Wijkraadwetenswaardigheden
(september 2015)

Dames en heren
De zomer bijna voorbij, de vakanties
zijn vastgelegd op foto en film en in het gemeentebestuur is een nieuw
college geformeerd. Wij hebben ondertussen niet stilgezeten dus even
bijpraten.
Rondje Effen
De bewegwijzering van ons “Rondje Effen” is dringend aan restauratie
toe. Navraag over de uitvoering hiervan bij de diverse instanties heeft
tot resultaat geleid. Brabants Landschap heeft toegezegd deze taak op
zich te nemen. Tevens hebben we een balletje opgegooid over de
mogelijkheid, de wandelroutes uit te breiden met een rondje
Trippelenberg/Overaaspad. We wachten in spanning af.
Schouw 2015
Door diverse omstandigheden heeft de schouw dit jaar lang op zich
laten wachten maar is uiteindelijk op woensdag 3 sept.jl. toch
uitgevoerd. De door u ingebrachte zaken en nog openstaande zaken van
voorgaande jaren zijn de revue gepasseerd. Het blijft van belang om
meldingen altijd door te geven bij het meldpunt via tel.nr. 14076 of, nog
beter, via de App buitenbeter. Bij uitblijven van resultaat op uw
meldingen dan graag de wijkraad hiervan in kennis stellen met, indien
mogelijk, het nummer van de melding zodat wij kunnen proberen de
oorzaak van de stagnerende factor te achterhalen.

Oudlandstraatje
Recent is duidelijk geworden dat ook het eerste deel van het
Oudlandstraatje tussen de Tweegelandenbrugweg en de Krabbebossen
niet afgesloten mag worden.
Genoemde weg staat vermeld op de wegenlegger van de gemeente
Breda en wordt derhalve aangemerkt als zijnde openbaar. Het College
van Burgemeester en Wethouders heeft beslist dat de weg dus niet aan
de openbaarheid mag worden onttrokken.
Voor het reeds geplaatste hek rond het weiland aan de
Tweegelandenbrugweg moet een omgevingsvergunning worden
aangevraagd.
Wijkraadsleden Overa en de Rith
We zijn in gesprek over de vacature voor Overa en hopen die op korte
termijn in te kunnen vullen. Kandidaten voor de Rith zijn van harte
welkom.
A16-HSL
De werkgroep heeft samen met de Stichting Geen Gehoor de
mogelijkheden besproken, om de staatssecretaris ervan te overtuigen,
ook voor het zuidelijk traject middelen ter beschikking te stellen om tot
geluidsreductie te komen. Een gerechtelijke procedure zal uiteindelijk
uitkomst moeten brengen. Stichting Geen Gehoor is hier al druk doende
mee en wellicht zal ook op u een beroep worden gedaan om hierbij op
de een of andere manier behulpzaam bij te zijn.

Bij het ter perse gaan van deze wijkraadswetenswaardigheden bereikte
ons het bericht van onze huidige wijkagent Michel Kieneker dat hij een
nieuw gebied toegewezen heeft gekregen. Formeel zal hij per
4 september 2015 naar Breda Noord-West overgeplaatst worden.
De naam van zijn opvolgster is bekend, dat wordt Marieke van der Ven.
We hebben de teamleiding vragen gesteld over deze weer geheel
onverwachte en onaangekondigde wisseling en verzocht om een
persbericht op te stellen.
Wij houden u op de hoogte van alle lopende zaken.

