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1. Inleiding  

Voor u ligt het compacte jaarverslag van Stichting Wijkraad Sportpark I-II in Breda.  
 
De Wijkraad is op 22 juni 2018 notarieel opgericht en bestaat uit een actief bestuur, met 
daaromheen ondersteunende bewoners die zich inzetten voor de verbetering en 
ontwikkeling van de wijk Sportpark. Veelal in de vorm van werkgroepen. 

De stichting heeft zich ten doel gesteld het algemeen belang van onze wijk Sportpark I-II 
te behartigen. In het bijzonder het woon- en leefklimaat binnen het werkgebied te 
bevorderen en te verbeteren. 

Dit trachten wij binnen onze wijk te doen door: 

- Goed te communiceren en in overleg te treden met bewoners en diverse 
belangengroepen; 

- Actie te ondernemen ten aanzien van knelpunten en problemen; 
- Het adviseren van en het fungeren als gesprekspartner voor het Bredase 

gemeentebestuur, haar instellingen, daar waar inspraak mogelijk is; 
- Het onderhouden van onderlinge contacten met vergelijkbare organisaties; 
- Het bevorderen van activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de stichting. 

Waarbij de wijkraad de ludieke evenementen overlaat aan buurtverenigingen 
(Sportpark II) of buurtfeestorganisaties (Buurtfeest Sportpark I). 

Dit is het eerste jaarverslag van de nog jonge wijkraad, waarbij statutair was vastgelegd 
te rapporteren over de gehele periode: van oprichting in 2018 en het gehele jaar 2019. 
 
Tenslotte willen wij hierbij benadrukken dat onze opstart, maar ook het later uitrollen van 
diverse hierna beschreven projecten, niet had gekund zonder de doorgaans zeer 
constructieve samenwerking met Bredase gemeenteambtenaren. De Wijkmanager Zuid 
van de gemeente Breda, Harrie Verhallen, heeft hierin steeds een prettig coördinerende 
rol vertolkt. Wij willen hem en al die andere betrokken ambtenaren, ondanks soms wat 
andere invalshoeken en belangen, bedanken voor die constructiviteit.
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2. Samenstelling bestuur  

In 2018 is het bestuurd officieel aangetreden na een huis-aan-huis verkiezing in de wijk. 
In 2019 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden doordat twee leden vanwege 
privéomstandigheden zijn teruggetreden en vervangen zijn door twee nieuwe 
bestuursleden Luc America (secretaris) en Catherine Francis (algemeen bestuurslid)  

De samenstelling is per 31 december 2019.  

Suzanne van Reedt Dortland  Voorzitter 
Geertje Nijhoving    Secretaris 
Hans Pécasse    Penningmeester 
Catherine Francis    Algemeen bestuurslid 
Luc America     Algemeen bestuurslid 
 
   
 

 

 

 
 

Paul Kanters heeft als actieve bewoner grote betrokkenheid en heeft de website 
onder beheer. 
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3. Beknopt activiteitenverslag.  

In dit hoofdstuk leest u een samenvatting van de belangrijkste zaken waar Stichting Wijkraad 
Sportpark I-II zich eind 2018 en in 2019 mee bezig heeft gehouden. Op de website 
https://www.wijkraadsportpark.nl/  zijn details te vinden, met name onder het hoofdstuk 
‘werkgroepen’ en onder ‘onze wijk/wijkplatform’. 
 
Wijkraadvergaderingen 
De wijkraad vergaderde gemiddeld één keer per twee maanden. De agenda en verslagen 
zijn te vinden op de website. Vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor bewoners na 
aanmelding vooraf, via het contactformulier op de website. 
 
Website 
Er is een website in het leven geroepen als centraal informatieplatform voor bewoners. 
Via een eerste huis-aan-huis-nieuwsbrief is bekendheid gecreëerd hiervoor en konden 
bewoners zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Momenteel bedraagt het 
adressenbestand 375 emailadressen en is groeiende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking wijk- en dorpsraden Breda, de Kerngroep 
De wijk- en dorpsraden werken met elkaar samen en worden vertegenwoordigd door een 
Kerngroep. De samenwerking is vastgelegd in het Convenant van de samenwerkende wijk- 
en dorpsraden. Samenwerking is gericht op het bevorderen van een leefomgeving die 
aansluit bij de behoeften van bewoners en de voorwaarden die zij stellen t.a.v. schoon, veilig, 
toegankelijk, omzien naar elkaar, ontmoeten en verbinden. Jaarlijks worden minstens twee 
bijeenkomsten georganiseerd door de Kerngroep in samenwerking met de gemeente.  
In 2019 is er o.a. een bijeenkomst geweest over de legitimiteit van de wijk- en dorpsraden: 
hoe kan de samenwerking met de gemeente naar een structureel hoger niveau worden 
gebracht? Welke rol en status hebben de wijk- en dorpsraden? De ideeën worden verder 
uitgewerkt in 2020. Verder wordt er jaarlijks een uitvoeringsakkoord ondertekend, dat de 
grondslag vormt voor de subsidieaanvragen door de wijk- en dorpsraden. 
 

Bewonersavonden 2018 en 2019 
De wijkraad heeft in deze periode twee bewonersavonden in het OLV georganiseerd.  
De avonden werden zeer goed bezocht door zo’n 130 bewoners. Tijdens de eerste avond 
stond de presentatie van de nieuwe wijkraad met haar bestuur centraal en waren er 
brainstormsessies, waarbij bewoners relevante thema’s met elkaar konden bepalen. Tijdens 
de tweede bijeenkomst werd terugkoppeling gegeven naar de bewoners toe en was een 
informatiemarkt met diverse kramen opgezet. 
 
 
 
 

https://www.wijkraadsportpark.nl/
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Wijkplatform vanaf 2019 
De wijkraad heeft een adviesfunctie binnen het gemeentelijk initiatief Wijkplatform waarbij 
bewoners subsidie kunnen aanvragen voor evenementen. Het gaat om activiteiten waarbij 
sprake is van een nadrukkelijk sociaal verbindend effect binnen de wijk, wijkdeel of straat.  
Er zijn subsidies verstrekt aan (deze subsidies vallen buiten de financiële huishouding van de 
wijkraad) 

- Halloween Achillestraat in 2019 
- Bewonerstreffen Sikkelstraat 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep ‘Parkeren & Verkeersveiligheid’ 
Deze werkgroep bestaat uit negen wijkvrijwilligers die zich hebben beziggehouden met: 

- Het uitvoeren van een schouw in beiden deelwijken Sportpark I en II (schouwrapport 
beschikbaar op de website). Het bevat adviezen en suggesties om onze wijk 
verkeersveiliger te maken. Een aantal suggesties is reeds uitgevoerd. 
De overige suggesties zullen in een structureel overleg met de gemeente als 
werkdocument worden behandeld. Daarnaast was het de basis van een nieuwe 
werkgroep om de grootste verkeersbottleneck, de Generaal Maczekstraat, aan te 
pakken. Deze werkgroep is in 2019 gestart met als doel de straat veiliger en groener 
te maken. 
 

- Het ontwikkelen van een visie als het gaat om het plan van de gemeente voor 
invoering van parkeervergunningen in onze wijk. Na vele vergaderingen en grondig 
voorwerk in nauw overleg met bewoners en gemeente, heeft dit geresulteerd in het 
officieel aanbieden van een alternatieve visie aan wethouder Greetje Bos eind 2019. 
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Werkgroep ‘Veilige woonomgeving’ 
Deze werkgroep is begin februari 2019 van start gegaan en bestaat uit een tiental personen: 
zowel bewoners als vertegenwoordigers van gemeente en politie. De werkgroep is in de 
eerste helft van 2019 drie keer bij elkaar gekomen. De belangrijkste ‘wapenfeiten’ van de 
werkgroep bestaan uit: 

- Met een informatiestand aanwezig zijn op de Bewonersavond van de wijk Sportpark 
(OLV Lyceum, 20 maart 2019) waar bezoekers informatie konden krijgen over zaken 
als brandpreventie, inbraakbeveiliging, taken van de wijkagenten en BOA’s, 
informatienummers van de gemeente en Buurtpreventie etc.; 
 

- Het ontwerpen en publiceren van een ‘digitale meterkastkaart’ op onze website, 
waarop alle relevante websites, telefoonnummers, emailadressen en apps staan.  
Met deze meterkastkaart bij de hand, weet de bewoner van onze wijk meteen welke 
instantie te appen, bellen of mailen in geval van een ‘bijzondere situatie’. 
 
 

 

 

 

Werkgroep ‘Groen en recreatie’ 
Deze werkgroep bestaande uit zes bewoners en twee ambtenaren van de gemeente heeft 
zich beziggehouden met: 

- Het project ‘Spelen in de wijk’: hoe kunnen speelveldjes aantrekkelijker en 
avontuurlijker ingericht kunnen worden? Een eerste inventarisatie is gedaan via een 
enquête tijdens onze bewonersavond in 2019. Hieruit is een aantal interessante 
ideeën gekomen die in 2020 een vervolg gaan krijgen. 
 

- Het project ‘Groen in de wijk’: met ondersteuning van BUAS-studenten is er een 
onderzoek gedaan naar groenbeleving in de wijk. Uit de resultaten bleek dat veel 
mensen meer groen willen in hun straat. Daarnaast wil een meerderheid van 
bewoners meer aandacht voor het Wilhelminapark, vanwege het achterstallig 
onderhoud. Hieruit is het ‘platform Wilhelminapark’ ontstaan waarin vijftien bewoners 
uit de wijken Sportpark en Zandberg-Oost zijn vertegenwoordigd. Er is een 
programma van eisen geformuleerd, dat in september 2019 is aangeboden aan de 
wethouder. De gemeente is inmiddels aan de slag gegaan met het achterstallig 
onderhoud. Een langetermijnvisie is in de maak. Bovendien is een klein deelcomité 
gestart om activiteiten te organiseren rondom het 125-jarig bestaan van 
Wilhelminapark in het najaar van 2020. 
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Evenementenbeleid 
Leden van de wijkraad hebben meerdere inspraakvergaderingen bijgewoond en input 
geleverd met betrekking tot het evenementenbeleid van de gemeente Breda.  
Onze wijk grenst aan het Chasséveld waar diverse evenementen plaatsvinden als Radio 538 
Festival, Dancetour Breda, Breda Live en de Kermis. Samen met enkele bewoners van de 
aangrenzende straten maakten wij ons sterk om overlast door geluid, afval en verkeer te 
beperken. Waarbij wij ook de positieve effecten van diverse evenementen waarderen om van 
Breda een aantrekkelijke binnenstad te maken. Maar dan wél binnen wettelijke en 
acceptabele normen. 
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4. Financiële verantwoording  

De Wijkraad ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Breda voor uitvoering 
van haar werkzaamheden en het organiseren van activiteiten. Deze subsidie 
bedroeg € 2.500 per jaar en is in de betreffende periode in 2018 als opstartsubsidie 
ontvangen en in 2019 als jaarsubsidie. 

 Winst- en verliesrekening 2018-2019 

  Debet Credit 

Subsidie gemeente   € 5.000 

Vergaderlocaties € 875   

Representatie € 164    

ICT/Website € 71   

Oprichting Stichting notaris € 480   

Promo/campagne OLV € 80   

Grafische kosten € 338   

Kantoorartikelen € 9   

Bankkosten € 63   

  € 2.080 € 5.000 

Naar balans (journaalpost) € 2.920   

 € 5.000 € 5.000 

Liquide middelen 2018/2019  
De liquide middelen zijn in de periode toegenomen. Deze toename komt voort uit de 
gemeentelijke subsidie minus de gemaakte kosten voor de eerdergenoemde activiteiten. 
Het batig saldo bedraagt € 2.920,-. De oorzaak van dit batig saldo is gelegen in het feit dat 
de volledige subsidie is ontvangen voor het jaar 2018, terwijl de operationele activiteiten 
pas na de zomervakantie zijn gestart. Websitekosten waren fors lager dan begroot, 
doordat deze geheel in eigen beheer door Paul Kanters is ontworpen. Overigens is de 
verwachting dat deze kosten gaan toenemen, door de overgang naar een andere web 
host, waardoor onze website ook het predicaat ‘veilig’ gaat krijgen, alsmede de 
beschikking krijgt tot meerdere (social media) features. 

Balans 2018 

Balans 

Debet Credit 

  31-12-2019 01-06-2018   31-12-2019 01-06-2018 

Bank                 € 2.920 € 0 Eigen vermogen € 2.920 € 0 
      

 € 2.920 € 0   € 2.920 € 0 
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Conclusie en vooruitzichten financiële positie 
De Wijkraad heeft een gezonde financiële positie en heeft, al gaat het niet om grote 
bedragen, voldoende reserves om nieuwe projecten in de nabije toekomst te kunnen 
initiëren.  
 
De reserves zullen benodigd zijn in combinatie met de gemeentelijke subsidie omdat 
er in 2020 een aantal nieuwe initiatieven op de rol staan. Zo zal drie keer per jaar 
een huis-aan-huis nieuwsbrief ‘Sportpark Post’ verspreid gaan worden onder 1700 
huishoudens in de wijk. Daarnaast zal de viering van Wilhelminapark 125 jaar extra 
middelen vergen, aanvullend op financiering uit het Wijkplatform. Tenslotte zal een 
AED-apparaat voor Sportpark-I financiering behoeven, naast particuliere bijdrage van 
bewoners. Zoals hiervoor beschreven zal de website een kwaliteitsslag ondergaan 
en daardoor veiliger worden; er zal overgestapt worden naar een professionelere 
web host. Om onder andere Sportpark Post betaalbaar te houden zal een aantal 
adverteerders geworven worden. 

 
5. Tot slot  

Het bestuur van Wijkraad Sportpark I-II hoopt u met dit beknopte jaarverslag een 
goed en realistisch beeld te hebben gegeven van de activiteiten en financiële stand 
van zaken van de stichting. Alle in dit verslag genoemde financiële verantwoordingen 
kunnen worden onderbouwd middels een detail-administratie welke op verzoek kan 
worden ingezien bij de penningmeester.  

Voor 2018/2019 is onze eindconclusie dat het een periode was waarin we als 
Wijkraad succesvol en met veel enthousiasme zijn opgestart en de basis hebben 
gelegd om onze activiteiten en de successen uit te bouwen. 

Het bestuur gaat dan ook vol positieve energie in 2020 verder met alle lopende 
projecten en met het oppakken van nieuwe uitdagingen. Daarbij zullen we de schil 
van actieve bewoners die deelnemen in werkgroepen willen uitbreiden. Om 
betrokkenheid van en draagvlak bij bewoners verder te verstevigen. 
 
Samen werken we aan een leefbare wijk! In alles wat we doen zullen we onze slogan 
eer aan doen en laten we zien dat ‘Sportpark I-II prettig leefbaar is’.  
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Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Wijkraad Sportpark I-
II op 30 juni 2020: 

 

 

Penningmeester Hans Pécasse    ------------------------------------------ 

 

 

Voorzitter Suzanne van Reedt Dortland   ------------------------------------------ 

 

 

Secretaris Luc America     ------------------------------------------ 

 

 

Algemeen bestuurslid Geertje Nijhoving   ------------------------------------------ 

 

 

Algemeen bestuurslid Catherine Francis  ------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 


