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1. Opening en mededelingen  
Het is de eerste bijeenkomst na de zomervakantie. Aangezien een paar nieuwe gezichten 
zijn, wordt er kort voorstelrondje gedaan.  
 

2. Vaststellen agenda 
Geen aanvullingen op de agenda. 
 

3. Verslag 20-06-2022 
Naar aanleiding van: 
Marian: De Dorpsraad Princenhage maakt zich zorgen over de zaken die naar voren zijn 
gekomen in de vorige bijeenkomst vanuit Grote Broer inzake de gebeurtenissen bij de 
speelplek aan de Pottenbakkerstraat. Vreemd dat dit bij het Dorpsplatform naar voren komt 
en de Dorpsraad hier niet van op de hoogte is. De wijkagent komt niet meer naar 
vergaderingen en om Boa’s uit te nodigen is erg lastig. Vanuit grote broer is deze keer geen 
aanvraag ontvangen zoals in het vorige overleg als mogelijkheid werd aangedragen. Vandaag 
ook niemand aanwezig van Grote Broer. Angelo neemt contact op met grote broer: Status 
aanvraag en/of ze volgende bijeenkomst weer aanwezig willen zijn.  
 
Corné: Vandaag drie aanvragen, bij geen enkele aanvraag zit een offerte. Dit is volgens de 
spelregels wel nodig. Angelo zal hier bij de aanvragen naar vragen als deze niet worden 
meegestuurd.  
 
Verder geen opmerkingen over het verslag.  
Dank aan Corné voor het maken van het verslag.  
 

4. Initiatief 1. Virtueel Princenhage 
Marius van Opstal: Namens Virtueel Princenhage geeft hij een presentatie waar ze zich mee 
bezighouden o.a. archiefonderzoek, het virtueel bouwen van Princenhage anno 1900 en dit 
fotorealistisch maken en er worden regelmatig presentatie hierover gegeven. Enkele straten 
rondom de Haagemarkt zijn al af waar de resultaten van worden getoond. Om verder te 
kunnen bouwen is een goede grafische laptop nodig. Hiervoor wordt een aanvraag van  
€ 1.700,- gedaan. 
 



Dorpsplatvorm: Leuk om op deze manier de geschiedenis van Princenhage te zien. Denk na 
wat het verdienmodel van de stichting gaat worden in de toekomst. Het Dorpsplatform is 
positief over de aanvraag. Marius moet nog wel de offerte naar Angelo mailen en de 
opmerking dat de laptop in principe voor gebruik is voor de gehele wijk.  
  
Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief voor € 1.700,-.  
 

5. Initiatief 2. Ondernemersvereniging Princenhage 
Bas en Mervin: De OVP heeft het plan om een platform op internet te maken vanaf waar alle 
informatie over Princenhage is te bereiken. Hier zijn al enkele gesprekken geweest met 
actieve groepen uit Princenhage. Aangezien het voor verengingen en stichtingen financieel 
lastig is om bij te dragen in deze opstartkosten wordt een bijdrage aan het Dorpsplatform 
gevraagd van € 3.500,-. 
 
Vanuit het Dorsplatform: Zijn er naast de verenigingen die genoemd zijn nog met andere 
gesproken? Het is de bedoeling dat dit gaat gebeuren als het draait. Bij de introductie is het 
de bedoeling dat er veel promotie wordt gemaakt. Is dit niet wat al op de website van het 
Wijkblad is te vinden? Hoe komt het eruit te zien. Hier is alleen nog en schets van, die aan 
het Dorpsplatform wordt getoond. 
Angelo namens de gemeente: In principe geen subsidies voor websites vanuit de gemeente. 
Dit omdat het vaak niet toekomst bestendig is. Dus graag plan hoe het beheer is/wordt 
ingeregeld. Het draagvlak moet breder, ook dorpsplatform is niet geheel overtuigd, 
bijvoorbeeld ook lijst aanleveren met handtekeningen van de verenigingen om kracht bij te 
zetten. Een offerte voor de aanvraag is gezien bedrag ook van belang. Voorstel om de 
aanvraag naar het volgende overleg door te schuiven. 
 
Het Dorpsplatform neemt het advies van Angelo over om de aanvraag door te schuiven en 
op basis van de nieuwe input opnieuw te bespreken.   
 

6. Initiatief 3. SEP 
Op 11 september heeft er een duurzaamheidslunch plaats gevonden op de Haagsemarkt in 
het kader van Open Monumentendag. De aanvraag naar het buurtplatform was 1,5 week 
voor het evenement ingediend maar niet geheel duidelijk en daarom gevraagd aan SEP om 
dit toe te lichten bij de vergadering van het Dorpsplatform.  
 
Jasper en Maikel: Aangezien het evenement al heeft plaats gevonden hebben we ook een 
nieuwe begroting / werkelijke kosten van het evenement. Zo’n 80 mensen hebben 
deelgenomen door middel van een tas die bezoekers vooraf konden kopen. In deze tas 
moesten bezoekers aan de lunch zelf hun bord en bestek voor de lunch meenemen. Tijdens 
de lunch waren er presentaties over duurzaamheid. Aan het Dorpsplatform wordt een 
bijdrage gevraagd voor de inhuur van tafels en stoelen.  
 
Het Dorpsplatform geeft een positieve bevinding op het initiatief voor € 650,-.  
 

7. Rondvraag/vervolgafspraken 
De volgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 09 november 2022 aanvang 19:30 uur 
in de SCC De Koe.  
 



8. 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 
21-09-2022 Virtueel Princenhage € 1.700,00 Toegekend 
21-09-2022 SEP – Duurzaamheidslunch €    650,00 Toegekend 
    
    
    
Saldo € 3.884,37   

 


