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Jaarverslag 2019
Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Het jaar 2019 heeft weer een groot aantal te vermelden zaken gebracht. Behalve alle zaken in ons
buitengebied hebben wij zelf als wijkraad ook een belangrijke wijziging ondergaan. Zo kunt u boven aan dit
jaarverslag zien, wat u wellicht al bekend was, dat ons logo in de loop van dit jaar gewijzigd is. We vonden
dat ons logo wat gemoderniseerd kon worden en hebben daarom het oude logo met de koe en het paard
een update gegeven. Dit is vervangen door zeven cirkels, die de zeven deelgebieden, of zo u wilt,
buurtschappen in ons werkgebied (Liesbos en Vaareind, ’t Hout en de lanen, Effen, Overa, De Rith, Lies en
Vuchtschoot) voorstellen. De kleuren van de cirkels staan voor de verschillende functies van ons
buitengebied, en zijn afgeleid van de standaard kleurenlegenda van een bestemmingsplan. De ligging van
de cirkels staat voor de onderlinge verbondenheid van deze functies, maar ook van onze buurtschappen.
De terugblik op 2019 starten we met de jaarvergadering op 15 januari in het gemeenschapshuis Liesbos.
Op de goedbezochte vergadering waar ook vertegenwoordigers van de gemeente en de politie aanwezig
waren konden de aanwezigen onder andere kennis nemen van de resultaten van de Motie Trots op de Rith.
Alle projectgroepen presenteerden voor hun deelgebied de uitkomsten van het proces dat zij afgelegd
hadden sinds de start van het project. Ook de al bereikte resultaten zijn deze avond gepresenteerd.
Een volledig verslag van de vergadering is te vinden op de website van de wijkraad
www.wijkraadbredazw.nl
Motie de Rith
In navolging van de presentatie tijdens de jaarvergadering, zijn in 2019 vele zaken rondom de motie Trots
op de Rith gerealiseerd. Zo is er een wandelpad aangelegd, startend tegenover de Hoogstraat, tussen de
akkers door, naar de Sprundelsebaan. Helaas wordt het pad ook veel gebruikt als hondenuitlaatplaats.
Omdat deze uitwerpselen de oogst op de omliggende akkers kan besmetten en daarmee afkeuren, worden
alle hondenbezitters die van dit pad gebruik maken verzocht om de uitwerpselen van hun honden op te
ruimen.
Verder zijn in ons gebied op verschillende aantrekkelijke plaatsen zitbankjes en picknicktafels geïnstalleerd.
Deze zijn gemaakt van Bredaas hout van bomen die langs de singels hebben gestaan. Deze geven een
mooie toegevoegde waarde aan ons gebied. Helaas is er echter ook al een exemplaar met grof geweld
gestolen en een vernield.
Voor de agrotoeristische bedrijven die hieraan wilden deelnemen, is toeristische bewegwijzering in ons
gebied aangebracht. Waarschijnlijk komt er een voortzetting voor de andere (agro)toeristische bedrijven in
ons buitengebied. Ook zijn er entreeborden geplaatst om de bezoekers van ons gebied meer attent te
maken op de plaats waar zij zich bevinden. Daarnaast zullen binnenkort ook de bekende grijze kasten
langs de weg voorzien worden van een toepasselijke bestickering. Ook wordt nog gewerkt aan de
entreepoorten die naar ons gebied leiden.
Ook de voorgestelde verkeersmaatregelen komen tot uitvoering, zoals de her-asfaltering van de
Sprundelsebaan. Overige maatregelen komen hopelijk de komende tijd op de agenda te staan voor
uitvoering, o.a. plateaus op kruisingen en snelheidsremmers op de Liesboslaan.
Daarnaast is een start gemaakt met het plan om te komen tot een oprichting van een coöperatie van
herenboeren. Uiteindelijk zou men daarvoor in een deel van het gebied tussen Sprundelsebaan, Liesdreef
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en Liesstraat gaan opereren. Men is nog bezig met de opstartfase en de werving van voldoende
deelnemers.
Een andere recreatieve impuls voor ons gebied is dit jaar gereed gekomen. Behalve langs de Mark kan er
vanaf dit jaar ook langs de loop van de Aa- of Weerijs worden gefietst. De gemeente Breda en ook de
gemeente Zundert hebben hiervoor enkele nieuwe trajecten direct langs of dicht in de buurt van het
riviertje aangelegd.
Veiligheid
Sinds de invoering van de Buurtpreventie in onze buurt werpt dit duidelijk vruchten af. De communicatie
tussen politie en burger en burgers onderling verloopt soepeler. Het blijft echter wel noodzakelijk om
incidenten zo veel en zo vlug mogelijk door te geven aan de politie via de bekende nummers 0900-8844 en
112. Coördinator Andy Kuiper heeft in 2019, na vele jaren inzet, zijn taak als centrale figuur neergelegd. Er
is dus nog steeds een vacature op dit gebied. De buurtpreventie appgroepen krijgen daarnaast ook
uitbreiding via sociale appgroepen. Zo ontstaat een moderne manier van onderling contact onderhouden
met je buurtgenoten. Het ‘buurten’ krijgt er een elektronisch zusje bij.
Wonen in het buitengebied
De nieuwe woningen aan de Effenseweg zijn in 2019 allen bewoond. Dit is een goede ontwikkeling en de
wijkraad blijft zich inzetten voor mogelijkheden voor huisvesting voor de bewoners van ons gebied.
Zwerfafval
Ook in 2019 blijft het zwerfafval een probleem in ons buitengebied. De opruimacties door verschillende
initiatieven verdienen nog steeds een groot compliment. Laten we hopen dat dit uiteindelijk niet meer
nodig zal zijn.
Handhaving en toezicht
In 2019 zijn er vanuit de wijkraad meerdere gesprekken geweest met ambtenaren en wethouders over
handhaving en toezicht. Ondanks vele toezeggingen blijft de communicatie en de daadwerkelijke actie door
de gemeente ver achter bij het noodzakelijke niveau. Er zijn door de gemeente in ieder geval toezeggingen
gedaan voor verbetering. We zullen ze in het oog houden en achter de vodden blijven zitten.
Zorg
In 2019 hebben vertegenwoordigers van de wijkraad verschillende bijeenkomsten m.b.t. de thema’s zorg
bijgewoond. Er worden verschillende initiatieven ontplooid om het ouderen mogelijk te maken zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ook het dementie-vriendelijk maken van de wijk speelt hierbij een
rol. We streven ernaar om ook binnen ons gebied in kaart te brengen hoe en waar er problemen zouden
kunnen zijn rondom het ouder worden en hoe we deze kunnen voorblijven en oplossen.
Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u een flyer van Zorg voor Elkaar van de gemeente Breda
met informatie en telefoonnummer ingeval u vragen heeft over zorg en ondersteuning. De ervaring leert
dat er in het vervolgtraject toch regelmatig onduidelijkheden zijn over het hoe en waar.
De werkgroep zorg binnen de wijkraad heeft onlangs versterking gekregen in de persoon van Rien Peeters,
jarenlang werkzaam geweest bij WIJ, een netwerk waar vrijwilligers, burgers en professionals actief zijn
om mensen hulp te bieden op het gebied van persoonlijk advies en ondersteuning om hun zelfstandigheid
te behouden. Hij stelt ons deze ervaring ten dienste en wij maken daar graag gebruik van.
Dus heeft u vragen, laat het ons weten via info@wijkraadbredazw.nl of bel het secretariaat 076 5211117.
Duurzaamheid en milieu
Met betrekking tot de geplande windmolens langs de A16 zijn verschillende bijeenkomsten geweest op het
gebied van planschade voor de betrokken bewoners. In 2020 wordt verder ingezet op de besteding van
een deel van de opbrengst van de windmolens aan lokale energie-initiatieven. Ook op het gebied van
nieuwe locaties voor zonnepanelen zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Bijkomend punt van aandacht
voor het slagen van deze initiatieven is of de netcapaciteit voldoende is. De gemeente Breda heeft hiertoe
op dit moment een visie in ontwikkeling.
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HSL
Er is na lang aandringen vanuit Den Haag geld toegezegd, wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor
geluidsisolatie van de meest gevoelig gelegen woningen. Het geld is helaas echter nog niet toegekend.
Processierups
Ook in onze buurt heeft de processierups zich afgelopen jaar meer en meer gemanifesteerd. Helaas kon
door de vele nesten door de gemeente maar beperkt opgetreden worden. De wijkraad heeft sterk
aangedrongen om dit in het vervolg niet meer voor te laten komen. Voor 2020 wil de gemeente nu
preventief maatregelen nemen.
Ruimtelijke Plannen
Onlangs werd bekend dat de volgende fases van het Rithmeesterpark ontwikkeld zullen gaan worden. De
gemeente heeft hiervoor een visie voor een groter gebied ten zuiden van de Zuidelijke Rondweg (van de
A16 tot aan het oude Esso-kantoor) in voorbereiding.
Met betrekking tot de plannen voor het Bagvenpark zijn, naast vele anderen, ook door de wijkraad in 2019
bezwaren aangetekend. Deze bezwaren hebben helaas geen gehoor gevonden bij de gemeente. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen de oorspronkelijke plannen nu doorgang vinden, al zijn deze nog niet definitief
gepresenteerd.
Samenstelling wijkraad
Het streven is dat elk buurtschap een contactpersoon heeft binnen de wijkraad. Dat geldt ook voor de
voorzieningen, de school, de gemeenschapshuizen, de ondernemers en de ZLTO.
Tot voor kort was Bart Lauwen de contactpersoon voor Overa.
Als burgerraadslid voor D66 in Breda was dit niet meer te combineren met de wijkraad en heeft hij
besloten zijn activiteiten als wijkraadslid te beëindigen.
We zijn dus naarstig op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor Overa, liever nog zien we er twee
want Overa is een groot gebied. Wellicht dat onder de nieuwe bewoners, want er is flink gebouwd
langs de Overaseweg, er iemand is die zich wil verdiepen in en inzetten voor dit deel van ons gebied.
Het is met stip de beste manier om de buurt met zijn bewoners te leren kennen.
Dan zijn we nog op zoek naar secretariële ondersteuning. De huidige secretaris blijft wel aan als
wijkraadslid maar dan zonder de taken als secretaris. Leuk en leerzaam, soms een beetje druk maar over
het algemeen heel goed te doen. De combinatie met de functie als wijkraadslid voor Overa zou een
geweldige toevoeging zijn.
Denkt u er een over na. Voor informatie kunt u bellen naar het secretariaat 076 5211117
of naar de voorzitter 076 5146337 of 06 14324239
De wijkraad wil iedereen bedanken die zich in 2019, op wat voor manier dan ook, heeft ingezet om onze
wijk tot een beter leefbaar geheel te maken. Of dit nu is via de vele verenigingen die actief zijn in onze
buurt, of via andere initiatieven doet minder ter zake. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij en zo maken
we samen van onze buurt een mooie plaats om in te leven en te werken.
Heeft u vragen voor de wijkraad, deze dan graag schriftelijk of telefonisch vóór de jaarvergadering bij ons
melden via info@wijkraadbredazw.nl of tel. 076 5211117 secretariaat of 06 14324239 de voorzitter.
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