgeving”
zijn gepresenteerd. Die plannen gaan verder dan de structuurvisie 2030 van de gemeente en
grijpen flink in op de (natuur)waarden van het buitengebied. Bewoners en omwonenden van
’t Hout, de Lanen en de Trippelenberg voelen zich voor het blok gezet door het raadsvoorstel
en de zg. versnellingsaanpak werklocaties. Tijdens deze avond was geen bestuurlijke
vertegenwoordiging aanwezig en vele vragen bleven onbeantwoord. Wijkraad buitengebied
Breda Zuid-West in samenspraak met bewoners en andere partijen hebben hun bezwaren
schriftelijk en middels inspraak kenbaar gemaakt aan het College en ervoor gepleit de
plannen voor het versnellen van werklocaties kritisch tegen het licht te houden en dat de
beoogde nieuwe ontwikkelingslocatie Rithmeesterpark fase 3 geheel van tafel zou moeten
gaan. Het grote aantal ingediende zienswijzen heeft ertoe geleid dat het gebiedsperspectief
voor ‘t Hout/Rithmeesterpark 2 is losgekoppeld van de omgevingsvisie. De ondergrens van
het zoekgebied is naar het noorden opgeschoven zodat deze verder van het beekdal van de
Aa of Weerijs en de Trippelenberg vandaan ligt.
Agrarisch landschapsbeheer komt tot uitdrukking in het
project Herenboeren op het Lies. De Herenboeren is
een coöperatie van 200 huishoudens die samen een
gemengd boerenbedrijf van 20 ha runnen. Zij
produceren groente, fruit en vlees voor de leden van
deze huishoudens. Alles zo biologisch mogelijk. Met
het onthullen van een informatiebord door wethouder
Boaz Adank is op zondag 26 september dit project
officieel geopend.
De gemeente Breda heeft er een wandelpad
aangelegd. Dus is de Lies een wandelpad rijker. Meer
info https://breda.herenboeren.nl

Motie Trots
Recent is in klein comité de voortgang besproken van deze motie. Met het vertrek van de
wijkmanager Harry Verhallen én gebiedsmanager Wiet Kerkhoven, inmiddels met pensioen,
is het nodig om de continuïteit te bewaken. De nieuwe wijkmanager is Henk van de Corput
en gebiedsbeheerder heet Peter Bosman Beiden zijn geïnformeerd en bijgepraat over de
opdrachten vanuit de motie.
De openstaande thema’s zijn:
- de ecologische verbindingszone bij de Bijloop
- verbinden van het Liesbos naar het Mastbos middels Fiets- en wandelroutes
- het beheer en onderhoud van de Rode Beukenlaan en zijn gevleugelde bewoners en
toegankelijk maken voor natuurliefhebbers.
- de parkeerplaats bij Camping Liesbos en de Herenboeren met bijbehorende
verkeersstromen.
- toezicht en handhaving in het hele gebied verbeteren
- faunapassage Rijsbergseweg tussen Vloeiweide en Krabbebossen
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Statushouders in de Krabbebossen
Begin december kregen wij bericht van de gemeente Breda. U heeft één en ander ook
kunnen lezen in BN de Stem van 3 december 2021. De gemeenten Breda, Zundert,
Oosterhout, Etten-Leur, Geertruidenberg, Drimmelen, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en
Altena onderzoeken om 130 statushouders te huisvesten in de leegstaande gebouwen van
voormalig kleuterhuis de Krabbebossen. Er is afgesproken dat in goed overleg en tijdig met
omwonenden en omgeving in overleg wordt getreden om passende afspraken te maken.
Diversiteit, groen, afval en leefbaarheid
Het ErvenPlus project van Brabants Landschap, een project om erven aantrekkelijker te
maken voor vogels en andere diersoorten, is de afgelopen jaren een groot succes geweest.
Reden voor de gemeente Breda, opnieuw financiële steun te verstrekken, nu voor de periode
2022-2024. Bewoners in het buitengebied met een erf die mee willen doen kunnen zich
aanmelden bij Brabants Landschap https://www.brabantslandschap.nl
Het opruimen van zwerfvuil in de Effen door de deelnemers van ‘Effen- Schoon” is mede
door de corona problematiek dit jaar niet doorgaan. Wel heeft een aantal deelnemers op
persoonlijke titel delen van de omgeving onder handen genomen. De Raamschoorseweg,
Rithsestraat en Vuchtschootseweg zijn door de bewoners schoongehouden. Onlangs is ook
een initiatief gestart op de Tweegelandebrugweg: “Opgeruimd Effen”. Voor aanmelden of
en/of meer informatie kunt u mailen naar info@globenatuurreizen.nl .
In het Lies is ‘de Bermbende’ actief.
In het kader van natuureducatie is op 22 maart samen met de kinderen van basisschool
Effen een Tiny Forest aangeplant. Bedoeling is dat de kinderen en docenten van de
basisschool dit bos gaan onderhouden waarbij zij de ontwikkeling van de natuur na het
planten van bomen en struiken op de voet kunnen volgen. Uiteraard kunnen ook
omwonenden er een rol in vervullen. Het Tiny Forest met omgeving is beslist niet
bedoeld als hondenuitlaat en –losloopgebied.
We hebben dit jaar beduidend minder last gehad van de eikenprocessierups. Daar zal de
overvloedige regenval aan hebben bijgedragen. De gemeente heeft ook met diverse
maatregelen een bijdrage geleverd. Er is tijdig gestart met het verwijderen van nesten. Er
zijn diverse nestkasten opgehangen. We hopen dat binnen afzienbare tijd deze plaag
verminderd en dat we van deze jeukbeestjes worden verlost.
Waar we zeker van verlost zijn is de overlast
door de buggy’s die jarenlang de wegen en
zandpaden in het buitengebied onveilig
maakten door met hoge snelheid en een hoop
herrie over wegen en zandpaden te crossen in
een wolk van stof en zand. Het bedrijf dat
gevestigd was aan de Rijsbergseweg is
beëindigd. Nu de notoire motorcrossers met
hun vernielende en rust verstorende
activiteiten in de natuur nog zien te stoppen.
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3. Verkeers- en sociale veiligheid
Verkeersveiligheid blijft een hot item in het gebied. Vorig jaar zijn een aantal wegen in de
Rith, de Dr.Batenburglaan, de Dr. Schaepmanlaan en de Burg.de Manlaan al voorzien van
nieuw asfalt. Dit jaar kwam de oostzijde aan de beurt o.a. Oudlandstraatje,
Tweegelandebrugweg, Oude Rijsbergsebaan, Overasepad en Effens pad.
In die laatste is uiteindelijk een deel van de verlichting hersteld.
Een nieuw wegdek is uiteraard belangrijk voor de veiligheid van alle weggebruikers maar het
nodigt ook uit het gaspedaal wat dieper in te trappen dus wederom een beroep op iedereen
de snelheid te matigen. In het buitengebied geldt op veel plaatsen echt de 60 km! We vragen
dus op deze manier te werken aan de verkeersveiligheid.
De Effenseweg blijft een punt van zorg. Ondanks dat hier de 30 km begrenzing van kracht is
en de aanwezigheid van drempels wordt er met name komende vanaf het viaduct nog steeds
te hard gereden. Het probleem is onder de aandacht gebracht bij de gemeente maar heeft
nog niet tot maatregelen geleid.
Zoals vorig jaar reeds gemeld zijn de werkzaamheden aan de nieuw aan te leggen
Turborotonde bij het IABC, weliswaar met vertraging, nu in volle gang en is het kruispunt uit
het verkeer genomen. De omleidingen door en langs het Liesbos en Drielindendreef trekken
een flinke wissel op het woongenot van de omwonenden. De activiteiten zijn via een app te
volgen zie: bouw app turborotonde iabc breda.
Ook wordt vanuit omwonenden en gebruikers via Motie de Rith, Dorpsraad Princenhage en
de wijkraad regelmatig aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op het kruispunt
Dogdreef en Rithsestraat. Met name fietsers, komende vanaf richting Breda, worden daar op
onverantwoorde manier richting de kruising gelanceerd, zeker nu de ontwikkeling van dit
bedrijventerrein gaat leiden tot meer verkeersstromen.
Liefst zien we meer blauw op straat. We hebben wél een groene wijk-BOA Nadia
Vendelbosch. Zij is gedetacheerd via Staatsbosbeheer en heeft o.a. het buitengebied ZuidWest als werkterrein. Zij is in dienst van de gemeente Breda en krijgt onder meer via de
Buiten Beter App meldingen.
Sociale veiligheid
Al vanaf 2010 is er op Effen een
buurtpreventieteam. De communicatie verliep
voornamelijk via de brievenbus en soms
persoonlijke contacten. Nu elf jaar verder is er
veel veranderd, de mobiele telefoon werd een
algemeen goed en de WhatsApp het snelle
communicatiemiddel als hulpmiddel binnen
Buurtpreventie Breda. Op de bekende
buurtpreventiebordjes aan de randen van BPV
straten-en gebieden werden de groene
WhatsApp-logo’s toegevoegd. Afgelopen
periode is men bezig geweest de
bewonersinformatie te actualiseren. Door u
aan te sluiten bij buurtpreventie kunt u
bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in
de wijk.

Jaarverslag 2021 Wijkraad Buitengebied Breda Zuid West

4

Naast de buurtpreventie teams in Effen en de Rith wordt er momenteel ook op Overa een
opgestart. Buurtpreventie heeft een vaste rubriek in de nieuwsbrief “Effen Een voor Allen”.
Een andere vorm van sociale controle en veiligheid is het verenigingsleven en dat is de
afgelopen tijd behoorlijk onder druk komen te staan door de vele beperkingen.
Je verliest elkaar uit het oog terwijl contacten, in elk geval voor de oudere bewoners, van
essentieel belang zijn. Ook de gemeenschapshuizen in Effen en Liesbos hebben het zwaar
ondanks de steun van de gemeente, geen verenigingen, geen inkomsten.
Beide gemeenschapshuizen zijn afhankelijk van vrijwilligers voor het bestuur en beheer en
zoeken momenteel mensen die zich willen inzetten om alles ook in 2022 weer draaiend te
houden. Bent u binnenkort zo’n vrijwilliger?
Een aandachtspunt voor iedereen; let op ouderen en alleenstaanden in uw omgeving. Trek
aan de bel bij het vermoeden dat iets niet goed gaat. Meld het bij de wijkraad of bij Zorg voor
Elkaar Breda tel. 076 5251500 en vraag naar Esther de Raad, ons buitengebied behoort tot
haar werkgebied.
Dan onze groep vrijwilligers van “Effen Hartsafe” die zich inzetten in noodsituaties met hun
expertise opgedaan tijdens de cursus reanimatie en AED. De jaarlijkse herhalings- en
trainingsbijeenkomsten hebben voor het tweede jaar op rij geen doorgang kunnen vinden.
De certificaten zijn stilzwijgend verlengd en men is drukdoende de herhalingen weer zo snel
mogelijk op te starten.
Energietransitie
De gemeente Breda is hier druk mee in de weer. Van het gas af, verduurzamen,
klimaatadaptie, vergroening, allemaal veel gehoorde termen die de afgelopen tijd voorbij
komen. Wilt u meer weten kijk dan op www.bredadoetmee.nl
Energie/A16
De werkzaamheden voor de windmolens langs de A16 zijn gestart. Recent hebben we
gezien dat er dwars door het gebied een nieuw en fors kabelnetwerk is ingegraven en
aangesloten. Wilt u meer weten over de huidige status van de windmolens kijk dan op
https://energiea16.nl
Tot zover een samenvatting van onze activiteiten gedurende
2021

De wijkraad wenst alle bewoners van het
buitengebied Breda Zuid-West
Gezellige feestdagen, een veilige jaarwisseling en
een gezond, harmonieus en positief 2022
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BUURTEN & PORTEFEUILLES

WIJK
Dr.Batenburg- en
Dr.Schaepmanlaan
De Rith
De Rith

CONTACTPERSOON
Ad Honcoop

THEMA/AANDACHTSGEBIED
Leefbaarheid en woonomgeving

Cock Jansen
Gera Hospers

Effen

Paul Bindels

Effen

Joan Joosen

Liesbos/Vaareind
Liesbos

Esther Luijkx
Martijn Quicken

Lies
Overa

Piet Hendrickx
vacature
Rien Peeters
Lisette Sprenkels

Wijkplatform
Gezonde leefomgeving, Beheer en onderhoud
Nieuwsbrief
Voorzitter wijkraad
Gemeenschapshuis de Kievitslaar, Wijkplatform
Leefbaarheid en wonen, Energie transitie en sociale
participatie, (buurt) Preventie en veiligheid
Wind energie A16 en Werkgroep A16/HSL bundel
Secretariaat wijkraad
Zorg Voor elkaar
Ondernemers en Vertegenwoordiger ZLTO
Gemeenschapshuis Liesbos
Wijkplatform; Energietransitie en sociale participatie
(buurt) Preventie en veiligheid en Recreatie
Natuur, Veiligheid, Verkeer, Beheer en onderhoud

‘t Hout

Zorg voor Elkaar
Penningmeester Zorg voor Elkaar
Vertegenwoordiger basisschool
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