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1. Opening en mededelingen
We hebben vanavond volle bak. Aangezien veel nieuwe gezichten wordt er eerst een
voorstelrondje gedaan.
Angelo legt in grote lijnen de werking van het buurplatform uit. Er zijn vanavond 2
initiatieven om te bespreken en om 20:00 uur zullen we 2 minuten stilte in acht nemen.
2. Vaststellen agenda
Geen aanvullingen op de agenda.
3. Verslag 23-03-2022
Naar aanleiding van:
Ray Mathijssen is aanwezig namens grote broer.
Verder geen opmerkingen over het verslag.
Dank aan Corné voor het maken van het verslag.
Ray namens grote broer: In de Breda zuidwest is het project grote broer gestart. Jongeren
worden door begeleid, ook jongeren uit Princenhage. Doel is om de jongeren in hun buurt
betrokken te krijgen. Wat willen ze zelf, waar kunnen ze aan meehelpen. Ideeën kunnen ze
neerleggen bij het dorpsplatform en ook ondersteuning bieden bij activiteiten. Grote broer
heeft zelf ook veel materialen die ingezet kunnen worden bij activiteiten. Ray sluit dus graag
aan bij de vergaderingen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
4. Initiatief 1. Popkoor BSUR
Popkoor BSUR wil op zondag 17 juli tussen 14:00 en 17:00 uur een groot openluchtconcert
houden op de Haagsemarkt. Ook het JKP zal een optreden verzorgen, zijn helaas verhinderd
om aanwezig te zijn vanavond. Het is voor BSUR het eerst concert na 2 jaar corona. De
aangepaste begroting wordt aan Dorpsplatform aangeboden. Er wordt een bijdrage van
€ 1.500,- gevraagd.
De grootste kostenpost is het podium waar het 50-tallig koor op moet kunnen. Naar
aanleiding van de post leges en podium ontstaat een discussie over de plaats van het
podium. Dit is niet in lijn met de afspraken die gemaakt zijn bij de herinrichting van de

Haagsemarkt. Diverse partijen gaan hier nog naar kijken en in overleg met de horeca en de
gemeente. Valt verder buiten het Dorpsplatform.
Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief voor € 1.500,-.
5. Initiatief 2. Princenbier
Enkele jaren gelden is het idee al ontstaan om een een kleinschalig Bier en Foodtruck festival
te organiseren in Princenhage. Dit vindt door heel de staf plaats maar niet in Princenhage.
Door corona is dit afgelopen jaren niet van de grond gekomen maar dit jaar op 18 juni gaat
de eerste editie plaatsvinden. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks evenement gaat
worden. Voor de opstartkosten en invulling van de dag wordt een bijdrage gevraagd van
€ 1.120,-.
Het dorpsplatform staat positief tegen over het initiatief. Echter geeft Angelo aan enkele
items, die indirect met alcohol te maken hebben niet door de gemeente gesubsidieerd
worden. De begroting zal hiervoor moeten worden aangepast. Bedrag rond de € 750,- is
mogelijk via subsidie. In klein comité zal de aangepaste begroting volgende week besproken
worden.
Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief en mandaat aan 3 leden
van het Dorsplatform voor de herbeoordeling van de aangepaste begroting.
Aanvulling:
Na aanpassing van het initiatief en de begroting- – gericht op de kinderactiviteiten tijdens het
evenement – en consultatie van 3 dorpsplatform leden (Marianne, Marius, Andre)
Is er positieve binding afgegeven voor een bijdrage van € 772,-.

6. Rondvraag/vervolgafspraken
Voor het ommetje is een crowdfunding gestart in samenwerking met Regiobank.
Volgende dorpsplatform zal er een aanvraag van de plukroute komen voor het
princevillepark.
De volgende bijeenkomst wordt gepland op maandag 20 juni 2022 aanvang 19:30 uur in de
Dobbelsteen.
7. Sluiting
De vergadering wordt om 20:40 uur gesloten. Iedereen bedankt voor de deelname en input.

Overzicht budget 2022
Budget
19-01-2022

04-05-2022
04-05-2022

€ 19.500, Dorpsraad Princenhage –
ommetje
S.K.I.P. – Activiteiten 2022
OVP - bloembakken
Princenhage Dorp in Breda –
Klassiek Princenhage
BSUR – Openluchtconcert
Princenbier

Saldo

€ 10.284,37

19-01-2022
19-01-2022
23-03-2022

€ 2.666,60

Toegekend

€ 1.500,00
€ 1.477,03
€ 1.300,00

Toegekend
Toegekend
Toegekend

€ 1.500,00
€ 772,00

Toegekend
Toegekend

