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NOTULEN VAN DE ALGEMENE BEWONERSVERGADERING VAN DE WIJKRAAD
HEUSDENHOUT dd. 4 JULI 2016 in centrum ‘t Houwke, Grote Houw 227, 4817
RE Breda. Aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: 38 personen, inclusief bestuur.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. R. van Langeveld.
1. Opening en welkom
Mevrouw Ricky Zager opent de vergadering met een woord van welkom tot de
aanwezigen, in het bijzonder de dame en heren die zich beschikbaar hebben gesteld
om vanavond een bestuursfunctie te aanvaarden. In die zin is deze vergadering toch
eigenlijk bijzonder, want met een nieuw bestuur wordt de toekomst van de wijkraad
veiliggesteld.
Er is een bericht van verhindering binnengekomen van Robert van Langeveld.
2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2015 en
de Bijzondere Algemene Ledenvergadering dd. 19 april 2016
Notulen 13 oktober 2015:
 Geen op- of aanmerkingen.
 Vastgesteld en ondertekend door scheidend voorzitter Ricky Zager.
Notulen 19 april 2016:
 Inhoudelijk geen op- of aanmerkingen.
 Naar aanleiding van deze notulen wordt geïnformeerd naar de ervaringen van
de heer Ed Riemen met betrekking tot het spreekuur voor de wijkbewoners.
Tot nu toe kwamen er steeds 2 personen; maar volgens de heer Riemens
moet het nog wat uitgebouwd worden middels meer informatie en publiciteit.
 Hierna worden ook de notulen van 19 april ondertekend onder dankzegging
aan de notulist.
3. Financieel jaarverslag 2015; kascontrole; dechargeren bestuur
Omdat Robert van Langeveld niet aanwezig is, geeft Ricky Zager een kort verslag van
van de stand van zaken:
Het boekjaar 2014 is inmiddels afgesloten; de teveel ontvangen subsidie is
terugbetaald aan de Gemeente Breda.
Over het boekjaar 2015 valt de wijkraad Heusdenhout niet in de steekproef.
De kascontrolecommissie komt op donderdag 7 juli bijeen om de cijfers over 2015 te
controleren. De uitkomst hiervan zal rechtstreeks met de nieuwe voorzitter worden
gecommuniceerd.
Op dit moment staan er nog enkele declaraties open, welke zo spoedig mogelijk
zullen worden voldaan. Het saldo is ca € 1.100,-4. Voorstellen nieuwe bestuursleden
Mevrouw Inge van Duijn en de heren Rien Brans en Mark van Leeuwen stellen zich
kort aan de aanwezigen voor.
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden en overdracht voorzittershamer
Voorzitter Ricky stelt voor om de bestuursverkiezing door middel van handopsteken
te laten plaatsvinden. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Allereerst wordt gestemd voor Rien Brans, beoogd nieuwe voorzitter. Hij wordt met
algemene stemmen en applaus gekozen.
Vervolgens wordt gestemd voor Mark van Leeuwen, allen gaan met zijn benoeming
akkoord.
Dan worden nogmaals de handen opgestoken en geklapt voor Inge van Duijn.
Mark zal de functie van secretaris gaan vervullen en de website beheren en Inge
wordt penningmeester.
Tot slot wordt Leen de Bruijn met algemene stemmen herkozen in het bestuur met
als belangrijkste taak de veiligheid. Het postadres van de wijkraad komt op naam van
Leen te staan.
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Hierna is er voor zowel de nieuwe als de scheidende bestuursleden een bloemetje.
Dan draagt Ricky Zager de voorzittershamer over aan Rien en wordt het vervolg van
de vergadering door hem geleid.
6. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter geeft een korte inleiding over de door het nieuwe bestuur in te zetten
werkwijze:












De wijkraad stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de
bewoners in de wijk. Dit in de meest ruime zin. Het bevorderen van een
optimaal leefklimaat is hierbij leidend;
Eigen verantwoordelijkheid, cq. zelfwerkzaamheid van en door bewoners dient
daarbij voorop te staan;
De Gemeente Breda is hierin faciliterend en geeft daarbij meer speelruimte
aan wijkbewoners (gedeelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).
Het ondersteunen en bevorderen van een goede samenwerking tussen diverse
groepen in de wijk;
Proactief contacten onderhouden met Gemeente, maatschappelijke instanties,
wijkpartners en overige aanverwante instellingen;
Het verzamelen van informatie over het woon- en leefklimaat in de wijk en
informeren van bewoners over zaken die de wijk aangaan. hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de eigen website, landelijke en regionale pers en huisaan huisbladen;
Samen met de wijk een wijkplan maken (leven, wonen, werken in een groene
fijne wijk).
De wijkraad brengt gevraagd en ongevraagd de mening van bewoners over bij
maatschappelijke partners en/of beleidsmakers;
De wijkraad volgt proactief beleid voor de wijk
De wijkraad onderhoudt contacten met collega-wijkraden.

Aandachtspunten zijn:
 Bestemmingsplan Breda Zuid oost
 Herstructurering Heusdenhoutsestraat
 Verkeersveiligheid Heerbaan
 Leefbaarheid in de wijk
 Vormgeving participatie wijkbewoners.
Belangrijke informatie met betrekking tot de wijk en wijkraad is te vinden op de website.
De wijkraad is ook actief op Facebook en regelmatig worden er berichten geplaatst op de
site van Breda Oost onder het kopje “nieuws”
7. Rondvraag
 Gevraagd wordt of er al meer bekend is omtrent de “nieuwbouw” Heerbaan
222. Niets naders bekend.
 Sommige aanwezigen spreken hun bezorgdheid uit over de geplande
herstructurering van de Heusdenhoutsestraat; men twijfelt of het wel veiliger
zal worden. Volgens de voorzitter zal dat moeten blijken.
 Aan de heer Ed Riemens wordt gevraagd of hij bekend is met de plannen voor
het schoolgebouw aan het Waltersveld dat deze zomer gesloten wordt.
Volgens Ed wordt dit gebouw de komende jaren gebruikt als wisselschool.
8. Sluiting
De voorzitter dank alle aanwezigen voor het in het nieuwe bestuur gestelde
vertrouwen. Hij stelt voor de vergadering te sluiten en nodigt allen uit nog na te
blijven voor een drankje en een hapje.
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Voor de scheidende bestuursleden: Ricky Zager, Robert van Langeveld en Wilma
Bondzio is er nog een mooie attentie als dank voor hun inzet.
Hierna sluit voorzitter Rien Brans de vergadering
Vastgesteld in de vergadering van
4 juli 2016
Voorzitter,

Rien Brans…………………………………

Wilma Bondzio-Hupkens, notulist

