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    Algemene ledenvergadering (ALV) 26 november 2015 
 

 

1. Opening & Mededelingen  

 

Opening om 20 uur door voorzitter Marian Verheij. Van het bestuur zijn deze avond 

verhinderd Mariska Franken en Merel Mulders. Ook enkele bewoners hadden zich 

afgemeld. 

 

 

2. Notulen algemene vergadering 28 mei 2015 

 

Notulen vergadering worden goedgekeurd. 

 

 

3. Bestuursmutaties 

 

Aftredend zijn Peter Hector (penningmeester), Niki Lambrechts (juridisch adviseur) en 

Arjan Koreman (portefeuille zorg en welzijn). Voor hen in de plaats stelt het bestuur 

respectievelijk voor: Tjalling Braaksma, Dafni Jansen, Myrjam van Dorst. De vergadering 

gaat daarmee akkoord. 

Marian bedankt de afgetreden bestuursleden voor hun inzet en overhandigt hen een 

attentie. 

 

 

4. Incidentenschets wijkagent 

 

Wijkagent Ton van der Velden schetst welke incidenten de afgelopen maanden plaats 

hadden in Princenhage. Het aantal woninginbraken nam sterk af ten opzichte van 2014, 

terwijl het aantal diefstallen sterk toenam uit schuurtjes zonder sporen van braak. 

Blijkbaar is de Princenhagenaar (te) goed van vertrouwen.  

Het aantal winkeldiefstallen nam sterk af. Voor het overige weinig verschuivingen ten 

opzichte van 2014. Blijkbaar hebben de maatregelen dankzij Buurtpreventie en van de 

winkeliers zelf, zin. 

Ton beantwoordt nog enkele informatieve vragen. Hij is bereikbaar op 

ton.van.der.velden.1@politie.nl en via 0900-8844. Bij urgentie bel je uiteraard 1-1-2.  

Als ergens een ‘buurt’ een Whatsapp-groep voor extra preventie wil instellen, kunnen de 

buurtbewoners dat zelf doen. 

 

 

5. Princenhage Begroot 

 

Suzanne van der Eerden, projectleider van de gemeente voor de twee pilots (Prinsenbeek 

en Princenhage), geeft een toelichting. 
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De gemeente wil met twee pilots in een open proces ervaring opdoen, ervan leren, 

voordat het over de hele stad wordt toegepast. Behalve uitgangspunten zijn van tevoren 

geen beperkende voorwaarden gesteld. De zeven uitgangspunten en de (eveneens 

zeven) thema’s staan op het uitgereikte ‘praatpapier’. 

Voor de gemeente is wel één ding helder: Er komt geen extra geld beschikbaar. Het gaat 

om herbestemmen van bestaande begrotingsposten. Nieuwe zaken kunnen toegevoegd 

worden als andere dingen vervallen of goedkoper kunnen. Per dorp gaat de gemeente 

wel aangeven ‘wat er in de gemeentelijke begroting zit’. Op basis van kengetallen en 

normen, want de huidige begroting van circa 600 miljoen is gemeentebreed en kent geen 

opsplitsing naar wijken. Die getallen worden gelegd naast de ingebrachte wensen vanuit 

het binnenkort op te richten ‘Team Princenhage Begroot’. 

De uitkomsten daarvan moeten op 1 april 2016 klaar zijn en kunnen dan meegenomen 

worden in de gemeentelijke begroting van 2017 (of worden direct in uitvoering genomen 

indien toepasselijk). 

 

Alle informatie over achtergronden en voortgang verschijnt op de sites van het wijkblad 

en de gemeente: 

www.wijkbladprincenhage.net 

en 

www.breda.nl/gemeente/breda-in-2030 

 

 

6. Tennispark Princenhage 

 

Jan Verheij en Theo Klijn schetsen de stand van zaken en laatste ontwikkelingen. Er zijn 

inmiddels voldoende kandidaat-leden. Het startsein tot ingebruikname wordt gegeven op 

12 december aanstaande. De opening met een toernooi is op 2 en 3 april 2016. Er wordt 

gewerkt aan het bieden van tennislessen. 

 

7. Gielis Beijsstraat 

 

Bestuurslid Jan Gommers meldt dat de bewoonster die wat zou vertellen verhinderd is. 

Hij volgt het hele proces en schetst de gang van zaken.  

Corporatie Wonen Breburg heeft de huurwoningen gerenoveerd, tot grote tevredenheid 

van de bewoners. Zowel de communicatie, het hele verloop, als ook het resultaat – de 

opgeknapte woningen zelf. Nu is de herinrichting aan de beurt van de openbare ruimte. 

Dit loopt van riolering tot bestrating (weg en trottoir), tot groen en speelvoorziening. De 

bomen worden behandeld zonder dat er parkeerplekken omheen verdwijnen. Het 

‘speeltuintje’ wordt voorjaar 2016 opgeknapt.  

Er is een stevige groep betrokken bewoners. Er schijnt animo te zijn voor een 

Buurtpreventieteam. Stadsmarinier Frank Ewals gaat na of dit idee levensvatbaar is. 

 

8. Wijkplan Princenhage 

 

Bestuurslid Kok van der Weijden noemt enkele thema’s van het wijkplan:  

De werkgroepen Duurzaam Dorp, Buiten Spelen en Entrees Princenhage zijn op een 

goede manier bezig, al dan niet samen met de gemeente. Als over hun vorderingen en 

resultaten genoeg te melden valt, komt dat in het wijkblad. 

  

De werkgroep Kerkepad en –plein is momenteel nog in gesprek met de gemeente over 

wat wel en wat niet kan. 

 

Een bewoonster wijst erop dat het elektriciteitshuisje hoek Zuilenstraat er niet uitziet. Dit 

is eigendom van de nutsmaatschappij. 
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9. Rondvraag 

 

[1] Gevraagd wordt om iets te doen aan de lelijke zendmast en schuilkelder naast 

parkeerplaats Doelen. Geantwoord wordt dat dit eerder aangekaart is doch uiterst 

moeizaam ligt: eigendom KPN. Het bestuur zal hier nogmaals naar kijken maar wil geen 

verwachtingen wekken. 

 

[2] Voorgesteld wordt om actie te ondernemen inzake de mogelijke plaatsing van 

windmolens langs de A16 ter hoogte van Rithmeesterpark. Er schijnt nu een MER-

procedure te lopen. Wijkraad Buitengebied Zuidwest is er al bij betrokken. Het bestuur 

zal zich nader laten informeren. 

 

[3] Gewezen wordt op het al langer lopend geschil over parkeren naast/in de Burg. 

Vermeulenstraat. Het gaat om verschil van inzicht over de aanpak, de gekozen oplossing 

en het gemis aan communicatie hierover. De aanwezige wijkmanager (Harrie Verhallen) 

neemt hierover contact op. 

 

[4] Onvrede wordt geuit over de afsluiting tussen Gielis Beijsstraat/Esserstraat. Is deze 

tijdelijk of permanent? Er is een bewonersenquête gaande (door de gemeente); de 

uitkomst daarvan wordt afgewacht. 

 

 

10. Sluiting 

 

Marian sluit de vergadering om 21:45 uur en nodigt aanwezigen uit voor een afsluitend 

drankje. 


