
                                                        Dorpsplatform Princenhage                                

Verslag 20-06-2022 

Aanwezig: Andre Peters, Joost de Jongh, Marius van Dongen, Marian Verheij, Bartjan de Keijzer, 

Arnold Verbakel, Bas Poutsma, Ivo Rasenberg, Marie-Louise de Ponti, Ray Mathijssen (grote broer), 

Marieke van Leeuwen (grote broer), Peter Bosman,  Angelo Gommeren (voorzitter Gemeente Breda), 

Corné Wijnings (verslag)  

Afmeldingen: Lieneke van der Schoot, Rick van Buel, Rini van der Linden 

 

1. Opening en mededelingen  

Aangezien een paar nieuwe gezichten wordt er eerst een voorstelrondje gedaan.  

 

2. Vaststellen agenda 

Geen aanvullingen op de agenda. 

 

3. Verslag 04-05-2022 

Naar aanleiding van: 

Voor de activiteit Princenbier zijn in de aanvraag de elementen voor de kinderen beter 

weggeschreven en is een positieve bevinding afgegeven voor een bijdrage van € 772,- 

 

Verder geen opmerkingen over het verslag.  

Dank aan Corné voor het maken van het verslag.  

 

Ray is samen met Marieke namens grote broer aanwezig: Zij hebben contact met de 

jongeren in Breda zuidwest. Zijn op dit moment actief op de speelplek in de 

Pottenbakkerstraat. Er is best wel wat gedoe en overlast op dit moment. Een groep jongeren 

wil iets doen met het basketbalveld. Speciaal voor de jeugd van de wijk. De jongeren moeten 

het plan zelf uitwerken en komen vertellen bij het buurtplatform. Ook om de verbinding met 

de wijk te houden. Het buurtplatform staat hier positief tegenover en hopen de aanvraag bij 

de volgende bijeenkomst te mogen ontvangen.    

 

4. Initiatief 1. Plukroute 

Marie-Louise geeft een presentatie over het idee wat de plukroute heeft met het 

Princevillepark. Onder andere met een voedselbos. Voor het plan zijn ook gelden nodig van 

de gemeente, ontwikkelingsfonds Brabant en Prins Bernard Cultuurfonds. 

 

Vanuit het Dorpsplatform: Is de ruimte voor een voedselbos niet te klein? Er volgt een 

discussie over hoe een voedselbos eruit moet zien. De meeste aanwezige hebben hier geen 

idee over.  Het Bielooppark is gedeeltelijk aangepakt. Het gedeelte wat slecht onderhouden 

is en door de meeste aanwezige als niet fraai wordt gezien is niet aangepakt. Ook op 

verzoeken van omwonende en vragen vanuit de Dorpsraad komen geen antwoorden van de 

gemeente. Er wordt een bijdrage van € 3.000 gevraagd voor het onderdeel Princevillepark, 

een aanzienlijk deel van het jaarbudget.  



Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief voor € 3.000,-.  

 

5. Initiatief 2. Aogse Bluf – ’t Aoge zingt uit volle borst weer mee 

Joost en Ivo: Na het succesvolle jaarfeest van vorig jaar wil Aogse Bluf hier graag een vervolg 

aangeven omdat heel veel mensen hiervan genoten hebben. Dit jaar is het idee om op de 

meezing-avond “de jongens van je weet wel” op te laten treden. De grootste piano act van 

Nederland die verzoeknummers spelen die het publiek dan mee kan zingen.  

 

Vanuit het Dorsplatform: Vorig jaar is een bijdrage geleverd mede doordat alles stil had 

gelegen door corona. Past dit wel doel bij het dorpsplatform. Ja indien leefbaarheid en/of 

ontmoeten centraal stelt en het dorpsplatform een positieve bevinding geeft. Wel zijn er 

enkele onderdelen in de begroting die niet voor een bijdrage in aanmerking komen. De 

bijdrage die nu gevraagd wordt is € 1.820,-.  

 

Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief en mandaat aan Angelo om 

samen met Joost en Ivo de begroting aan te passen.  

 

Aanvulling: 

Na aanpassing van de begroting is er positieve binding afgegeven voor een bijdrage van  

€ 1.050,-. 

 

 

6. Rondvraag/vervolgafspraken 

De crowdfunding van het ommetje heeft niet opgebracht waarop was ingezet.   

 

De volgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 21 september 2022 aanvang 19:30 

uur in de Dobbelsteen.  

 

7. Sluiting 

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 

04-05-2022 BSUR – Openluchtconcert € 1.500,00 Toegekend 

04-05-2022 Princenbier  €    772,00 Toegekend 

20-06-2022 Plukroute - Princevillepark € 3.000.00 Toegekend 

20-06-2022 Aogse Bluf  € 1.050,00 Toegekend 

    

    

    

    

    

Saldo € 6.234,37   

 


