Notulen Jaarvergadering Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West.
13 januari 2020, De Kievitslaar, Effen
Paul Bindels opent de jaarvergadering om 19.55 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Afmeldingen zijn ontvangen van de wijkagent, Peter Bosman van de gemeente Breda, Peter Bakker
van Groen Links en Erwin Hoek van de PvdA. Hij noemt het opvallend dat de wijkagent het laat
afweten, net nu er vlak buiten de Kievitslaar een politiecontrole aan de gang is.
De bijeenkomst zal verder niet zo veel vanuit de wijkraad plaatsvinden, maar meer vanuit de
bewoners, zij mogen vanavond zeggen wat zij van de wijk en de wijkraad denken.
Allereerst geeft hij het woord aan Martijn Quicken, die een korte toelichting geeft bij het nieuwe logo
van de wijkraad. Martijn geeft aan dat er behoefte was aan modernisering van het logo. Het ‘paard
en de koe’ uit het oude logo zijn weliswaar nog steeds in de wijk aanwezig, maar daarnaast zijn er
nog een hoop andere functies en gezichten van onze wijk. Deze krijgen via de zeven cirkels (de zeven
deelgebieden in onze wijk) en de kleuren van de cirkels (de verschillende bestemmingskleuren van de
gebruiksvormen) hun uiting.
Paul Bindels krijgt opnieuw het woord. Hij licht de bedoeling van de avond verder toe. De functie van
de wijkraad is het zorgen voor een schoon, gezond en veilig woon-, leef- en werkklimaat voor de
inwoners, agrariërs en ondernemers van ons gebied. Daartoe signaleert en adviseert de wijkraad en
doet zij aan belangenbehartiging.
Daartoe kan de wijkraad echter niet zonder vrijwilligers. Zo wordt er nog steeds gezocht naar een
vertegenwoordiger namens de basisschool, als vervanger voor Lisette Sprenkels en voor naar een
vertegenwoordiger voor Overa. Daarnaast zoekt de wijkraad nog naar iemand die de secretaresse
kan ondersteunen bij haar werkzaamheden. Het goede nieuws voor de wijkraad is dat Bas van de
Broek als leerkracht van de school waarschijnlijk zitting gaat nemen in de wijkraad en dat Rien
Peeters is toegetreden tot de werkgroep zorg. Beiden worden aan de zaal voorgesteld.
Ook de gemeenschap kan echter niet zonder vrijwilligers, zo geeft Paul Bindels aan. Vandaar dat de
aanwezigen nog extra opmerkzaam worden gemaakt op de bestaande vacatures voor bestuur en
vrijwilligers voor de beide gemeenschapshuizen Liesbos en Kievitslaar.
Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de avond, Dennis van Overveld. Hij is blij met de
opkomst van de avond en geeft aan als buurman van Paul Bindels deze avond zijn steentje te willen
bijdragen.
Vervolgens licht hij de precieze gang van zaken van de avond toe. Alle bezoekers hebben tevoren op
de presentielijst kunnen aangeven in welk gedeelte van ons gebied zij wonen. Op basis van deze
gebiedsverdeling wordt de groep gesplist, waarna in de verschillende groepen afzonderlijk
gediscussieerd wordt aan de hand van de thema’s die zijn behandeld in het onderzoek
wijkwaardering, dat in opdracht van de wijkraad in 2006 is uitgevoerd. De aanwezigen kunnen zo
aangeven of zij van mening zijn dat de knelpunten vanuit het vroegere onderzoek al zijn opgelost en
of er op basis van de verschillende thema’s wellicht nieuwe knelpunten zijn ontstaan.
Nadat de groepsdiscussie heeft plaatsgevonden roept voorzitter Van Overveld alle groepen terug en
vraagt hen om hun oordeel over de verschillenden punten. Hij heeft bij een rondgang geconstateerd
dat er veel energie in de groepen was.
Voordat de vergadering hier aan toe komt, krijgen de leden van de gemeenteraad die aanwezig zijn
bij de bijeenkomst de gelegenheid zich voor te stellen en hun mening over de bijeenkomst te geven.
John Michielsen bijt als VVD-burgerraadslid het spits af. Hij komt kennisnemen van wat er in de wijk
speelt. Hij heeft in de tafeldiscussies al wat meegekregen van de dingen die de aanwezigen
bezighouden en zal proberen hier binnen de gemeente het nodige aan te doen. Voorts is Angelo
Gommeren aanwezig. Hij is Sociaal Wijkbeheerder samen met zijn collega’s Harrie Verhallen en Peter
Bosman voor wie hij vanavond ook waarneemt. Hij kijkt daarbij met name naar de sociale punten

binnen de wijk. Tenslotte neemt Kristel de Baat, namens het CDA, het woord. Zij neemt binnen deze
partij de verantwoordelijkheid voor het gebied waar ze wonen binnen Breda. Aangezien zij in Effen
woont, is ze dus zeer betrokken bij wat er speelt. Ze trekken veel de wijk in met de fractie en komen
graag terug op een open avond om dingen nader te bespreken.
Dennis van Overveld vraagt de verschillende deeltafels vervolgens hoe zijn het gevonden hebben.
Behalve dat de gesprekstijd voor de groepen door velen als te kort werd beoordeeld, zijn verder geen
opmerkingen aangegeven.
De uitkomsten van de tafelgesprekken zijn, samengevat, als volgt:
• In de Rith is men trots op eigen gebied al zou men graag meer waardering van het landschap
willen zien. De dumpingen in het gebied is men spuugzat, net als het hardrijden. Men wenst
betere verlichting, betere wandelpaden en herbestemming van het landschap, Het
boerenlandschap moet blijven. Graag ziet men weer afvalbakken naast het parkmeubilair, wil
men strakke aanpak van de processierups, ruiterpaden, en 50 km als snelheid in het gebied.
• In de Lanen / het Hout en Overa heeft men niet zo veel opmerkingen, met uitzondering van
het harde rijden in Overa, wat veel overlast veroorzaakt. Verder is de zorg moeilijk te regelen
in buitengebied.
• In Liesbos en op het Vaareind zijn er veel vragen over het onderhoud van de wegen, ziet men
graag herbestemming van agrarische bebouwing en geen nieuwbouw. Men is tevreden over
de vernieuwing van het asfalt van de Sprundelsebaan. Verder zijn verkeersveiligheid, de
graffiti op geluidswallen e.d. en de rare figuren die soms rondlopen een punt van zorg.
Daarbij wordt ook genoemd de gebrekkige verspreiding van het Stadsblad en de Bode en het
verkeerd gebruik van de op- en afritten en aansluitingswegen bij de op- en afrit van de A16.
• In Effen noemt men de onder andere gebrekkige informatievoorziening vanuit de gemeente,
het ontbreken van betaalbare c.q. starterswoningen. Daarnaast dient er aandacht besteed te
worden aan het hard rijden op en het onderhoud van de wegen (o.a. de barrières op de
Rijsbergseweg en de barrières in de Dogdreef die kapot zijn gereden) en het onderhoud van
bosjes en natuur.
Vanuit de zaal komt de vraag waarom er naar mening van de wijkraad gestopt zou moeten worden
met bouwen in het kader van rood voor groen. Piet Hendrickx antwoordt namens de wijkraad dat er
zijn al zoveel huizen gebouwd zijn die helaas niet passen in het beeld van het buitengebied. Zo lijkt de
Overaseweg soms op het Brasschaat van Breda. Dergelijke moderne huizen passen niet in het (beeld
van het) buitengebied. Paul Bindels vult hierbij nog aan dat er alleen extra gebouwd kan worden als
men een bedrag stort in het groenfonds, wat met dit project meeloopt.
Een volgende vraagsteller geeft aan of het niet mogelijk is om de entree van Effen mooier aan te
kleden? Paul Bindels geeft aan dat de rotonde wordt verhuurd door de gemeente als reclameobject.
De huurder dient de rotonde dan te onderhouden. Wellicht zou het een idee kunnen zijn eens met
dit bedrijf te overleggen.
Dennis van Overveld bedankt vervolgens de aanwezigen voor hun inzet. Hij geeft aan dat het ook nog
mogelijk is om extra aandachtspunten aan te leveren door ze in de aanwezige melkbus te werpen.
Terugblik op 2019
Vooruitkijkend op 2020 lijkt het kriebelig jaar te worden gezien de overlast met de processierups in
2019. Niettemin zit de gemeente er vol op en is er ook iemand uit ons gebied, Marinel van Walsum,
die zich hiermee bezighoudt. Zo zijn er mezenkasten besteld en opgehangen en wordt bekeken wat
nog er meer te doen is om overlast tegen te gaan. Zundert zet bijvoorbeeld aaltjes uit, die de eitjes
van de rups moeten eten, maar dit is nog in de onderzoeksfase. Gemeente Breda heeft wel een
overleggroep voor processierups.

Vragen bij het jaarverslag
Vanuit de zaal komt via Jacques Hendrikx de opmerking dat er goede initiatieven zijn vanuit de
wijkraad, maar dat bewoners zelf ook in actie moeten komen, bijvoorbeeld door afval zelf op te
ruimen. De gemeente doet daar ook haar best voor. Vervolgens komt de vraag hoe er het beste aan
de gemeente gemeld kan worden. Paul Bindels antwoordt dat de wijkraad al geruime tijd in gesprek
is met de gemeente over onderhoud en handhaving. De gemeente geeft daarbij altijd aan dat er te
weinig gemeld wordt. Daarom doet hij een oproep aan de aanwezigen om zoveel mogelijk te melden,
hetzij via de website van de gemeente of per mail contact@breda.nl zodat er een registratie volgt, of
via de buiten beter app, maar dan vanaf de locatie van de melding, of telefonisch. Yvonne van Beek
meldt dat er n.a.v. Motie de Rith veel dingen aangepakt zouden worden. Dit is zeker gebeurd en ze
hoopt dat dat dit in 2020 ook zo verder gaat. Dennis van Overveld vraagt aan Paul Bindels waar hij
voor de Motie de Rith het meest trots op is. Paul antwoordt hierop dat er in de loop der jaren veel
verbeterd is, maar dat er ook veel is bijgekomen, onder andere in de vorm van dumpingen,
windmolens en festivals. Het verkeer gaat met name de komende jaren opgepakt worden. Paul is
trots op samenwerking binnen de motie trots, met o.a. Harrie Verhallen, Wiet Kerkhoven, en Ton
Rozendaal en de overige ambtenaren welke zich voor dit project hard gemaakt hebben en nog
steeds benaderbaar zijn. Ook zijn er toegangspoorten gekomen, net als bekleding van stroomkasten
e.d.
Paul geeft, terugblikkend op de buurtpreventie, aan dat er in ons gebied ook een cyberambassadeur
is voor de buurtpreventie, in de persoon van Yvonne van Beek. De woninginbraken lopen weliswaar
terug, maar cybercrime wordt nieuw gevaar. Mensen kunnen zo veel schade krijgen als er iemand
toegang tot hun computer krijgt. 24 maart is er een informatieavond over cybersecurity. Iedereen die
interesse heeft is bij deze uitgenodigd.
Paul geeft ook aan dat Angelo Gommeren, aanwezig bij de vergadering, namens gemeente ook zorgt
voor het wijkplatform. Hier kun je financiële ondersteuning aanvragen voor initiatieven die de
leefbaarheid van de buurt vergroten. Het is mogelijk hiervoor bij hem te informeren.
Inmiddels zijn er verschillende AED’s in ons buitengebied, waarbij er laatst nog exemplaren zijn
toegevoegd in Effen en Liesbos. Vrijwilligers zorgen dat ze deze apparaten kunnen bedienen door
jaarlijks een opfriscursus te volgen. Via whatsapp is het ook mogelijk om zelf een buurtpreventie
groep starten. Soms wordt hier ook informatie gedeeld die niet direct thuishoort bij buurtpreventie,
maar daarvoor zijn sociale appgroepen gestart. Mochten mensen een groep willen starten dan
kunnen ze bij de wijkraad informeren.
Dennis van Overveld vraagt de aanwezigen om een tiptop kaart in te vullen die in de zaal verspreid
liggen. Hierop kunnen de aanwezigen aangeven wat zij deze avond goed vonden en wat er beter kan.
Ook kan via deze kaart een algemeen cijfer gegeven worden. Het verzoek wordt aan de aanwezigen
gedaan op deze kaarten in de aanwezige melkbus te stoppen, zodat de wijkraad deze kan gebruiken
om haar dienstverlening te verbeteren.
Tenslotte bedankt Paul Bindels Dennis van Overveld voor zijn inzet deze avond, ondanks dat hij er
tevoren slecht van geslapen had. Onder een toast met alle aanwezigen op 2020 wordt hierna de
avond afgesloten.

