ALV Princenhage, 24-11-2016
1. Wijkplan en Princenhage-Begroot
In 2013 is het Wijkplan Princenhage tot stand gekomen op basis van een reeks
gespreksavonden met bewoners. Een flink aantal werkgroepen is vervolgens aan de slag
gegaan. Deels al snel met concrete resultaten, deels met een moeizamer verloop of met
lange duur. Ondertussen startte eind 2015 tevens een ander project, eveneens met goed
bezochte bewonersavonden: Breda Begroot (als pilot waaraan ook Prinsenbeek
deelnam). Dat was het startsein voor nog meer werkgroepen, in overlap met die van het
Wijkplan. Sommige activiteiten gingen zelfs over van ‘Wijkplan’ naar ‘Begroot’. De
Dorpsraad heeft een actieve rol gespeeld in het oprichten en ondersteunen van deze
werkgroepen.
In het geval van het wijkplan-thema ‘Wonen/zorg/welzijn’ is het niet gekomen tot een
afzonderlijke werkgroep, ook al is er sinds 2013 wel het een en ander gebeurd (zie
verder bij ‘Zorg voor Elkaar’).
De werkgroep ‘Communicatie klachten’ heeft nagegaan wat de problemen waren met het
aanmelden van klachten bij de gemeente. Op hun oproepen kwam echter hoegenaamd
geen respons van de inwoners. De werkgroep heeft zich op de hoogte gesteld van de
werkwijze bij gemeente en politie (hoe handelt het Servicepunt af; hoe gaat Wijkbeheer
er mee om). Er was eigenlijk geen aanleiding hier meer aan te doen. Wel moet vermeld
dat de werkgroep vanaf het begin hinder ondervond van de gebrekkige ambtelijke
ondersteuning (en dat juist op dit punt!) en heeft inmiddels het werk beëindigd.
De werkgroep ‘Zwerfvuil en Hondenpoep’ heeft enkele opschoonacties ondernomen maar
is inmiddels gestopt wegens gebrek aan ondersteuning vanuit de inwoners.
Uitwerking van het thema ‘Besluitvorming & Communicatie’ vindt plaats via de Dorpsraad
en het Wijkblad Princenhage – waarbij een uitstekende samenwerking is gegroeid.
Het streven is om alle thema’s/onderwerpen vanaf najaar 2016 als één geheel te
presenteren (op de jaarlijkse Algemene Vergadering) en dat de Dorpsraad de algehele
voortgang en afstemming bewaakt, en zo de werkgroepen ondersteunt.
Daarbij is een speciaal punt van aandacht of er budget is (vanuit het Wijkplanproces) en
hoe financiële dekking gevonden wordt voor de nieuwe initiatieven die opkwamen tijdens
de pilot-Begroot.
De Gemeente heeft wel al € 50.000 beschikbaar gesteld om onderdelen van de
Begrotingsinitiatieven verder te brengen.
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Het gaat om de volgende 10 onderwerpen met daarachter in het kort de stand van
zaken per november 2016:
1. Entrees Princenhage
De toegang via de openbare weg tot het stadsdorp is in kaart gebracht door een
werkgroep. Dit teneinde de uitstraling te verbeteren: het ‘visitekaartje’ en de
toegankelijkheid. Op enkele plekken is met de Gemeente afgesproken om fysieke
aanpassingen te doen, waarvan een aantal al is gerealiseerd. De werkgroep (onder
leiding van Lenny Sinke) houdt de voortgang in het oog.
Bij de entree Zuylenstraat is de bomenrij doorgetrokken met extra aanplant van jonge
boompjes. Er is op enkele plaatsen een opschoningsactie van verkeersborden gedaan en
ook dat heeft de entrees verbeterd. Ook is onlangs de kruising bij de Rithsestraat sterk
verbeterd voor langzaam verkeer, en zijn drie boompjes geplaatst - het beeldmerk van
ons stadsdorp. Helaas is niet voldaan aan het verzoek om een boom te plaatsen bij de
entree vanuit de stad aan de Haagweg. Ook de verbetering rondom het tankstation bij de
Heuvelstraat (Tango) is summierder uitgevoerd dan was voorgesteld.
Met het realiseren van woningbouw in en nabij de Dreef (evenals het renoveren van de
huisjes aan de Mastbosstraat) zal ook de openbare weg van de ‘Kop van de Dreef’ tot
aan de kruising met Esserstraat/Doelen door de Gemeente aangepakt moeten worden.
Dit om de uitstraling van de reeds heringerichte Dreef hierin door te trekken. Een plan
tot herinrichting is echter nog niet opgesteld.
2. Groen & Buiten Spelen
Vanuit het Wijkplan heeft de werkgroep ‘Buiten Spelen’ (onder leiding van Karlien Klijn)
alle openbare speelplekken in ons stadsdorp in kaart gebracht. De Gemeente is daarbij
vervolgens middels een omvangrijk rapport geadviseerd over het aanpassen van alle
speelplekken: omvorming, toestellen verwijderen of juist toevoegen – al naar gelang de
wens vanuit de wijk/buurt. De werkgroep streeft eraan om ook steeds tijdig in overleg te
treden met de omwonenden. Dit is op sommige plekken gaande, op enkele al afgerond
en op andere plekken staat het ingepland of vergt ‘t nader overleg. Het is de bedoeling
om per jaar een aantal reeds geïnventariseerde speelplekken onder handen te nemen.
Een actuele schets: In het Holtken staan al nieuwe voetbalgoaltjes. Bij de
Leerlooierstraat is de wijkbeheerder bezig met bewoners om de puntjes op de i te zetten.
Voor het Hagehof is momenteel een consultatieronde met bewoners gaande. Ook
Klompenmaker-/ Laarzenmakerstraat staat op het programma.
Tijdens de pilot-Begroot ontstond hiernaast een andere werkgroep (met als
contactpersoon Paul Wiegel): ‘Groen & Spelen’ die een meerjaren-strategie ontwikkelt,
gericht op een gezonde groene (bio-)diverse leefomgeving. Er zijn vier speerpunten
opgesteld: veilig, (bio-)divers, onderhoudsvriendelijk, sociaal.
Overigens was vanuit de Wijkdeals al een andere groep actief (in een deel van de
Ambachtenbuurt): ‘Vereniging Princenhage Groen’. De verschillende groepen weten
elkaar te vinden en delen hun kennis en inzichten.
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3. Woonbuurt Gielis Beijsstraat
De wens was om het imago en leefklimaat van deze woonbuurt te verbeteren, in
aansluiting op de opknapbeurt van alle huurwoningen door woningcorporatie Wonen
Breburg. De Gemeente is bezig om de afgesproken fysieke maatregelen in de openbare
ruimte uit te voeren: bomen, inrichting van de stoep en straten, en het speelplein. De
woonconsulent van Wonen Breburg heeft huurders ondersteund met initiatieven om wat
meer sfeer en onderlinge verstandhouding te bevorderen. Vanuit de Dorpsraad houdt Jan
Gommers de vinger aan de pols. De verwachting is dat dit thema zijn afronding vindt
eind 2017.
4. Duurzaam Dorp
Er was al een initiatief vanuit de toenmalige wijkplan-werkgroep Duurzaam Dorp (onder
leiding van Martijn Kegler) om inwoners te inspireren over het gebruik, verbruik en
opwekking van woonenergie. Zo werd aan bewoners in de Ambachtenbuurt een aanbod
gedaan voor ingrepen aan hun woning die energieconsumptie besparen. Het recentste
voorbeeld is ‘Princenstroom’ (in samenwerking met energiecoöperatie BRES): de
inwoners van de postcodegebieden 4813 en 4814 kunnen intekenen op (zonnepanelen
van) de Zonnecentrale op ‘n dak van de Meubelboulevard.
Een werkgroep met deels dezelfde mensen (onder leiding van Paul Wiegel) is via de pilotBegroot aan de slag gegaan om het multifunctioneel wijkcentrum De Dobbelsteen te
gaan verduurzamen.
5. Kerkpad/Kerkplein
Na jaren van overleg en voorbereiding wordt het voetpad tussen kerkhof en basisschool
binnenkort sterk verbeterd. In aansluiting daarop streeft een werkgroep (onder leiding
van Marian Verheij) ernaar om ook het pleintje tussen Martinuskerk en eetcafé
AogseMarkt te verbeteren.
Het kerkpad wordt voorjaar 2017 opnieuw ingericht met bloeiende vaste planten zoals
bodembedekkers en heesters. Het rommelige groen tussen de bomen wordt verwijderd,
zodat de historische bomen meer tot zijn recht komen. Enige bestaande beplanting blijft
gehandhaafd en gesnoeid, en aangevuld met nieuwe beplanting. Langs het hek van de
Sinte Maerte school aan het kerkpad komt een lage haag. Ook komen er zeven nieuwe
lichtmasten op het kerkpad.
De bocht bij de parochie wordt rechtgetrokken om voetgangers meer beleving van
veiligheid te geven. Hierdoor ontstaat aan de kant van kerk een bredere strook groen.
Lagere struiken verbreden optisch het voetpad.
Het straatwerk op het pad en kerkplein wordt herhaaldelijk kapotgereden door de
vrachtwagen voor onderhoud aan de graven. Daarom komt een nieuwe ingang tot de
begraafplaats in de straat Doelen. De oude ingang bij begraafplaats blijft gehandhaafd
voor voetgangers.
Over de herinrichting van het Martinuskerkplein is na overleg afgesproken dat dit wordt
opgenomen in het Beheerprogramma van de Gemeente, omdat dit een te ingewikkeld en
risicovol programma is voor een burgerwerkgroep. Onlangs heeft de werkgroep met
wethouder en beheerders overlegd over de vertraagde voortgang in de uitvoering.
Aanvankelijk was deze werkgroep ook van plan om de Haagsemarkt onder handen te
nemen. Dit is nu overgenomen door de werkgroep gevormd vanuit de pilot-Begroot:
‘Centrum Princenhage’.
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6. Centrum Princenhage
Een werkgroep (met als contactpersoon Kok van der Weijden) is gestart vanuit de pilotBegroot om de Haagsemarkt en directe omgeving een betere functie te geven in
uitstraling en beleving voor alle Princenhagenaren. Daarbij wordt gekeken naar een
veelheid van aspecten: betere ‘smoel’, aantrekkelijker voor de fietsers en wandelaars,
verbeterde toegankelijkheid op straat voor mensen met een beperking. Punt van
aandacht is met name ook het parkeren van auto’s, op en direct rondom Haagsemarkt.
De drie speerpunten zijn:
Waardeverhoging van Haagsemarkt voor Princenhage;
Fysieke inrichting Haagsemarkt inclusief verkeerscirculatie en parkeergelegenheden;
Fysieke inrichting aanloopstraten, uit oogpunt van toegankelijkheid en uitstraling.
7. Verkeersveiligheid
Enkele plaatselijke knelpunten inzake verkeersveiligheid en handhaving op parkeer- en
snelheidsovertredingen zijn de afgelopen jaren aangekaart of gevolgd door de Dorpsraad
– doorgaans ter ondersteuning van de direct betrokkenen in hun gesprek met de
behandelaars bij de Gemeente. Ook was er vanuit het wijkplan een werkgroep begonnen
om knelpunten in kaart te brengen, maar die heeft dit niet voltooid. Sinds de pilotBegroot is een nieuwe werkgroep gevormd (onder leiding van Jan Smits), met als
speerpunten:
Snelheidsovertredingen;
Parkeeroverlast;
Verkeersknelpunten nabij de twee basisscholen en in de Esserstraat;
Plaatsing van AED’s.
8. Sociale veiligheid
Reeds in gang gezet zijn de invoering van het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ met de
Ondernemersvereniging OVP, en het realiseren van buurtpreventieteams. Als ergens veel
criminaliteit is wordt in samenspraak met Gemeente, politie en de buurt bekeken of het
oprichten van een buurtpreventieteam zinvol is. Daarnaast is er echter ook een lichtere
versie: de

BuurtWhatsApp.

De Dorpsraad heeft het hele jaar door direct contact met de wijkagent over zaken als
inbraak en diefstal. Dit om de eventuele toename van incidenten tijdig te signaleren en
dan mogelijk extra maatregelen ter preventie te adviseren.
9. Zorg voor Elkaar
Wijkcentra De Dobbelsteen en Princenhof bieden wijkbewoners van allerlei aard (al dan
niet met gebreken/beperkingen) ruimte voor ontmoeting en zinvolle dagbesteding. De
Dorpsraad volgt dit al jaren onder het motto van ‘Geschikt Wonen voor Iedereen’ en nu
vanuit het gedachtengoed van ‘Zorg voor elkaar Breda’.
Er is geen specifieke werkgroep mee bezig; wel is er maandelijks in De Dobbelsteen een
zogeheten ‘sociaal café’ : een informeel overleg- en inlooppunt voor sociaal werkers in de
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wijk (WMO-klantmanagers, wijkverpleegkundigen, jeugd- en welzijnswerkers). Namens
de Dorpsraad volgt Myrjam van Dorst dit thema.
10. Cultuur & Jeugd
In de pilot-Begroot was sprake van een werkgroep (initiatief: Karin van Noort) die de
muziekbeoefening bij de basis-schooljeugd wil bevorderen (tijdens of buiten lesuren).
Deze groep heeft echter nog geen concreet plan ingediend.

2. Wijkplatform
Gemeentelijk vindt vanaf najaar 2016 ook een omslag plaats in de verstrekking van
subsidies op het gebied van sociale leefbaarheid. Dit gaat bij wijk- en buurtgerichte
activiteiten voortaan langs de weg van de Wijkplatforms. In Princenhage verleent de
Dorpsraad actieve medewerking aan de Gemeente om dit bij ons van de grond te krijgen.
De primaire taak van ‘n Wijkplatform is om de Gemeente te adviseren over het
toekennen van aangevraagde subsidies. Om dat goed te doen is een set Spelregels
wijkplatform Princenhage in de maak.
Daarnaast beoogt de Gemeente met dergelijke platforms een nog betere afstemming of
samenwerking, en medewerking vanuit de Gemeente. Er is samenhang (en enige
overlap) met de activiteiten vanuit Wijkplan/pilot-Begroot. De meeste activiteiten in
Princenhage staan echter los daarvan. Enkele draaien (deels) met subsidie van de
Gemeente, maar de meeste draaien op basis van eigen/andere inkomsten.
Het is niet de bedoeling dat alle activiteiten zich moeten wenden tot het Wijkplatform –
integendeel. Alles wat al goed loopt moet vooral zelf doorgaan. Maar waar hulp of
afstemming gewenst is, kan men een beroep doen op dit platform. Elke inwoner van
Princenhage is welkom om zijn/haar verhaal te doen op het Wijkplatform.
Deelnemers aan dit Wijkplatform van het eerste uur zijn mensen die ook actief zijn in de
Dorpsraad, in enkele verenigingen en de wijkcentra, de basisscholen, de
ondernemersvereniging (en SEP). Het Wijkplatform wordt vanuit de Gemeente
ondersteund door de wijkbeheerder sociaal domein, Stan Sadée.
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