
 
 

 

 

                            Algemene ledenvergadering 

 
                             Op donderdagavond 23 maart om 20.00 uur 

                         In Gemeenschapshuis De Koe, Vlaamse Schuur 

 

     

     Notulen 
 

1. Opening & Mededelingen Voorzitter           
Marian opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
- Er wordt – zoals in november 2016 aangekondigd – nog maar één ALV per jaar gepland, 
in maart.  
- In het Wijkblad is al het een en ander geschreven over Princenhage 75 jaar. Er worden 
allerlei leuke en bijzondere activiteiten georganiseerd. Hier zal steeds in het Wijkblad 
over geschreven worden. 
- Er is een vraag binnengekomen van een inwoner over het aanleggen van nieuwe 
gasleidingen. Was bij de Dorpsraad nog niet bekend. Maar in februari zijn meer mensen 
gebeld door Enexis, waaronder Marian. Enexis heeft gevraagd of de Dorpsraad mee wil 
helpen met de publiciteit naar de bewoners. De Dorpsraad gaat met hen in gesprek. Ook 
om ervoor te zorgen dat diverse activiteiten in Princenhage (bijv. Vrijmarkt) hierdoor niet 
in het gedrang komen. 
   
2. Terugblik algemene vergadering 24 november 2016 (Notulen)    
Bij bladzijde 3: ALLE GEMAAKTE OPMERKINGEN PER TAFEL OVER ‘Wat verwacht men van de 
Dorpsraad’ 
Opmerking uit de zaal: Deze bijlage zat niet bij de notulen.  
Kees geeft aan dat deze direct na de vergadering zijn verzonden. 
Met dank aan de notulist worden de notulen goedgekeurd. 
 
3. Financieel verslag Dorpsraad.                                                                                            
Tjalling Braaksma heeft de taken van Peter Hector overgenomen. 
Hij heeft een aantal papieren exemplaren van het financieel verslag meegenomen voor 
belangstellenden. 
Hij licht het verslag in het kort toe. Het verslag geldt van januari tot januari, net als 
voorheen. 



 
4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema.             
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Wel is er een nieuwe notulist, Katelijn.  
Het bij toerbeurt notuleren door leden bleek toch niet goed te werken. 
Marian vraagt of de aanwezigen hiermee in kunnen stemmen. Er zijn geen argumenten 
tegen. 

 
5. Samenvatting verslag wijkagent.        
Ton licht de cijfers toe. De woninginbraken dalen licht. De pogingen (8) worden ook 
meegeteld, dus een mooi resultaat qua vermindering. 
Er staan nog veel deuren en ramen voer, vandaar veel inbraak zonder braak. 
Blijf daar dus goed op letten! 
Er zijn vier Buurtpreventie groepen en nog een aantal particuliere initiatieven die hier 
ook bij helpen.  
Ton licht het kaartje toe waarop de braak incidenten op aangemerkt zijn. 
Diefstallen uit auto’s zijn flink gestegen. Politie heeft hier aandacht voor gevraagd via 
diverse kanalen en heeft er extra mankracht en acties op ingezet. 
Dit heeft geholpen, flinke daling! 
Autodiefstallen nemen wat toe. Vooral Audi’s zijn intrek. 
Ook deze incidenten zijn op een kaartje aangemerkt. 
Vraag uit de zaal: 
Is het te verklaren dat er twee concentraties zijn? 
Nee, alleen Esserstraat. Daar woonde vermoedelijk iemand in de buurt. 
Winkeldiefstallen, straatroof, overlast jeugd en overlast drugs. 
De enorme stijging in overlast drugs kwam doordat de agenten daar een code voor 
kregen. Werd eerder bijv. onder verwarde personen weggeschreven. 
Daarnaast geeft het aantal meldingen soms een wat vertekend beeld, als er meerdere 
keren over dezelfde persoon wordt gemeld. 
Vraag uit de zaal: 
Bij de vernielingen, zitten daar ook vernielingen aan lantaarnpalen ed. bij? Zoals deze 
regelmatig in het weekend plaatsvinden? 
Nee, die vallen onder een andere code. 
Ook dit is weer in een kaartje weergegeven. 
Ton geeft nogmaals zijn contactgegevens door. 

 
6. Reactie en samenvatting van “wat verwacht Princenhage van de Dorpsraad”.   
Marian vertelt over de ‘Nee Nee Ja’ brievenbusstickers en waar deze te koop zijn. 
Kok licht het verslag toe. Samengevat zeggen de mensen die gesproken zijn: 
Dorpsraad, jullie zijn goed bezig, maar maak het wat meer zichtbaar. 
Een leuke concrete suggestie was: 
Niet iedereen wil langdurig zitting nemen in de Dorpsraad. Zou er bijvoorbeeld een 
wissel/estafettestoel in het leven geroepen kunnen worden? 
Dat gaat geregeld worden. 
Er worden een aantal suggesties gedaan vanuit de zaal, met betrekking tot het 
‘welkomstpakketje’ voor nieuwe inwoners. 
Andere suggestie uit de zaal: eerder publiceren, niet alleen in het Wijkblad. 



Marian vertelt dat de oproep elke keer aan de Bode en het Stadsblad wordt aangeboden. 
Maar tot nu toe is deze nog nooit geplaatst. 
 
7. Handhaving en toezicht.         
Twee handhavers, van Hondenbeleid en Milieubeleid maar inzetbaar op alle terreinen, 
stellen zich voor. 
Ze zijn uitgenodigd, vertelt Marian, naar aanleiding van het nieuwe 
Handhavingsprogramma. Marian vertelt dat de Dorpsraad ervoor gepleit heeft om te 
blijven handhaven op aanhangwagentjes e.d. aan de openbare weg. 
Tonny geeft aan dat het niet in de prioriteitslijst zit.  
Marian geeft aan dat er diverse aanhangwagentjes staan die én een parkeerplek bezet 
houden én er niet uit zien alsof ze nog gaan/kunnen vertrekken. Wat gaat daar mee 
gebeuren? 
Als er genoeg meldingen over gedaan worden, zal het opgepakt worden.  
Vraag uit de zaal: 
Vallen jullie onder de gemeente of onder de politie? 
De boa’s vallen onder de gemeente, ze zijn gemeenteambtenaren. Zij hebben wel 
opsporingsbevoegdheden. 
Vraag uit de zaal: 
Wat doen de boa’s aan hondenpoep? 
Daarvoor moeten ze iemand met hond op heterdaad betrappen. 
In Tuinzigt hebben ze rondgelopen met zes man in burger. Daar zijn toen drie mensen op 
de bon geslingerd. 
Ze hopen ook dat van veel zichtbaar aanwezig zijn een waarschuwende preventieve 
werking uit gaat. 
Vraag van Marian: 
Wat doen de boa’s aan de overlast bij scholen, de haal- en brengdrukte? 
Naar aanleiding van meldingen gaan de boa’s posten. Ze waarschuwen maar bij 
herhaling worden mensen ook wel bekeurd. 
Vraag uit de zaal: 
Waar gaat de opbrengst van bekeuringen heen? 
Naar de Staatskas. Vroeger ging een deel naar de gemeente. 
Harrie Verhallen vertelt dat het hoofd van de boa’s elk jaar een verzoek doet om meer 
geld te krijgen vanuit de gemeentebegroting. Dit wordt vaak niet gehonoreerd. 
Hij geeft wel aan dat een fijne woonomgeving begint bij de inwoner. Als iedereen poep 
opruimt, gewoon 30 rijdt en geen vuil op straat gooit, hoeft er ook niet gehandhaafd te 
worden. 
 
8. Plaatsing windmolens langs A 16 voor duurzame energie.                                                         
Marian vraagt of Patrick van Duurzaam Dorp wil vertellen wat de stand van zaken is 
rondom het zonnepanelenproject.  
Eind vorig jaar is een goed bezochte informatieavond geweest waar veel goede en 
kritische vragen zijn gesteld.  
Er wordt een coöperatie opgericht, is een dezer dagen een feit, informatiemateriaal is in 
de maak. Men is hard bezig en hoopt nog vóór de zomer te kunnen starten met bouwen. 
 



Daarna krijgt Eric Bruggink het woord. Hij is projectleider Windenergie, in dienst van de 
Provincie. 
Hij komt vertellen over windmolens die gepland zijn langs de A16. Er wordt 100 
megawatt aan molens geplaatst. Dat kunnen bijv. 30 XXL molens zijn of een groter aantal 
XL molens. Tot 100 megawatt is de Provincie verantwoordelijk. Boven de 100 megawatt 
het Rijk. 
Ter vergelijk: bij Hazeldonk (aan de Nederlandse kant) staan de kleinere molens. 
In de Nederlandse wet is niet geregeld dat omwonenden de lusten van de molens 
kunnen benutten. Wel kunnen zij lasten ervaren. 
De gemeente wil 2044 energieneutraal zijn. Eerder willen ze al dat een groot deel van de 
gebruikte energie, duurzame energie is. 
Ook de regio, waar Breda deel van uitmaakt, heeft duurzaamheidsdoelstellingen. Ze 
hebben de Provincie gevraagd om hen daarbij te helpen. 
Aantal afspraken: 
- Provincie verantwoordelijk voor het te volgen traject 
- Gemeente verantwoordelijk voor de sociale participatie 
- Planproces waar zoveel mogelijk mensen bij betrokken raken 
- Gedeputeerde Staten maakt een milieudefect rapportage (bijv. over geluidsoverlast en 
slagschaduw). 
 
Het is een sneller proces dan gebruikelijk. 
Vraag van Tjalling: 
Gaat dat snellere proces ten koste van bezwaarprocedures ed.? 
Nee, de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, bestaat nog steeds. 
 
Eric laat een planning zien maar merkt hierbij op dat dit niet de definitieve planning is. Er 
staat ook concept op de planning. 
 
Van zes mogelijke varianten zijn het er 24 geworden. Dat is weer teruggebracht naar 10 á 
12 varianten. 24 varianten waren niet meer goed te beoordelen. 
 
Tijdens de informatieavonden in Hazeldonk zijn kaartjes met eventuele locaties getoond. 
Deze komen ook voorbij in de presentatie van vanavond. 
 
Op een aantal locaties worden 0-metingen gedaan naar het geluidsniveau. Dit doet men 
op de locaties waar men verwacht dat geluidsoverlast zich zou kunnen voordoen. 
 
Eric laat de 6 oorspronkelijke geabstraheerde varianten zien. 
 
Men verwacht dat de molens XL of XXL worden (minstens 180 meter). Voor L molens 
krijgt men minder/geen subsidie en dan zijn ze nauwelijks rendabel. 
 
Op dit moment worden alle aspecten afgewogen, in kaart gebracht etc. Om tegen de 
zomer tot een definitief plan te komen. 
 
Er zijn de komende tijd nog een aantal bijeenkomsten voor belangstellenden en er is een 
kantoor aan de Princenhagelaan waar plannen op afspraak ingezien kunnen worden. 



 
De zaal geeft aan dat ze het verhaal weinig concreet vinden. Men mist bijvoorbeeld het 
tonen van de varianten waar Princenhage direct gevolgen van ondervindt. 
Vraag uit de zaal: 
Wordt rekening gehouden met cumulatief geluid? (HSL, A16 etc.) 
Marian geeft aan dat de Dorpsraad dit aspect heeft ingebracht. 
 
Vraag/opmerking uit de zaal: 
Jammer dat geen aandacht is gegeven aan het sociale aspect dat 25% van de opbrengst 
aan de bevolking. 
 
9. Voortgang Wijkplannen Princenhage fase 2       
Jan Gommers spreekt namens de werkgroep Centrum/Haagse Markt van v/h 
Princenhage Begroot, nu deel uitmakend van de Wijkplannen 2. 
Er is heel veel informatie verzameld. Ze hebben het punt bereikt hoe ze al deze plannen 
ed. gaan concretiseren. 
Ze hebben een budget gekregen van de gemeente om een bureau in de arm te nemen 
om de werkgroep hier bij te helpen. Er zijn drie bureaus uitgenodigd die een voorstel 
hebben gedaan. 
Inmiddels is de keuze op een van de drie gevallen. Ze gaan een concreet uitvoeringsplan 
maken en ook een maquette van de bedoelde situatie. 
 
Harrie Verhallen vertelt over de bedragen die ter beschikking zijn gesteld voor de 
uitvoering van de Wijkplannen. 
Er zit al flink schot in veel plannen. Een mooie ontwikkeling. 
 
Kok vertelt dat het de bedoeling was dat er deze week een inlegvel in het Wijkblad zou 
zitten met per werkgroep een korte stand van zaken. 
Komt binnenkort alsnog. 
 
Marian vertelt dat maandag het werk aan het Kerkepad (in de bocht) gaat beginnen. 
Daarop volgend is de Dorpsraad in gesprek met een aantal partijen om ook het Kerkplein 
in een nieuw jasje te steken. 
 
    
10. Rondvraag           
Jos geeft een groot compliment aan Marian en haar groep. 
Hij vindt het geweldig hoe men aan het werk is, allemaal bereikt enzovoort. 
De zaal is het hier mee eens. 
 
Verder zijn er geen vragen 
 
11. Sluiting 
Marian bedankt alle aanwezigen, nodigt hen uit voor een afsluitend drankje en sluit de 
vergadering.          

 


