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Verslag Algemene Vergadering 

Dorpsraad Princenhage 

24 november 2016 

 

 

Aanwezig zijn circa 45 personen, waaronder naast inwoners en vertegenwoordigers van 

diverse verenigingen, de bestuursleden van de Dorpsraad, enkele vertegenwoordigers 

van de gemeente Breda, en de wijkagent.  

Bij de secretaris zijn de presentielijsten in te zien. Wie daarop een mailadres opgaf wordt 

opgenomen in de verzendlijst voor documenten van de algemene vergadering 

(waaronder dit verslag). 

1. Opening en mededelingen 

Marian Verheij, voorzitter, opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Zij legt 

uit dat de zaal anders is ingericht dan voorheen, om zo dadelijk meer gelegenheid te 

bieden voor groepsdiscussie bij het agendapunt “Wat verwacht u van de Dorpsraad?”. 

Zij meldt dat er voortaan nog maar eenmaal per jaar een algemene vergadering 

gehouden wordt in plaats van twee - en wel in het voorjaar. De eerstvolgende wordt dan 

23 maart 2017. Deze zal onder meer het onderwerp financiën bevatten: zowel de 

jaarrekening-2016 als de begroting-2017. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

Jos Schlangen brengt de koninklijke onderscheiding onder de aandacht die Marian Verheij 

onlangs ontving voor haar vrijwilligerswerk. Marian antwoordt dat zij de geste persoonlijk 

zeer waardeerde, maar dat dit toch ook de inzet van velen om haar heen prijst.  

2. Verslag Algemene Vergadering van 26 november 2015 

Marian loopt dit per pagina door. Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag is 

daarmee vastgesteld. 

3. Wijkplatform Princenhage 

Namens de gemeente legt Stan Sadée uit dat de bedoeling is om voortaan subsidie-

aanvragen per Bredase wijk te behandelen. Daarnaast beoogt men met een dergelijk 

Platform dat per wijk of dorp ideeën en initiatieven verder op weg geholpen kunnen 

worden doordat het niet alleen over geld hoeft te gaan maar ook om ervaring en hulp 

(‘handjes’) uit te wisselen. Leefbaarheid is het doel. Ook eenmalige initiatieven/ 

activiteiten komen in aanmerking. Er is voor 2017 door de gemeente op basis van 

inwoneraantal geld beschikbaar gesteld. Voor Princenhage is dat in totaal € 22.000. 

Daarvan is inmiddels circa € 10.000 reeds toegekend aan de drie verenigingsactiviteiten 

die in het lopende jaar al een subsidie ontvingen en dit opnieuw nodig hebben om te 

kunnen blijven draaien. Dit en het opstarten van dit Wijkplatform zelf is al besproken met 

een aantal mensen waarvan bekend was dat zij zich hiervoor willen inzetten. Daarbij is 

vastgesteld dat het met het oog op continuïteit en consistentie gewenst is dat enkele 

bestuursleden vanuit de Dorpsraad vaste deelnemer zijn. Het is echter geen 
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vergaderinstituut en iedereen die belangstelling heeft of ideeën kan zich aanmelden. Dit 

kan het beste via het secretariaat van de Dorpsraad: k.vandenheuvel@planet.nl 

Vanuit de zaal worden enkele verhelderingsvragen gesteld die door Stan beantwoord 

worden. Een spreker wijst er nog op dat er in een artikel in het wijkblad gesuggereerd 

wordt om ook een klussendienst op te zetten. Hij wijst erop dat er al een goedlopende 

klussendienst bestaat die voor elke inwoner van Breda openstaat, te bereiken via Zorg 

voor Elkaar Breda: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl of telefonisch op alle werkdagen:  

076 525 15 15. 

Geopperd wordt dat ook vanuit het onderwijs, de verenigingen en de ondernemers de 

toegang tot dit nieuwe wijkplatform van harte wordt toegejuicht. Juist vanuit de wat 

jongere mensen en de vele jonge gezinnen zou het goed zijn meer vernieuwing te 

krijgen. 

De Dorpsraad zal in samenwerking met Stan zorgen voor een oprichtingsbijeenkomst van 

het Wijkplatform Princenhage, met bekendmaking via het Wijkblad. Daarop zullen ook de 

‘spelregels’ inzake subsidie worden besproken. 

4. Jaarverslag 2016 van de Dorpsraad 

Marian  zegt dat gekozen is voor dit korte verslag om de buitenstaander wat meer inzicht 

te geven in hetgeen het bestuur zoal doet. Zij neemt dit pagina voor pagina kort door.  

Kees van Oosterhout merkt op dat ook hij een toelichting gaf tijdens het werkbezoek van 

burgemeester Depla. 

Wijkagent Ton van der Velden geeft een toelichting bij de daarin gemelde cijfers over 

geregistreerde incidenten in het stadsdorp. Hij merkt tevens op dat er wel meer gemeld 

mag worden door burgers en slachtoffers, om het goed zichtbaar te maken. Op basis van 

de stijgende criminaliteit bij auto’s wordt nu een ‘lokauto’ ingezet en op allerlei manieren 

publiciteit gemaakt – ook langs de openbare weg. 

Het verslag wordt voor kennisgeving aanvaard. 

5. Wijkplan en pilot Burgerbegroting Princenhage 

Kok van der Weijden en wijkmanager Harrie Verhallen geven nog een korte toelichting op 

de aangeboden stukken over het in elkaar schuiven van de werkzaamheden en vooral de 

voortgang van de werkgroepen, die vanaf nu onder één vlag door gaan – dit 

geregisseerd door de Dorpsraad. Kok werkt daarbij samen met de collega van Harrie: 

Peter Pijnenburg. 

Het effectief betrekken van de gemeenteraad zal mede vorm krijgen door tijdig in te 

spelen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zoals het weer houden van een 

Politiek Café. 

De aanwezigen hebben verder geen vragen of opmerkingen bij de gekozen 

vervolgstappen. 
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6. Princenhage 75 jaar in Breda 

Rini van der Linde, voorzitter van de stichting Princenhage 75 jaar in Breda, geeft een  

toelichting op het ontstaan van dit initiatief, en over de activiteiten in het jubeljaar-2017. 

Zo is de nieuwjaarsreceptie dit jaar op een andere plaats dan normaal en met een 

ruimere insteek. 

De stichting ontvangt geen subsidie maar haalt op verschillende manieren geld binnen, 

onder meer door zich te laten sponseren door Princenhagenaren (begonnen als ‘club van 

75’ , maar eenieder kan aanschuiven). 

De genoemde activiteiten worden nog breed aangekondigd via onder meer het Wijkblad. 

De aanwezigen laten met applaus weten dit initiatief zeer te waarderen. 

7. Wat verwacht men van de Dorpsraad? 

In de zaal wordt vervolgens per ‘tafel’ uitvoerig en intensief besproken wat men verwacht 

van het bestuur van de Dorpsraad. Dit is vervat in stellingen en opmerkingen, per tafel 

op een groot vel papier opgetekend. De complete verzameling van opmerkingen en 

suggesties is bijlage bij dit verslag. Het bestuur van de Dorpsraad gaat hier de komende 

tijd dankbaar gebruik van maken, door te bezien wat zij daarmee kan om nog beter voor 

het algemeen belang van Princenhage op te komen, en zal dit rapporteren via onder 

meer de eigen website en het Wijkblad. 

8. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Marian bedankt de aanwezigen voor 

hun actieve inbreng bij met name het laatste agendapunt. Zij sluit de vergadering en 

nodigt de aanwezigen uit tot napraten onder het genot van een glaasje. 

 

BIJLAGE 

ALLE GEMAAKTE OPMERKINGEN PER TAFEL OVER ‘Wat verwacht men van de Dorpsraad’ 

 


