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1. Opening en mededelingen  

We zijn niet met een heel groot gezelschap vanavond maar gelukkig kunnen we weer fysiek 

bij elkaar zijn om te vergaderen.   

 

Het initiatief van Stichting Het Gele Huis is ingetrokken. Er zijn voldoende sponsoren 

gevonden om de folders voor de fietsroutes mee te financieren. 

 

Volgende bijeenkomst waarschijnlijk een aanvraag van BSUR en Prinsenbier. 

 

Plukroute Princenhage: Eerder is gesproken over verplanten als optie om de kosten te 

drukken. Dit gebeurt reeds. De speeltoestellen in het Luciapark zijn geplaatst en er is 

opdracht gegeven voor het informatiebord. De werkzaamheden in het Bielooppark zijn 

afgerond alleen nog wachten op de factuur van de Gemeente. Deze is nodig voor de 

verantwoording van de subsidie van het Dorpsplatform en het Prins Bernhardfonds. 

 

2. Vaststellen agenda 

Geen aanvullingen op de agenda. 

 

3. Verslag 19-01-2022 

Naar aanleiding van: 

Er wordt gewerkt aan de website planbreda. Hier kunnen dan de initiatieven van elk 

wijk/dorpsplatform op worden geplaatst.  

 

Dank aan Corné voor het maken van de verslagen.  

 

4. Initiatief 1. Stichting Princenhage dorp in Breda – Klassiek Princenhage 

Marian Verheij: Stichting Princenhage dorp in Breda wil op 10 juli voor de derde maal 

Princenhage Klassiek organiseren. Optredens van diverse muzikanten op mooie locaties 

(tuinen) in Princenhage. De organisatie wil het evenement laagdrempelig houden maar toch 

ook een bijdrage van € 2,- vragen aan de bezoekers. Bezoekers kunnen vooraf en op de dag 

zelf polsbandjes aanschaffen als toegangsbewijs. Voor de activiteit wordt een bijdrage van  

€ 1.500,- gevraagd aan het dorpsplatform. 

 



Vanuit het Dorpsplatform: Leuk initiatief. Zorg als Stichting dat de muzikanten wel een gage-

verklaring afgeven om fiscale problemen te voorkomen. De kosten van publiciteit lijken wat 

ruim genomen. Google geeft goedkopere opties. De post onvoorzien op de begroting kan 

niet meegenomen worden. De aanvraag voor een bijdrage wordt bij een positieve bevinding 

dan op € 1.300,- gesteld.   

 

Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief voor € 1.300,-.  

 

5. Rondvraag/vervolgafspraken 

Er zijn verkiezingen geweest of dit gevolgen heeft voor het wijk/dorpsplatforms is nu nog niet 

duidelijk.  

Het aantal deelnemers en initiatieven zou wel hoger mogen. Meer aandacht via diverse 

kanalen is hiervoor gewenst. Angelo stelt voor om mensen van grote broer uit te nodigen bij 

een van de volgende overleggen (als er niet meer dan 2 initiatieven zijn te bespreken). 

 

De volgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 04 mei 2022 aanvang 19:30 uur in SCC 

De Koe. Er zal om 20:00 uur 2 minuten stilte worden gehouden.  

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

6. Sluiting 

De vergadering wordt om 20:40 uur gesloten. 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 

23-03-2022 Princenhage Dorp in Breda – 
Klassiek Princenhage  

€ 1.300,00 Toegekend 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Saldo € 12.556,37   

 


