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1. Opening en mededelingen
Helaas toch weer een digitaal overleg. Er waren in eerste instantie 2 initiatieven. De aanvraag
van het Sint Nicolaas Comité Princenhage is ingetrokken omdat de activiteit niet doorgaat
aankomende weekend in verband met corona. Initiatief van de Plukroute wordt vanavond
besproken.
Verder zijn er geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda
Initiatief Sint Nicolaas Comité Princenhage komt dus te vervallen.
3. Verslag 14-07-2021
Naar aanleiding van:
Aanvraag eventcommissie De Koe is definitief gegaan via Breda Buiten. Komt dus niet ten
laste van het Dorpsplatform.
In het vorige overleg was geen consistentie in het Dorpsplatform over de aanvraag van de
Plukroute. Blijft te groot bedrag met nog veel onzekerheden. Er was dus geen positieve
bevinding. Het college heeft besloten de € 3.900,- wel toe te kennen ten laste van het
Dorpsplatform Princenhage.
Initiatief Het Gele Huis “workshops muziektheater voor kinderen” gaat dit jaar niet meer
lukken om uit te voeren. Volgend jaar wordt een nieuwe poging gedaan o.a. door
samenwerking met de basisscholen te zoeken. De bijdrage vanuit het Dorpsplatform mag in
verband met de situatie rond corona doorgeschoven worden naar volgend jaar (regeling
Gemeente Breda).
Bedragen mogen dit jaar, dus net als vorig jaar, doorgeschoven worden als activiteit niet is
doorgegaan in verband met corona. Het budget voor volgend jaar zal iets hoger zijn in
verband met indexering. Bedragen die niet zijn toegekend gaan terug naar de algemene
middelen van de Gemeente.
Dank aan Corné voor het maken van het verslag.

4. Initiatief 1. Plukroute
Plan Bielooppark. Andre geeft een update wat er de afgelopen periode is gebeurd. Het
oorspronkelijk plan wordt een beetje uitgekleed in verband met de kosten en de gekregen
subsidies. Vanuit het Prins Bernard fonds komt een bijdrage van € 5.000,- i.p.v. van € 10.000,Iets met de aanvraag/beoordeling over m2 is niet goed gegaan. Vanuit de gemeente komt
wel een extra bijdrage uit een coronapotje. Deze toekenningen zijn in oktober bevestigd.
Vanuit het Dorpsplatform: De aanvraag heeft dus geen betrekking op de borden zoals in het
vorig overleg. Nee de aanvraag is nodig voor de beplanting om begroting rond te krijgen.
Borden wordt voor 2022 bekeken.
In totaal zou dit plan vanuit het Dorpsplatform € 7.000,- (€ 3.900 vorige aanvraag + € 3.100
met deze aanvraag) kosten. Dit is meer dan 1/3, is dit wel evenredig? Er is nog budget in
2021. Zoals eerder gezegd anders gaat budget naar de algemene middelen gemeente.
De ingediende begroting is niet juist. Staat een bijdrage vanuit de gemeente van € 42.000,dit moet € 25.000,- zijn. Er zijn geen offertes bijgevoegd bij de aanvraag waardoor het plan
niet voldoende inzichtelijk is.
Kijk goed naar de publiciteitskosten deze zijn wel erg hoog. Denk aan mogelijkheden
Wijkblad en drukkers in Princenhage die het vaak goedkoper kunnen aanbieden.
Tip: Misschien moet de plukroute onderzoeken of het zelf ook geen planten kan stekken. Dit
kan veel geld besparen.
Alles overwegende geeft het Dorpsplatform een positieve bevinding voor het realiseren van
de verbetering van het Bielooppark.
5. Rondvraag/vervolgafspraken
Als SEP nog ondersteuning nodig heeft voor “Princenhage Fonkelt” vanuit het Dorpsplatform
dan moet dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden. In principe moet een aanvraag 6
weken voordat de activiteit plaatsvindt ingediend zijn. Ben geeft het signaal door aan de
organisatie.
De volgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 19 januari 2022 aanvang 19:30 uur.
Waarschijnlijk in de Dobbelsteen, mogelijk in een combi met een digitale deelname.
Verder geen vragen.
6. Sluiting
Iedereen bedankt voor de deelname en input.

Overzicht budget 2021
Budget
02-12-2020
27-01-2021
31-03-2021
31-03-2021
19-05-2021
19-05-2021
14-07-2021
14-07-2021
17-11-2021

€ 19.500, Virtueel Princenhage
S.K.I.P.
OVP
Dorpsraad - bloembollen
Aogse Bluf
Dorpsraad - vlaggen kerk
Het gele huis
Plukroute - beplanting
Plukroute - beplanting

€ 957,00
€ 1.750,00
€ 1.477,03
€ 2.504,70
€ 1.598,00
€ 2.590,00
€ 480,00
€ 3.900,00
€ 3.100,00

Toegekend
Toegekend
Toegekend
Toegekend
Toegekend
Toegekend
Toegekend
Toegekend *
Toegekend

* Toekend door de
gemeente, was geen
consistentie in het
Dorpsplatform
Saldo

€ 1.143,27

