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Jaarverslag 2022 Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West 
 
Evenals in 2021 was het wederom niet mogelijk een jaarvergadering te organiseren door de beperkingen 
vanwege het coronavirus. Toen deze langzamerhand werden versoepeld ontstond het idee toch bij elkaar 
te komen op een later tijdstip in de vorm van een thema avond. De datum werd vastgesteld op maandag 
21 maart in gemeenschapshuis Liesbosonder de noemer  
Thema-avond Groen(er) & Veilig(er) in Buitengebied breda ZW. 
Sprekers op de avond:  stads ecoloog Rombout van Eekelen, groene BOA Kurt Clincke en 
Wiet Kerkhoven, voormalig wijkbeheerder met heel veel kennis van het gebied. 
 
Breda heeft de ambitie in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn. Wij hebben daar middels 
de Motie Trots ons steentje al aan bijgedragen en ondanks dat het project inmiddels politiek is afgesloten 
zijn we nog steeds druk doende, ook in samenwerking met de gemeente, de losse eindjes alsnog 
gerealiseerd te krijgen Volgens Rombout van Eekelen werkt de gemeente aan een aantal concrete 
projecten hierover. 
  

Veiligheid in ons gebied 
Kurt Clincke stelt zich voor als de nieuwe groene BOA van het buitengebied. Hij geeft een samenvatting 
van zijn taken en benadrukt dat samenwerking met de bewoners belangrijk is om deze goed te kunnen 
uitvoeren met nogmaals het verzoek te blijven melden. In de online nieuwsbrief “Effen Een voor Allen” 
vindt u een vaste rubriek met informatie over wat te doen bij ongeregeldheden met bijpassende nummers. 
U vindt daar ook wekelijks tips van uw cyber ambassadeurs over wat te doen bij oplichterspraktijken via 
internet. Het gebied waarin Buurtpreventie actief is groeit gestaag en ook dat draagt weer bij aan een 
veiliger omgeving. 
Inmiddels is Kurt weer overgeplaatst en hebben we nu een blauwe BOA genaamd Sterre Bos. Onze nieuwe 
wijkagent is Martijn Nuijten. In januari zal zich, zo is ons beloofd, weer een groene BOA melden. 
Naast illegale dumpingen heeft het buitengebied nu ook te maken met lachgasgebruikers inclusief de 
daarbij behorende overlast op het parkeerterrein bij de kerk. Omwonenden worden gestoord in hun 
nachtrust en deelname aan het verkeer na gebruik vormt een veiligheidsrisico op de aansluitende wegen. 
Zowel het parochiebestuur als gemeentelijke instanties waaronder Toezicht & Handhaving werken aan een 
oplossing. 
 

Sociale veiligheid 
De samenleving verandert. Er zijn veel nieuwe bewoners bijgekomen, het verenigingsleven 
staat op een laag pitje en een groot deel van de leerlingen op de basisschool komt van buiten Effen. 
Sociale veiligheid staat of valt met onderling contact, met betrokkenheid, met oog voor elkaar. Gelukkig is 
er nog het gemeenschapshuis in Liesbos en de Kievitslaar in Effen waar bestaande verenigingen onderdak 
vinden. 
“Effen schuift aan” is een initiatief van een aantal dames die elke eerste dinsdag van de maand tegen een 
kleine vergoeding een driegangenlunch bereiden in de Kievitslaar voor de bewoners. Het is belangrijk in de 
eigen straat of buurt alert te zijn op elkaars welzijn en daar waar nodig een helpende hand te bieden. 
De herhalingscursus voor de deelnemers van “Effen Hartsafe” kon de afgelopen twee jaar geen doorgang 
vinden. Dit jaar is iedereen weer op herhaling geweest en zijn ze allemaal opnieuw gecertificeerd. 
   

Verkeersveiligheid 
Nagenoeg alle wegen zijn inmiddels voorzien van nieuw asfalt. Plezierig om op te rijden maar, misschien 
onbewust, ga je dan toch gemakkelijk te hard. Verhoogde kruisingen dragen bij aan vertraging van de 
snelheid maar feit blijft dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is de snelheid aan te passen. 
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Onze wegen zijn nu eenmaal niet erg breed en worden frequent gebruikt, niet alleen door burgers maar 
ook door (agrarisch) ondernemers met vaak enorme machines. Ook niet te vergeten, de voor velen 
onmisbare pakketbezorgers in hun snelle busjes. Het recreatief verkeer in de vorm van wandelaars en 
fietsers is mede door de coronabeperkingen enorm toegenomen. Al die aspecten samen vragen om 
wederzijds begrip en tolerantie. 
Het knelpunt op de kruising IABC/Leursebaan met als gevolg veel opstoppingen en regelmatig ongelukken 
behoort hopelijk tot het verleden nu de kruising is vervangen door een turborotonde met voor het 
langzaam verkeer een open fietstunnel. 
Er is wekelijks contact met onze wijkmanager Henk van de Corput  waarbij zaken aangaande 
verkeersveiligheid onder de aandacht worden gebracht. 
 
Zorg 
Het fysiek en geestelijk  welzijn van onze bewoners, met name van ouderen, vraagt extra aandacht. We 
worden samen steeds ouder hetgeen vaak gepaard gaat lichamelijk ongemak maar ook met vormen van 
dementie. Vraag tijdig hulp en ondersteuning. In nagenoeg elke huisartsenpraktijk is een 
praktijkondersteuner voor ouderen aanwezig.  Via “Zorg voor Elkaar”, een organisatie die o.a. actief is in 
het buitengebied betreffende wonen, welzijn, hulp en (gezondheids)zorg, kan informatie en ondersteuning 
gevraagd worden. De contactpersoon voor ons gebied is Esther de Raad. Zij heeft eerder kennis gemaakt 
met Effen tijdens een maaltijd van “Effen schuift aan”. 
Tel. 076 5251515 of www.zorgvoorelkaarbreda.nl. 
 
Participatie 
Breda bestaat uit een  geheel van wijken, dorpen en buurten met een eigen netwerk, veelal 
vertegenwoordigd door een wijk- of dorpsraad met als doel het algemeen belang van  deze wijken en 
dorpen in de meest brede zin te behartigen in samenwerking met het college van burgemeester en 
wethouders van Breda. Deze samenwerking wordt elke vier jaar opnieuw vastgelegd in een convenant. Op 
16 juni afgelopen jaar zijn partijen weer bij elkaar gekomen om te komen tot het Uitvoeringsakkoord 2023-
2026. De resultaten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in een concept-uitvoeringsakkoord. Door de 
kerngroep, de vertegenwoordiging van de bredase W&D- raden, is dit op onderdelen herschreven en 
aangevuld. Het definitieve akkoord zal te zijner tijd officieel worden vastgesteld en ondertekend. 
Als wijkraad zijn we lid van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant. Via de nieuwsbrief van de 
vereniging blijven we op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven in andere dorpen en kernen in 
Brabant. Waar mogelijk bezoeken we vergaderingen. 
 
Windmolens en energietransitie 
Het kan niemand ontgaan  zijn, bij Galder zijn drie gigantische windmolens geplaatst als onderdeel van het 
project Energie A16. Een kwart van het netto rendement zal worden geïnvesteerd in lokale 
energieprojecten die gaan over twee onderwerpen, energie besparen(verduurzamen) en schone energie 
opwekken. De drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de vier Bredase wijk en 
dorpsraden langs de A16 waaronder Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West en de gemeente Breda nemen 
hier aan deel. Bedoeling is het Slimme Stappenplan verder te ontwikkelen en te implanteren en door 
middel van kennis, leer en sleutelprojecten de transitie te versnellen en verder te brengen. Per wijk of dorp 
wordt gestart met een sleutelproject ( start/voorbeeld)  Iedereen kan aan de projecten meedoen, 
woningeigenaren, huurders, sportverenigingen, bedrijven en instellingen. Zo wordt de overgang van 
fossiele energie naar schone energie mogelijk voor iedereen. Zie ook: Energie A16 Duurzame energie voor 
en door bewoners. 
 
Leefbaarheid en wonen  
We zijn zuinig op ons groene buitengebied en doen er alles aan dit zo veel als mogelijk  in stand te 
houden. Al eerder is er protest aangetekend tegen de plannen van  de gemeente een nieuw 
bedrijventerrein te realiseren in het Hout en de Trippelenberg en met succes. 
Zo zijn we fel tegenstander van een reclamemast met LED-schermen op het Bagvenpark waar momenteel 
een horecavestiging wordt gerealiseerd. In samenwerking met omwonenden is al in 2018 bezwaar 
aangetekend tegen deze mast. Inmiddels is al van rechtswege  een vergunning afgegeven maar in de 
uitvoering zouden aanpassingen gedaan worden qua hoogte en de afmeting van de schermen.  

http://www.zorgvoorelkaarbreda.nl/
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Naar nu blijkt wordt daar bij de bouw geen rekening mee gehouden en dus heeft de wijkraad op 21 
november 2022  een verzoek tot handhaving van een correcte uitvoering van de verleende 
omgevingsvergunning en een directe bouwstop ingediend. 
 
 

 
Statushouders in de Krabbebossen 
Het Zunderts college is bereid om De Krabbebossen in Rijsbergen tijdelijk, voor de duur van maximaal drie 
tot vijf jaar, in te zetten als regionale opvanglocatie voor circa 150 asielzoekers. De gemeente Zundert 
onderzoekt de mogelijkheden. De wijkraad heeft een verzoek ingediend op de hoogte te worden gesteld 
over de te nemen beslissingen daar de locatie op de grens van beide gemeenten ligt en ook wij te maken 
zullen krijgen met de effecten van zo’n grote groep nieuwe bewoners in het gebied. 
 
Leefbaarheid is een breed begrip. We wonen, leven en werken in een prachtig groen gebied. 
We zijn zuinig op het groen hetgeen weer eens bevestigd wordt in de resultaten van de Motie Trots op de 
Rith. We houden het gebied schoon middels acties om zwerfvuil op te ruimen, georganiseerd maar ook 
vanuit  particuliere initiatieven. We bevorderen de  biodiversiteit oa door deelname aan het Erven Plus 
project, het inzaaien van bermen en akkerranden met bloemen en kruidenmengsels, een overdacht 
maaibeleid en ook op onze basisschool wordt kennis van en omgaan met de natuur breed gedragen en 
vervlochten in het leerprogramma. Zoals waarschijnlijk al bekend werkt de school nu met het natuur-
geïnspireerde educatieprogramma Fonk. Deze biedt een leeromgeving waarin kinderen en jongeren 
optimaal de cruciale competities van morgen kunnen ontwikkelen. De natuur is daarbij een belangrijke 
inspiratie-en activatiebron. 
De school heet nu Kind Centrum de Avonturier. 
 
Tot slot ter overweging 
We wonen, werken en leven in het werkgebied van Wijkraad Buitengebied Breda Zuid West (WBBZW) 
allemaal samen. Zo zijn er ondernemers, bewoners in de vorm van buitenlui en burgers, bezoekers en 
toeristen.  
In de afgelopen periode is er, zo hebben we gemerkt, steeds vaker een beroep gedaan op de wijkraad om 
te participeren in een werk-/belangengroep of iets dergelijks. WBBZW wil graag een klankbord zijn voor 
heel veel ondernemers/bewoners/burgers richting overheid, gemeente en andere instanties. 
We willen 1 stem zijn naar deze partijen waardoor de kans gehoord te worden groter is dan dat ieder 
individueel zijn zegje doet 
Daarbij houden we het algemeen belang altijd in het oog maar willen we ook respect hebben voor iedereen 
die hier woont, werkt en zijn bedrijf heeft. Begrip opbrengen voor keuzes die wellicht niet de onze zijn, 
maar niet onlogisch vanuit het standpunt van de ander, is daarmee verbonden. Met elkaar in gesprek 
blijven in plaats van tegenover elkaar staan, leidt tot een win-winsituatie voor velen. 
 
Bovenstaande visie en werkwijze van WBBZW is de motivatie om niet altijd te participeren als daar om 
gevraagd wordt. We willen onze neutraliteit als wijkraad te allen tijde behouden en dit kan bij deelname 
aan bepaalde organen in twijfel getrokken worden. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. 
 
 
 
De wijkraad blijft zich inzetten voor het algemeen belang van iedereen en wenst alle bewoners van het 
buitengebied Breda Zuid West 
Fijne feestdagen, een gezellige en veilige jaarwisseling en een harmonieus 2023. 
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