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Speelplek en groen in de Burgemeester Luysterburgstraat. 
 
Half 2016 vroegen de oude en nieuwe bewoners aan de projectontwikkelaar, aannemer en 
de gemeente naar de invulling van de speeltuin. Een jaar later was er nog geen vordering in 
de aanpak en communicatie naar betrokkenen toe. De werkgroep “Buitenspelen” van de 
Dorpsraad sluit begin 2018 aan bij de groep. In maart 2018 is het eerste constructieve 
overleg geweest, hieruit kwam dat de gemeente de verantwoordelijkheid verder voor haar 
rekening neemt. Eind maart heeft er een overleg plaatsgevonden met de gemeente, 
landschapsarchitect, speeltoestellenleverancier, bewonersgroep en Dorpsraad. Op dat 
moment was de planning als volgt: 
Eind maart bestellen van de speeltoestellen, begin april aanpassen van de concepttekening, 
tot half april: toetsing op veiligheid, onderhoud en beheer door de gemeente. Eind april: 
communicatie door en naar bewoners qua te verwachten resultaat, activiteiten en realisatie. 
Eind juni 2018 zijn de speeltoestellen geplaatst en het kunstgras eromheen aangelegd. Het 
puin op het inmiddels, door de droogte, steppe geworden gebied bleef liggen en het onkruid 
groeide welig. Het groen en bomen zijn zonder bericht aan de bewoners niet geplant. Eind 
oktober 2018 werd er via een mail door de gemeente geschreven dat de 
werkvoorbereidingen voor het invullen van het groenplan in volle gang zijn.  
(Beplantingsplan en bestekvoorbereiding). Groen en bomen zullen in de periode december 
2018 – maart 2019 worden geplant. Half februari 2019 is het speelterrein geheel met 
bouwhekken afgezet, omdat er een gevaarlijke situatie is ontstaan, door overtollig water, 
dat niet weg kan en speeltoestellen die los komen te staan.  
Dit project krijgt geen schoonheidsprijs als het gaat om afspraken maken die niet 
nagekomen werden en onvoldoende communicatie naar bewoners toe. De verstandhouding 
en het vertrouwen tussen bewoners en gemeente is bekoeld. Het positieve is dat als het 
project gerealiseerd is, is Princenhage weer een “parel” rijker, alleen wanneer?  
 
 
PRINCENHAGE ONTMOET  
 
In april 2018 hebben wij de Dorpsraad Princenhage, de Ondernemersvereniging 
Princenhage, Stichting Gemeenschapsaccommodatie Princenhage, Stichting Evenementen 
Princenhage, Kerststal comité en Cecilia de koppen bij elkaar gestoken. Aanleiding voor de 
bijeenkomst was de evaluatie van activiteiten rond de jaarwisseling 2018/2019:  
Het nieuwjaarsconcert en aansluitend de nieuwjaarsreceptie moest hoognodig een nieuw 
jasje! 
Een Nieuwjaars ontmoeting voor jong en oud! Met een doorlopend programma van 
verschillende verenigingen die hun thuisbasis hebben in de Koe, dit op de eerste zondag na 1 
januari. 
 
Door de jaren heen zien wij dat het publiek terugloopt en dat we de jongeren uit 
Princenhage missen. Steeds meer bereikte ons het geluid dat men het nieuwjaarsconcert- 
receptie een beetje ouderwets vindt. Het concert trekt de jongeren niet zo en de receptie is 



toch voor de hotemetoot van de Princenhaagse verenigingen? Niets is minder waar, het is 
toegankelijk voor alle inwoners van Princenhage! 
Samen luister naar de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage en samen proosten op een 
mooi en saamhorig nieuwjaar! Het karakter van het samenzijn moet daarom losser en 
toegankelijker zijn voor iedereen, moderner, voor jong en oud, gezellig, elkaar ontmoeten en 
verbinden.  
Princenhage ontmoet! 
Op zondag 6 januari jl. was er een fantastisch concert tijdens Princenhage Ontmoet met 4 
bekende Princenhagenaars die strijden om de Maestro. Het was gevarieerd, ontspannen, 
toegankelijk, bij tijd en wijle humoristisch, commentaren ad rem …. Het breed samengesteld 
publiek heeft genoten en het bleef tot laat in de middag gezellig druk in de Koe. De nieuwe 
Maestro heeft haar eerste ‘contact’ tijdens Princenhage Klassiek al binnen…. wie had dat 
gedacht... 
De Dorpsraad hoopt dat de vernieuwing waar we vorig voor pleitten en waarvoor we ons 
hebben ingespannen, is ingezet.  
 
Wij hopen hiermee een start te hebben gemaakt voor Princenhage Ontmoet.  Geeft ons de 
komende maanden om een mooi en aantrekkelijk programma te maken voor januari 2020 
en dat het zeker meer aantrekkingskracht heeft voor andere en nieuwe mensen. 
 
 

Generaal Maczek Memorial & Museum 
 

Op 5 december 2018 ontvangt de Dorpsraad Princenhage namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Breda het concept ontwerp bestemmingsplan ‘Princenhage, 
Generaal Maczek Memorial’ voor een beoordeling. Verzoek indien nodig een schriftelijk 
reactie vóór 4 januari 2019 toe te sturen. 
 
Op vrijdag 30 november 2018 heeft de Dorpsraad Princenhage een gesprek gehad met 
dhr. W. Krzeszewski en dhr. P. Haagh van de organisatie ‘Generaal Maczek Memorial & 
Museum’. 
Zij hebben het concept ontwerp aan ons gepresenteerd en besproken.  
Naar aanleiding van dit gesprek heeft de Dorpsraad een reactie op het concept ontwerp 
bestemmingsplan gestuurd aan B & W van Breda. 
 
Het memorial komt te midden van een belangrijke groenzone in onze wijk te liggen, aan de 
Ettensebaan achter het Pools Militair ereveld. Nu er een ontwikkeling komt zijn wij van 
mening dat deze in ruimtelijke zin in breder perspectief geplaatst dient te worden. Een 
betere aansluiting in het dorp door het te verbinden met een mooie langzaam 
verkeersverbinding via het Haagveld aan de Haagweg/Museum Princenhage, begraafplaats 
Zuilen en de Ettensebaan en de omliggende straten. Voor onze woon en leefomgeving is het 
belangrijk dat het memorial onderdeel gaat uitmaken van Princenhage. 
 
In het Pools Museum van het memorial zal een permanente tentoonstelling zijn over de 
inzet van de Poolse militairen en de bevrijding van Breda. Zo ook een scholenprogramma 
met lessen over de oorlog en uitleg dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, houden van lezingen 
en het opzetten van een kenniscentrum. 



Door een toegang te creëren vanuit de Haagweg via de begraafplaats Haagveld/ 
Princenhaags Museum naar het memorial & museum kan het Princenhaags Museum en het 
Pools Museum elkaar in de toekomst versterken. 
 
Het gehele project moet op 26 januari 2019 gereed zijn voor de viering ‘Bevrijding Breda 75 
jaar’ 
 
 

Cultuur 
 
Vanuit Princenhage Begroot is de werkgroep Cultuur gevormd. In eerste opzet was het de 
bedoeling om kinderen in Princenhage dichterbij huis muzieklessen te laten volgen in de 
Dobbelsteen (o.a. kinderkoor, hobo, laag koper, accordeon, gitaar etc.). 
Deze werkgroep is later omgevormd en heeft geleid tot de oprichting van de Stichting 
Cultuur in Princenhage. Deze stichting stelt zich als taak een overkoepelend orgaan te zijn 
van activiteiten die cultuur in Princenhage mogelijk maken, ontwikkelen en stimuleren of 
bevorderen. Dit betreft o.a.: 
 
- muzieklessen voor kinderen in de Dobbelsteen (dit in samenwerking met de Nieuwe Veste) 
- Het Gele Huis (met vele onderdelen zoals lezingen, cultuurpodium, documentaires, Van    
Gogh Wandeling etc.) 
- 1 x per jaar een grote kunstexpositie in het Princenhaags Museum 
- Inspirerend Tafelen (lezing + diner op de 1e zondag van de maand) 
- Hagelezing (nieuwjaarslezing) in de Johannneskerk met twee secondanten 
- etc. 
 
Al met al kunnen we spreken van een zeer actieve en succesvolle ontwikkeling in de twee 
jaar sinds de oprichting van de Stichting Cultuur in Princenhage. 
 
 
Wijkplannen - Martinuskerkplein en kerkpad 
 
Op woensdag 26 juni 2013 wordt het wijkplan Princenhage ondertekend door toenmalig 
Wethouder Bob Bergkamp en de voorzitter Dorpsraad Princenhage Marian Verheij.  
Daarmee werd het Wijkplan concreet gemaakt en bekrachtigd. Vanuit de wijkplannen zijn 
verschillende werkgroepen opgezet, zoals Buiten spelen - verkeer en parkeren - 
communicatie/ meldingen / klachten - Haagsemarkt/ Martinuskerk / voetpad kerkhof - 
entrees Princenhage- Woonbuurt Gielis Beijsstraat e.o.. - hondenpoep - zwerfvuil en afval - 
duurzaam dorp - veiligheid.  
Elk thema heeft een kartrekker en coördinator van de gemeente Breda die samen aan de 
slag gaan om de doelen te bereiken in samenwerking met de Dorpsraad.  
Samen met bewoners, de gemeente Breda en de Dorpsraad aan de slag voor Princenhage!  
Het wijkplan Martinuskerkplein/pad heeft de herinrichting van het kerkpad afgerond in het 
voorjaar 2017. 
In mei 2018 is het hele wijkplan project Martinuskerkplein en kerkpad afgerond. 
Dorpsraad en de gemeente Breda wilde een hoge verblijfskwaliteit met oog voor sociale 
veiligheid, veilige doorgang voor voetgangers en fietsers van en naar het pad langs de 



begraafplaats. Beiden hechten veel waarde aan het versterken van de intieme sfeer tussen 
het voormalige raadhuis en de Sint Martinuskerk, geen dure bestrating maar wel 
functioneel, kwaliteit en gelegd in visgraadmotief, een slimme inrichting van het plein 
met bijv. beukenhagen die een zachte en duidelijke afscheiding vormen tussen parkeer- en 
niet-parkeergedeelte. Het karakter moet minder stenig! 
En nieuwe bomen. Waarom nieuwe bomen? Er waren grote zorgen over de huidige kwaliteit 
van de bomen die voor de Martinuskerk stonden, veel aanrijdschade, bandensporen over 
blootliggende boomwortels en de groeiplaatsen. 
De ondernemers wilde maximalisatie van het aantal parkeerplaatsen op het plein. 
Een voorwaarde was wel een efficiëntere inrichting van de bestaande 
parkeermogelijkheden.  
Autoverkeer langs het Raadhuis erin en via de andere kant eruit.  
 
Door een goede samenwerking tussen de gemeente Breda, dhr. Arie Roobol, de 
gemeenteraadsleden, werkgroep Martinuskerkplein/pad, de Dorpsraad Princenhage en de 
bewoners mogen wij inwoners van Princenhage trots zijn op dit prachtige eindresultaat  
 
 
Centrum Princenhage 
 
Vanuit de visieontwikkeling van de pilot Burgerbegroting is gebleken dat er behoefte is aan 
de herontwikkeling van de Haagsemarkt. Men streeft naar een bruisender dorpshart. De 
Haagsemarkt met de omliggende straten moeten aantrekkelijker worden. Minder ’n 
parkeerplein meer een ontmoetingsplek. Gezelliger met historische verwijzingen. 
 
Er is ruim twee ton uitgetrokken voor de fysieke aanpak van de Haagsemarkt. Dit voorjaar 
worden de aanpassingen gerealiseerd. Op zondag 1 september is het feest. 
 
Binnen kort houdt de gemeente een informatieavond. 
 
 
 


