NOTULEN ALGEMENE LEDEN/BEWONERS VERGADERING VAN DE WIJKRAAD
HEUSDENHOUT
d.d. 18 oktober 2016 in centrum ’t Houwke, Grote Houw 227, 4817RE Breda.
Aanvang 20.00h.
Aanwezig: 41 personen, inclusief bestuur
1. Opening en welkom
Rien Brans, voorzitter ,opent de vergadering en heet iedereen welkom
Bestuurslid Leen de Bruijn heeft vooraf aangegeven later aan te sluiten.
2. Vaststellen Agenda
Verzoek om spreektijd mw. Visbeen over zendmasten flat Grote Houw, hier
wordt op teruggekomen bij punt 4.
3. Ingekomen post
- Diverse m.b.t. KvK. inschrijving nieuwe bestuur.
- Klachtmail geluidsoverlast Breepark.
De geluidsoverlast is sterk afhankelijk van de windrichting, ook Bavel heeft er
last van. Contact hierover kan samen met de dorpsraad van Bavel
aangegaan worden indien noodzakelijk. Incidentele geluidsoverlast is de
consequentie van het wonen in een stad.
- Mail parkeerdruk Kemelstede.
Uitnodiging gemeente gericht aan bewoners Kemelstede 201- 259
Bestuurslid Leen de Bruijn gaat namens de wijkraad naar deze bijeenkomst.
- Mail betreffende sluiting pinautomaat Rabo Bank Heusdenhout.
Deze pinautomaat is de enige toegankelijke in de wijk na sluitingstijd van de
winkels. Er is contact opgenomen met de Rabo maar deze geeft aan dat de
beslissing genomen is omdat deze automaat op een risicoplek zit.
- Subsidieherziening 2015.
- Nieuw subsidiebeleid gemeente t.o.v. wijk- en dorpsraden per 01-01-2017.
- Wijkplatform voor subsidie sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten.
- Mail W. Joosen m.b.t. het maken van een werkdocument/werkwijze wijkraad.
4. Medelingen van het Bestuur
- Periodiek overleg Gezamenlijke wijkraden.
Rien is naar deze bijeenkomst geweest. Het gaat om netwerken en het
ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven. Vooral samenwerking met
naastgelegen wijken is belangrijk.
- Gesprek met de gemeente betreffende uitleg en toelichting subsidieregeling in
het algemeen en wijkraden in het bijzonder.
De subsidieaanvraag voor 2017 moet voor 1 november ingediend worden.
Een wijkraad krijgt maximaal €2000.- per jaar om alle kosten te dekken.
- Gesprek met gemeente betreffende de Heerbaan.
De gemeente heeft aangegeven geen ingrijpende wijzigingen uit te voeren
maar is wel bereid om een kleine aanpassing te doen. Wat dit wordt moet nog
bekeken worden. Wel wijst de voorzitter erop dat de onveiligheid ook door het
gedrag van de weggebruikers wordt veroorzaakt en daar helpen geen

maatregelen tegen.
De opmerking dat er op de fietspaden geen zebrapad aanwezig is is door de
gemeente in een mail beantwoord: De maximale snelheid is niet hoog en het
beleid is dat er dan geen zebrapad aangelegd wordt. Er is al eerder over
gecorrespondeerd maar dat is bij de huidige wijkraad niet bekend. Het wordt
teruggezocht.
Werkwijze wijkraad tweesporen: via het ambtelijk apparaat en indien nodig wordt
het via de politieke aangekaart.
- Subsidieherziening 2015.
Zie bij punt 5.
- Nieuw subsidiebeleid gemeente t.o.v. wijk- en dorpsraden per 01-01-2017.
De wijkraad is de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente m.b.t. zaken
in de wijk maar voor de sociale activiteiten worden er wijkplatforms opgericht
waarvoor geld beschikbaar is, zie volgende punt.
- Wijkplatform voor subsidie sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten
Zie onderaan deze notulen de nagekomen mail van Ed Riemens met
toelichting.
De initiatiefnemer moet zelf zorgen voor draagvlak.
- Mail W. Joosen m.b.t. het maken van een werkdocument/werkwijze wijkraad.
W. Joosen gaat hierover in gesprek met Rien Brans om dit verder uit te
werken.
- Voorstel aan ABV om jaarlijks een themabijeenkomst te houden in de eerste
2 weken van januari met de mogelijkheid meteen een nieuwjaarsgroet uit te
brengen.
Wordt door de aanwezigen als positief ervaren. Er worden deskundige
sprekers uitgenodigd.
11 januari 2017 met als thema: Zendmasten in de wijk en invloed van de
snelwegen op de gezondheid en welzijn van de bewoners.
- instellen spreekuren wijkraad vanaf 1 november 2016 in ’t Houwke.
Iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.30-21.00 uur
en iedere laatste woensdagmiddag van de maand van 13.30-15.00 uur
Bij het middagspreekuur zal, indien mogelijk, Ed Riemens namens de
gemeente aanwezig zijn.
- De wijkraad Heusdenhout bestaat dit jaar 45 jaar. De statuten zijn ook uit die
tijd. Om het geheel aan te passen aan deze tijd is Rien bezig met een
Huishoudelijk Regelement als aanvulling op de statuten. Het wijzigen van
statuten moet via een notaris en is een (te) kostbare zaak. Hierin komt ook
de wijziging van LEDEN naar BEWONERS van de wijk.
Ook is de bedoeling vanaf 2017 de ABV met een powerpoint presentatie te
ondersteunen.

5. Financiële zaken
- De penningmeester geeft aan dat er een gezonde financiële situatie is mede
door het terugstorten van een gedeelte van de, onterecht ingehouden,
subsidie van 2014. Met dank aan de vorige wijkraad die een bezwaarschrift
heeft ingediend.

- Het verzoek voor instellen kascommissie 2016.
W. Joosen geeft aan dat hij het al 2 jaar heeft gedaan en dus niet meer
beschikbaar is, R. Snijders wordt benaderd of hij nog zitting wil nemen in de
kascommissie. R. van Langeveld geeft aan dat hij W. Joosen wil vervangen.
Waarvoor dank.
6. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 4 juli 2016.
Deze notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

7. Bestuurssamenstelling
Het bestuur wil de huidige samenstelling uitbreiden naar 5 personen.
Wij hebben mw. Nanny Weijers bereid gevonden als bestuurslid toe te treden. Zij
wil zich inzetten voor de wijk o.a. door de spreekuren van de wijkraad te gaan
houden.
De aanwezigen gaan hiermee middels handopsteking akkoord.
8. Leefbaarheid. Wat speelt er in de wijk.
W. Joosen merkt op dat er geen plek is waar ouderen bij elkaar kunnen komen.
De aanwezige banken e.d. zijn te laag, vies of kapot. Hij heeft de vraag of er
iemand met hem samen er naar wil kijken om hier iets aan te veranderen. H.
Fraiture geeft aan hier aan mee te willen werken. De heren gaan hierover in
overleg.
De buslijnen veranderen per 11 december, informatie via Arriva

9. Activiteiten
Mogen, gezien de subsidieregels, niet meer door de wijkraad georganiseerd
worden, hiervoor zijn de wijkplatforms
10. Rondvraag
- De oranje paaltjes in de wijk?
deze hebben te maken met het onderhoud van de stadsverwarming
- wijziging bestemmingsplan m.b.t. benzinestation op de Heerbaan?
Ed Riemens belooft terugkoppeling naar Rien, informatie komt op onze site
- Is de wijkraad een vereniging of stichting
De wijkraad is een vereniging om niets
er is geen contributie, je bent lid als je in deze wijk woont tenzij je hier bezwaar
tegen aantekent.
- Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden m.b.t. Heerbaan 222 of Hotel
Brabant
- Het wijkblad Heusdenhout is niet van de wijkraad (dit mag ook niet) maar valt
onder Breda Oost (vanaf 1-1-2016)
- De wijk Heusdenhout heeft op veel plekken parkeerproblemen. Dit komt door de
opzet van de wijk en er is bij deze opzet rekening gehouden met 1 auto per
huishouden. De tijden zijn veranderd maar iedereen kan dit probleem bij de
gemeente kenbaar maken.
- Onze website is: www.heusdenhout.nl

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
Nagekomen mail van Ed Riemens m.b.t wijkplatforms
Het wijkplatform beschikt over een wijkbudget waarmee initiatieven die de
wijk socialer en leefbaarder maken ondersteund kunnen worden. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het opzetten van een eetpunt, het organiseren van
activiteiten voor de jeugd of voor de ouderen in de wijk, een
wijktheatervoorstelling, het opzetten van een vrijwillige hulp / klussendienst
etc.
Dus heeft u een goed idee voor Heusdenhout en wilt u daar werk van maken
dan kunt u zich melden tot het wijkplatform Heusdenhout. Samen bekijken we
dan wat er nodig is (materiaal, ruimte, organisatiekracht, budget) om uw
initiatief daadwerkelijk mogelijk te realiseren.
Voor het platform zelf zoeken we ook nog betrokken wijkbewoners die het
leuk vinden om over deze initiatieven met ons mee te praten en mee te
denken.
Heeft u interesse of vragen dan kunt u zich tot mij wenden
Ed Riemens
Sociaal wijkbeheerder Breda Zuidoost
Gemeente Breda, afdeling Wijkzaken
076 – 529 94 33

