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De zomervakantie staat weer voor de deur ook voor de wijkraad, toch zullen wij tijdens het
zomerreces van de gemeente ogen en oren open houden.
Een korte terugblik en de stand van zaken van onze activiteiten van het afgelopen half jaar.
Voor hen die regelmatig de website bezoeken kan het bekend voorkomen.
Op een wederom druk bezochte jaarvergadering 14 januari jl. in de Kievitslaar werd naast
het huishoudelijke gedeelte behorende bij dit soort vergaderingen, onze nieuwe wijkagent R.
de Bok en de veiligheidsregisseur voor Breda Zuid H. Boelens voorgesteld. Na de pauze was
er de presentatie van de ontwerpbeleidsnota Groen en Rood welke door mevrouw van
Bijsterveldt is gepresenteerd. De vaststelling van de definitieve beleidsnota en de commentaar
nota staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 11 september 2008. Meer
informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de gemeente Breda.
10 maart jl. is ons gewaardeerd wijkraadslid en vertegenwoordiger voor het Lies de heer
Mr. Drs. Henk Bom ons vrij plotseling en op veel te jonge leeftijd ontvallen .
Na aanleiding van ons rapport wijkwaardering zijn we afgelopen periode bij de diverse
verantwoordelijke, waaronder enkel wethouders en de politieke partijen van de gemeente
Breda, geweest om aandacht te vragen voor uw zorgen en wensen. We kunnen reeds melden
dat men aan de Leursebaan drempels heeft gelegd en met de andere kruispunten Groenstraat
en Zanddreef bezig is of binnenkort begint.
Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om dat gedeelte van ons buitengebied, waar nog
geen 60 km zone is, aan te passen en als zodanig in te richten om ook hier de snelheid terug te
dringen. Mogelijk dat hier gebruik gemaakt kan worden van een speciale subsidie pot voor de
wijkraden.
Onze wijkagent heeft mede in het kader van de door uw geopperde wens al enkele gerichte
snelheids- en verkeerscontroles uitgevoerd.
Er is extra zorg gevraagd voor beheer en onderhoud van uw woonomgeving en met nadruk
verzocht om ook te handhaven om verloedering van ons buitengebied te voorkomen.
De jaarlijkse schouw heeft weer plaatsgevonden en is terug te vinden op onze website.
Recentelijk is het rijkswaterstaat gelukt de geluidsoverlast ten gevolge van de
voegconstructie op de A16 thv Effen aanzienlijk te reduceren. Zonder daar ruchtbaarheid aan
te geven. Het gemaal aan het Effensepad bereikt met 2 jaar vertraging zijn voltooiing zodat
het fietspad korter onderwater blijft staan.
Ook in Effen kan een notoire bezwaarmaker niet ontbreken zo blijkt, bij het indienen van een
bezwaar, gegrond of ongegrond moet de overheid altijd een standaard procedure doorlopen en
dit heeft dan ook altijd vertraging en extra kosten tot gevolg voor de belanghebbende en dat
weten de bezwaarmakers. Mede om deze reden is de aanleg van de rotonde wederom

uitgesteld. We hopen daarom dan ook dat het gemeenschappelijke belang en veiligheid
prevaleert boven de persoonlijke grieven van onze Effense bezwaarmaker.
Zonder uw inbreng en met te weinig leden kan de wijkraad niet optimaal functioneren we zijn
er voor u en het behoudt van dat prachtige buitengebied waar het goed leven en werken is.
Mocht uw belangstelling hebben om zitting te nemen in de wijkraad of op een andere manier
uw bijdrage willen leveren aan de wijkraad middels deelname aan een commissie, of ideeën
heeft die het woon- werk- en leefklimaat kunnen verbeteren dan houden wij ons aanbevolen.
U kunt ons bereiken via het secretariaat.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bezoek dan regelmatig onze
website
De wijkraad wenst u een prettige vakantie toe.

