
 
 

 

 

                            Algemene ledenvergadering 
 

                             Op dinsdagavond 10 april om 20.00 uur 
                         In Gemeenschapshuis De Koe, Vlaamse Schuur 

 
Bestuursleden met kennisgeving afwezig: Jan Gommers, Myrjam van Dorst.   

     

     Notulen 
 

1. Opening & Mededelingen Voorzitter           
Marian opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
- Sinds vorig jaar is er het Dorpsplatform. De gemeente heeft een subsidie ter 
beschikking gesteld. Het platform is een groep mensen die het leuk en interessant vindt 
iets voor Princenhage te doen en te kijken ‘waar de centen naar toe gaan’. Er zijn in het 
afgelopen jaar al veel leuke dingen georganiseerd in Princenhage. 
Marian nodigt de aanwezigen uit om een keer een vergadering/bijeenkomst van het 
Dorpsplatform bij te wonen. 
- Het Kerkepad is er eindelijk gekomen en het ziet er netjes uit. 
- Het plein achter het voormalige Rabobankgebouw wordt momenteel 
opgeknapt/opnieuw ingericht. Ook het plein rond de Martinuskerk zal opgeknapt 
worden. Fijn dat het eindelijk zo ver is. 
   
2. Terugblik algemene vergadering 23 maart 2017 (Notulen)    
Zonder correcties worden de notulen goedgekeurd. 
 
3. Financieel verslag Dorpsraad.                                                                                            
Het financieel verslag wordt op het grote scherm getoond. 
Tjalling Braaksma geeft op verzoek van Helma Raaijmakers een specificatie van de post 
‘Publiciteit (waaronder Wijkblad)’. 
 
4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema.             
Merel Mulders is verkiesbaar. De aanwezigen stemmen er mee in dat zij aan een nieuwe 
termijn begint. 
Dit geldt ook voor Marius van Dongen en Joep van Dun. 
 



Marian vertelt dat er een keer de suggestie werd gedaan om een bewoner aan te laten 
schuiven bij de vergaderingen van de Dorpsraad. Inmiddels heeft de Dorpsraad een 
aantal gasten mogen verwelkomen. Marian roept aanwezige belangstellenden op zich bij 
Kees van den Heuvel te melden voor komende vergaderingen. De uitnodiging mag ook 
doorgegeven worden aan Princenhaagse bewoners die niet aanwezig zijn vanavond. 

 
5. Samenvatting verslag wijkagent.        
Wijkagent Ton van der Velden licht de cijfers toe. Woninginbraken zijn gelukkig weer 
gedaald. Diefstal uit schuurtjes zonder braak is even hoog. Mensen laten nog veelal de 
deur niet op slot. 
Diefstal uit auto’s is flink gedaald. Er zijn iets meer fietsen gestolen.  
Wat significant is gestegen, is de overlast van verwarde personen. Van 19 incidenten 
naar 40. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De politie heeft er veel werk aan. 

 
6. Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Princenhage. Saskia Schripsema en Vivian 

Brouwers, medewerkers van gemeente Breda bij het team Mobiliteit & Milieu, vertellen 
over de luchtkwaliteit in en rond Breda aan de hand van een PowerPoint presentatie zie 
bijlagen. 
Gemeente Breda vindt het belangrijk de luchtkwaliteit te verbeteren en werkt hieraan - 
ook samen met de Provincie - met diverse projecten en maatregelen, verenigd in een 
actieplan. 
Vraag vanuit de zaal: 
Op het kaartje waarop de stikstofconcentraties afgebeeld staan (blauwe bolletjes) staan 
er minder bij de snelweg (A16) dan in de stad. Terwijl gezegd werd dat snelwegen de 
meeste stikstof produceren. 
Antwoord:  
Dit heeft met wind te maken. Rond de A16 heeft de wind meer vrij spel dan in de stad. 
Vraag van uit de zaal: 
Is het een idee om meer geluidsschermen langs de snelweg te laten begroeien? 
Antwoord: 
Dat zou best een goed idee kunnen zijn en is niet alleen gunstig voor de luchtkwaliteit 
maar oogt bijvoorbeeld ook prettiger dan grijs beton. 
 
7. Wat betekent de Stichting Cultuur voor Princenhage.     
Lidy vertelt over de Stichting Cultuur in Princenhage. Vorig jaar opgericht om een breed 
platform voor cultuur(uitingen) in Princenhage te bieden.  
Er zijn een paar tentoonstellingen georganiseerd in het oude en nieuwe Princenhaags 
museum, er is een kleine muziekschool in De Dobbelsteen (het is de verwachting dat 
deze nog groeit) en het Gele Huis is geopend aan de Haagsemarkt (in de voormalige 
restaurantzaal van het Roode Hert). Elke zaterdag is het Gele Huis geopend en is er een 
activiteit. Bijvoorbeeld een lezing, wandeling of er wordt een documentaire vertoond. 
Komende zaterdag wordt er een nieuwe tentoonstelling geopend in het Princenhaags 
Museum over ‘De boom van oom Cent’. 
 
8. Uiteenzetting van de Plukroute door Princenhage.                                                         
De Plukroute is voortgekomen uit de werkgroep Groen & Spelen, onderdeel van 
Princenhage Begroot. 



Het doel, financiering, voorbereiden en realiseren wordt toegelicht met een presentatie 
(zie bijlagen). De route zal uiteindelijk door Princenhage ‘slingeren’. Ook een speelbos 
maakt deel uit van de route. Bij de herinrichting van het gebeid bij de Ettensebaan zal de 
plukrouten een groene corridor door dit gebied bieden. 
Betrokken buurtbewoners die willen helpen, met name met het onderhoud van de 
Plukroute, zijn altijd welkom! Elke derde zaterdag van de maand is het onderhoudsdag. 
Vraag uit de zaal: 
Wordt het groen niet te hoog? Dit in verband met veiligheid. 
Antwoord:  
Hier wordt rekening mee gehouden. 
Vraag uit de zaal: 
Sommige stukjes van de route (of waar de route komt) zijn vergeven van de 
hondenpoep. Andere stukjes zijn erg donker. 
Antwoord:  
Dit signaal wordt door de Dorpsraad doorgegeven aan de gemeente. 
Vraag uit de zaal: 
De route slingert vooral door Princenhage-West. Maar Princenhage-Oost? 
Antwoord: 
Als West klaar is, wordt Oost gedaan. 
 
9. Nieuwe Sporthal voor Princenhage, stand van zaken.     
Een aantal leden van de Werkgroep Sportaccommodatie Princenhage stelt zich voor. De 
werkgroep maakt zich sterk voor de realisatie van een nieuwe sporthal waarin alle 
Princenhaagse sportclubs terecht kunnen. 
Zij vertellen over hun wensen en ambities voor de nieuwe sporthal en locatie van de hal 
en wat er nog allemaal nodig is om zover te komen. 
Vraag uit de zaal: 
Komt er plek voor de Princenhaagse volleybalclub die nu verspreidt over de stad traint? 
Antwoord: 
Dat is wel de bedoeling. 
Vraag uit de zaal: 
Hoe ‘Quick’ is een Quick Scan? 
Antwoord: 
De gemeente heeft aangegeven dat deze Quick Scan eind september 2018 klaar is. Dit is 
voor een dergelijke scan behoorlijk snel. 
    
10. Wat wil Princenhage met de kermis, wij horen graag uw mening 
Marian vertelt dat men zich eigenlijk al twee jaar afvraagt: wat willen we met de kermis 
in Princenhage? 
De traditionele kermis (veel licht en geluid, muziek, snelle attracties etc.) staat op losse 
schroeven. Ook dorpen en kernen om ons heen schrappen de kermis of organiseren 
deze anders. 
Er hebben inmiddels al diverse gesprekken plaatsgevonden met direct omwonenden, 
gemeente en exploitanten. 
De bewoners wonende aan ons kermisterrein willen er vanaf, de gemeente wil er wel 
vanaf. De Dorpsraad wil het op zijn minst anders. De kermisexploitanten willen er niet 
vanaf en roepen dat hen het brood uit de mond wordt gestoten. 



Dafni en Mariska peilen de meningen in de zaal, de aanwezigen mogen hun meningen, 
ideeën en suggesties op rode, gele en groene briefjes schrijven. 
Ze lezen een aantal briefjes voor. Hierop staat onder andere: maak er een nostalgische 
kermis van, weg met de lawaaidingen, enquête houden op de kermis, behoud de 
traditie. 
Zorg uit de zaal: 
Is dit niet een wat smalle basis om op te beslissen? 
Antwoord: 
Er wordt nog niet besloten op basis van wat vanavond ‘wordt opgehaald’. Maar de 
werkgroep moet ergens beginnen. 
Daarnaast, er heeft een uitnodiging met agenda voor de vergadering van vanavond in 
het Wijkblad gestaan. Als mensen het zo belangrijk vinden, hadden ze er vanavond 
moeten zijn. 

 
11. Rondvraag 
Vraag: 
Verkeer/parkeerproblematiek rondom de Plateelbakkerstraat e.o. 
Antwoord: 
De problematiek is bekend (ook bij de wijkagent e.d.) maar oplossingen zijn er niet of 
nauwelijks. 
Vraag: 
De Dorpsraad is slecht bereikbaar, merkte een aanwezige toen zij een vraag wilde stellen 
over Kerstboomverbranding. 
Antwoord: 
Gegevens Dorpsraad zijn te vinden via de website van het Wijkblad. 
Vraag: 
Waarom was er eigenlijk geen kerstboomverbranding? 
Antwoord: 
Gemeente vroeg een paar dagen van tevoren aan Marian wat de Dorpsraad met de 
kerstboomverbranding ging doen. 
Marian geeft aan dat het én kort dag was én dat de Dorpsraad niet achter een 
verbranding staat als de gemeente en Dorpsraad zich sterk maken voor schone lucht. 
Maar het staat inwoners natuurlijk vrij om te kijken of ze zelf iets kunnen organiseren 
met de gemeente. 
Suggestie uit de zaal: 
Huur volgend jaar een shredder, doe de kerstbomen er doorheen en gebruik de snippers 
voor de Plukroute. 
De zaal reageert instemmend. 
Vraag uit de zaal: 
Hondenpoep bij het Kerkepad. 
Antwoord: 
Is al (opnieuw) doorgegeven aan de BOA’s. 
Vraag uit de zaal: 
Onderhoud stoep van de Heilaarstraat is verschrikkelijk slecht. 
Antwoord:  
Ook dit wordt opnieuw aan de gemeente doorgegeven. 
 



12. Sluiting 
Marian bedankt alle aanwezigen, nodigt hen uit voor een afsluitend drankje en sluit de 
vergadering.          

 
 

 


