WIJKRAAD BUITENGEBIED BREDA ZUID WEST

Breda, 13 december 2020

Beste buurtbewoner,
Bijgaand ontvang u het jaarverslag van de wijkraad van 2020. We zijn het jaar begonnen met de
jaarvergadering. Tijdens die bijeenkomst hebben we onze opdracht geactualiseerd.
Dat ziet u terug in het jaarplan 2020.
U ontvangt ook het jaarplan 2020.
We hebben het jaarverslag dus langs die thema’s opgebouwd en verantwoord.
Helaas kunnen we in januari geen jaarvergadering houden. Gezien de ontwikkelingen van de
Corona verwachten we dat we dan nog niet bij elkaar kunnen komen.
Ook daarom hebben we voor u een uitgebreider jaarverslag gemaakt.
Als het later in het jaar wel weer mogelijk is, zullen we bezien hoe we een bijeenkomst met de
buurt gaan organiseren.
Tot slot ook een mini enquête. We vragen u om het bij uw wijkcontactpersoon in de bus te doen.
U kunt het ook digitaal retour zenden.
Ook van hieruit een goed, gezond en gelukkig 2021 toegewenst namens
De WIJKRAAD buitengebied Breda Zuid-West

Contact
Heeft u suggesties en/of vragen laat het ons weten: info@wijkraadbredazw.nl
of bel het secretariaat 076-5211117
of neem contact op met de u bekende contactpersonen
Bezoek ook onze website www.wijkraadbredazw.nl

Brief bij Jaarverslag en jaarplan 2020

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
tijdelijk Rien Peeters
Lisette Sprenkels

Wijkplatform
Gezonde leefomgeving en 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
Zorg Voor elkaar
Ondernemers en Vertegenwoordiger ZLTO
Gemeenschapshuis Liesbos
Wijkplatform; Energie transitie en sociale participatie
(buurt) Preventie en veiligheid en Recreatie
Natuur, Veiligheid, Verkeer, beheer en onderhoud

‘t Hout

VRAGEN VOOR DE BEWONERS

Zorg voor Elkaar
Penningmeester Zorg voor Elkaar
Vertegenwoordiger basisschool

ENQUETE

1. Bent u tevreden over de buurt?

Ja

Nee

3. Kent u de wijkraad?

Ja

Nee

4. Weet u wie uw contactpersoon is?

Ja

Nee

5. Volgt u de wijkraad?

Ja

6. Heeft u tips?

Ja

2. Heeft u wensen: wat kan beter?
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Nee
Nee

