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1. Opening en mededelingen  

Hopelijk is dit echt de laatste keer dat we een digitaal overleg hebben.  

Verder zijn er geen mededelingen.  

 

2. Vaststellen agenda 

Geen aanvullingen op de agenda. 

 

3. Verslag 17 & 22-11-2021 

Naar aanleiding van: 

De eerder goedgekeurde aanvraag van het gele huis van € 480,- is door de initiatiefnemer 

teruggetrokken. Het geld is ook teruggestort. 

 

Vanwege corona kunnen gelden voor initiatieven die niet zijn doorgegaan, doorgeschoven 

worden naar het volgend jaar. Het Oranjecomité Princenhage maakt hier gebruik van. Gelden 

van 2020 blijven staan en het OCP doet geen aanvraag voor 2022.  

    

Het budgetoverzicht van 2021 wordt in de notulen van 22-11-2021 aangepast met de 

terugbetaling van het gele huis. In totaal was er € 808,27 over in het budget van 2021 voor 

het Dorpsplatform Princenhage.  

 

De meeste initiatieven voor wijk- en dorpsplatformen waren in Zuid-West. In totaal 38 

initiatieven. Alleen in de Haagse beemden is het budget overschreden. Dit is met 

overschotten uit andere wijk- en dorpsplatformen aangevuld. Het totale overschot gaat terug 

naar de algemene middelen van de gemeente Breda. 

 

De exacte bedragen voor subsidieplafonds en uitkeringen zijn terug te vinden op de website 

van de gemeente Breda. Het subsidiebedrag voor het Dorpsplatform blijft gelijk, alleen een 

indexering.  

 

Dank aan Corné voor het maken van de verslagen.  

 

4. Initiatief 1. Dorpsraad Princenhage - Historisch ommetje 

Merel Mulders: Aangezien mensen steeds meer aan het wandelen zijn is het idee ontstaan 

om een Historisch ommetje te maken in Princenhage. Van ongeveer 40 panden wordt de 

historie dan opgenomen in een zakboekje. Het is leuk voor mensen die geïnteresseerd zijn in 



historie maar ook voor nieuwe bewoners. Er wordt een bijdrage gevraagd bij het 

Dorpsplatform van € 4.658,66. Dit is voor de kosten van raamaanduidingen, drukwerk en de 

kosten om de verhalen op te laten tekenen. Vanuit de Dorpsraad Princenhage is een bijdrage 

van € 1.000,- opgenomen in de begroting.  

 

Het idee wordt positief ontvangen in het Dorpsplatform. Er worden diverse opties genoemd 

om de kosten, van vooral het drukwerk te verlagen. Eigen bijdrage voor het boekje, 

ondernemersactie om gratis aan het boekje te komen, advertenties opnemen in het boekje. 

Mogelijk ook een goed initiatief om op te laten nemen op plan Breda. 

 

De initiatiefnemers nemen de ideeën mee en komen hierop terug. Om het proces niet te 

vertragen, planning is om het voor de zomer af te hebben, is het voorstel om nu € 2.666.60 

toe te kennen. Het is wel zo dat de opbrengst van verkoop boekjes of sponsoring  de kosten 

en bijdragen nog kan verlagen.  

 

Het Dorpsplatform kan zich hierin vinden er geeft een positieve bevinding aan dit initiatief.   

 

Initiatief 2. Activiteiten S.K.I.P. 2022 

Eva Dekker: Alle S.K.I.P.-activiteiten zijn in 2021 doorgegaan. Soms wel met aanpassingen 

door corona. Ook in 2022 staan er weer activiteiten op de planning voor de kinderen van 

Princenhage. Net als andere jaren doet S.K.I.P. een aanvraag voor de huisvestingskosten van 

€ 1.500,- voor 2022. 

 

Vanuit het Dorpsplatform een groot dankjewel voor S.K.I.P. voor hun inzet in 2021. Alle 

activiteiten zijn doorgegaan en dit is erg belangrijk voor de kinderen in deze coronatijd. 

 

Zonder verdere vragen vanuit het Dorpsplatform wordt een positieve bevinding gegeven op 

dit initiatief.   

 

Initiatief 3. OndernemingVereniging Princenhage - Bloembakken 

Astrid Nouwens: Namens de OVP wordt een bijdrage gevraagd voor 18 bloembakken aan de 

lantaarnpalen rondom de Haagsemarkt. Deze bloembakken hebben er de afgelopen jaren 

ook gehangen. Het fleurt de markt op in de zomermaanden en geeft een good feeling.  De 

prijs is in 2022 niet gestegen. Kan niet goedkoper. Er wordt een bijdrage gevraagd van  

€ 1.477,03 aan het Dorpsplatform. Er is voor € 850,- aan eigen middelen ingebracht in de 

begroting.   

 

Vragen vanuit het Dorpsplatform: Is samenwerking met andere wijken mogelijk om de 

kosten te drukken? De leverancier levert al op diverse plaatsen in Breda. Daarom is de prijs 

ook de goedkoopste optie. Betaald en verzorgd de gemeente dit in andere wijken niet? Niet 

bekend, ook medewerkers van de gemeente weten dit niet. Is een ondernemersfonds geen 

optie voor Princenhage. Hoe de werking van een ondernemersfonds vanuit de Gemeente 

werkt is niet geheel bekend. Meer informatie zou te krijgen zijn bij Nelleke Weering, BIZ: 

bedrijven investeringszone, afdeling Economie. Voordeel is dat fonds gevuld wordt vanuit 

alle ondernemers in het gebied. Mogelijke optie voor de komende jaren voor de 

bloembakken en andere activiteiten. Zijn deze bloemen bij-vriendelijk? Schijnbaar is 70% dit 

niet door de manier van kweken! Dit is niet bekend maar wordt wel nagevraagd door Astrid. 

 



Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief.  

 

5. Rondvraag/vervolgafspraken 

De volgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 23 maart 2022 aanvang 19:30 uur in 

de Dobbelsteen.  

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

6. Sluiting 

Volgens planning is de vergadering om 20:30 uur klaar. Iedereen bedankt voor de deelname 

en input.   

 

Overzicht budget 2022 

Budget € 19.500, -   

19-01-2022 Dorpsraad Princenhage – 
ommetje 

€ 2.666,60    Toegekend 

19-01-2022 S.K.I.P. – Activiteiten 2022 € 1.500,00 Toegekend 

19-01-2022 OVP - bloembakken € 1.477,03 Toegekend 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Saldo € 13.856,37   

 

 

 

 

 

  


