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WIJKRAAD BUITENGEBIED BREDA ZUID WEST 

Jaarvergadering wijkraad 9 januari 2023 
 
 

  Beste buurtbewoner 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jaarvergadering op maandag 9 januari in 

Gemeenschapshuis Liesbos  Liesstraat 4 Breda  Aanvang 19.30 uur 

 

Het thema van de bijeenkomst is Breda Zuid West is een Wijk in het Groen  

We gaan, onder leiding van dagvoorzitter Dennis van Overveld, met u in gesprek over een  

drietal onderwerpen die spelen in ons gebied. 

 

Programma 

19.30 * Opening door de voorzitter met een toelichting op bovengenoemd thema 

          * het voorstellen van de sprekers op deze avond  

          * een terugblik op het afgelopen jaar middels het jaarverslag 2022 

19.45 * Hoe staat het met het water in het gebied, de Rith verdroogt 

             Spreker Karin vd Berg van Waterschap de Brabantse Delta 

            10 minuten inleiding-15 minuten gesprek-alle groepen kort terugkoppelen 

           * Herenboeren vertelt 

             Spreker voorzitter Herenboeren op ’t Lies 

             10 minuten inleiding-15 minuten gesprek-alle groepen kort terugkoppelen 

20.15   Pauze 

21.00  * Hoe staat het met de EVZ, een verbinding van het Liesbos, Krabbebossen naar het Mastbos 

             Spreker Arjan Stoop van Brabants Landschap 

             10 minuten inleiding-15 minuten gesprek-alle groepen kort terugkoppelen 

21.30   Toast op het nieuwe jaar 

             Netwerken en afsluiten 

Bijgaand ontvangt u het jaarverslag 2022. Het jaarplan 2022 heeft u reeds ontvangen. Aan de hand van  

de daarin genoemde thema’s en de resultaten van deze jaarvergadering zullen wij het jaarplan 2023 

actualiseren. U vindt hierbij ook een lijst van de contactpersonen in de wijk en een korte vragenlijst over  

uw mening over de wijk en wat de wijkraad hierin kan betekenen. U kunt deze bij uw contactpersoon in  

de bus doen, digitaal retour zenden kan ook. 

 

De wijkraad wenst alle bewoners gezellige feestdagen en een gezond en harmonieus 2023 

 

Contact: info@wijkraadbredazw.nl 

Secretariaat 076 5211117 of 06 50925962 

Kijk ook eens op onze website www.wijkraadbredazw.nl  

mailto:info@wijkraadbredazw.nl
http://www.wijkraadbredazw.nl/
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 CONTACTPERSOON THEMA/AANDACHTSGEBIED 

Dr.Batenburg- en 

Dr.Schaepmanlaan 

Ad Honcoop Leefbaarheid en woonomgeving 

De Rith Cock Jansen Wijkplatform 

De Rith Gera Hospers Gezonde leefomgeving, Beheer en onderhoud 

Nieuwsbrief 

Effen Paul Bindels Voorzitter wijkraad 

Gemeenschapshuis de Kievitslaar, Wijkplatform 

Leefbaarheid en wonen, Energie transitie en sociale 

participatie, (buurt) Preventie en veiligheid 

Windenergie A16 en Werkgroep A16/HSL bundel 

Effen Joan Joosen Secretariaat 

Zorg Voor elkaar 

Liesbos/Vaareind Esther Luijkx Ondernemers en Vertegenwoordiger ZLTO 

Liesbos Martijn Quicken Gemeenschapshuis Liesbos 

Wijkplatform; Energie transitie en sociale participatie 

(buurt) Preventie en veiligheid en Recreatie 

Lies Piet Hendrickx Natuur, Veiligheid, Verkeer, beheer en onderhoud 

Overa Rien Peeters Zorg voor Elkaar 

‘t Hout Lisette Sprenkels Penningmeester Zorg voor Elkaar 

Vertegenwoordiger basisschool 

 
 
 
 
 
 
 
 

VRAGEN VOOR DE BEWONERS ENQUETE 

 
 

1. Bent u tevreden over de buurt? Ja Nee 

 
2. Heeft u wensen: wat kan beter? 
 

 
 

 
 
 
 

3. Kent u de wijkraad?  Ja Nee 

4. Weet u wie uw contactpersoon is? Ja Nee 

5. Volgt u de wijkraad? 
 

Ja Nee 

6. Heeft u tips? 
 

Ja Nee 
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