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1. Inleiding
Voor u ligt het 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. Dit is het tweede
jaarverslag van de relatief jonge wijkraad.
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. Het coronajaar 2020 leende zicht in mindere mate om dat
(pro)actief te doen, door alle beperkende maatregelen. Er is een modus gevonden om
binnen de mogelijkheden tóch een aantal initiatieven te ontplooien op gebied van groen
en verkeer. Ook is er een belangrijke stap gezet naar intensievere communicatie met
onze bewoners via een nieuw gelanceerd initiatief: het wijkblad ‘Sportpark Post’, waarop
veel positieve respons is ontvangen.
De stapjes in dit bijzondere coronajaar hadden niet gezet kunnen worden zonder de
ondersteuning door en samenwerking met actieve vrijwilligers uit de wijk, maar ook met
diverse Bredase gemeenteambtenaren. De vertrekkende wijkmanager Zuid, Harrie
Verhallen, willen wij hierbij bedanken voor zijn coördinerende rol in 2020. Ook andere
betrokken ambtenaren danken wij voor de constructiviteit op digitale afstand afgelopen
jaar.
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2. Samenstelling bestuur
De samenstelling is per 31 december 2020.
Suzanne van Reedt Dortland
Luc America
Hans Pécasse
Geertje Nijhoving
Catherine Francis

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Paul Kanters heeft als actieve bewoner 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 in 2020 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. In 2020 hebben vergaderingen
deels online plaatsgevonden, vooral in de tweede helft van het jaar.
Website
De website is het belangrijke centraal informatieplatform voor bewoners. In 2020 is
overgegaan naar een andere webhost om de beveiliging te verbeteren.

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 wijken 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 2020 is zowel de eerste als tweede (fysieke) bijeenkomst niet doorgegaan vanwege Covid19. Wel is er een vervolgbijeenkomst geweest over participatie. Tijdens de digitale
bijeenkomst stond de volgende vraag centraal: Waar staan we als actieve Bredanaar met
een burgerinitiatief of als wijk- en/of dorpsraad? En welke rol, legitimiteit of status, maar ook
rechten of plichten hebben wij in onze buurt, wijk of dorp? Ruim 40 mensen die aan de
bijeenkomst hebben deelgenomen, zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan onder leiding
van gastspreker Thijs van Mierlo. Uiteindelijk kon in break-outrooms dieper over
verschillende onderwerpen worden gesproken en over concrete projecten in Breda. De
“leidraad participatie” was een van de goede suggesties om de manier en intensiteit van
participatie helder te krijgen en op voorhand te bespreken. Op deze manier lopen de
verwachtingen over en weer minder uiteen in de processen waaraan wij als wijkraad
deelnemen.
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Bewonersavond 2020 uitgesteld
De geplande wijkraad bewonersavond in het voorjaar 2020 hebben wij moeten uitstellen
vanwege de coronasituatie, waarbij het niet toegelaten was dergelijke events te organiseren.
De hoop is in het voorjaar 2022 een nieuwe post-corona avond in het OLV te organiseren.

Wijkplatform 2020
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.
Deze subsidies vallen buiten de financiële huishouding van de wijkraad.
In 2020 heeft het Wijkplatform over een subsidie-aanvraag geadviseerd. Het gaat om de
activiteiten rondom Wilhelminapark 125 jaar. Op 20 september 2020 hebben er tal van
festiviteiten plaatsgevonden waarvoor door de werkgroep gedeeltelijk sponsoring was
gevonden. Het Wijkplatform heeft positief geadviseerd over de aanvraag.
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Werkgroep ‘Parkeren & Verkeersveiligheid’
Deze werkgroep bestaat uit wijkvrijwilligers die zich hebben beziggehouden met:
-

Het ontwikkelen van een visie als het gaat om het plan van de gemeente om
gefiscaliseerd parkeren in te voeren in onze wijk. Op basis van harde feiten
(bewonersenquête) is de gemeente gevoelig gebleken en zijn wij tot goede afspraken
kunnen komen om in Sportpark (voorlopig) geen vergunningen in te voeren in
tegenstelling tot de buurwijk Zandberg eind 2020. Jaarlijks zal de parkeersituatie in
onze wijk geëvolueerd worden.

-

Input geven binnen het project ‘herinrichting Generaal Maczekstraat. De bedoeling is
om deze verkeersader binnen een aantal jaar verkeersveiliger én groener te maken.
Samen met de gemeente en vertegenwoordiging uit de wijk Zandberg-Oost is
nagedacht over noodzakelijke veranderingen om met name de kruispunten voor
schoolgaand jeugd veiliger te maken. Het concept-ontwerp zal daarnaast elementen
bevatten om de straat visueel aantrekkelijker, groener en smaller te maken, waardoor
de gemiddelde snelheid van gemotoriseerd vervoer omlaag zal gaan.

Werkgroep ‘Groen en recreatie’
Deze werkgroep bestaande uit meerdere bewoners en ambtenaren van de gemeente. De
werkgroep groen en recreatie heeft zich in 2020 met name gericht op het Wilhelminapark,
overeenkomstig de uitkomsten van het onderzoek van Buas studenten. Hieruit bleek dat een
meerderheid van de bewoners vond dat er meer aandacht moest komen voor het
achterstallig onderhoud van het Wilhelminapark. Hieruit is het platform Wilhelminapark
ontstaan waarin ca. vijftien bewoners van zowel Zandberg als Sportpark vertegenwoordigd
zijn. Inmiddels heeft het park een goede opknapbeurt gekregen met grotere transparantie
doordat hoge begroeiing is teruggesnoeid.
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Evenementenbeleid 2020
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de evenementen geen doorgang gevonden.
Op het moment dat er weer grootschalige activiteiten mogelijk zullen zijn, wil de wijkraad een
vaste stakeholder zijn voor de gemeente. Zodat de wijk te allen tijde vooraf op de hoogte zal
zijn van diverse events (Vuelta 2022, Kermis, Singelloop, Concerten, enz.). Door tijdig
betrokken te worden bij dergelijke events die de wijk raken, kunnen de zorgen en wensen
van bewoners worden meegenomen in de voorbereidingsfase. En zo kan waar mogelijk
eventuele overlast worden geminimaliseerd. De wijkraad juicht overigens onder die
voorwaarde events toe omdat ze juist ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid en levendigheid
van onze mooie stad Breda.
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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 in 2020. Daarnaast heeft een aantal adverteerders in de Sportpark
Post gezorgd voor extra inkomsten.
Winst- en verliesrekening 2020
Debet

Credit

Subsidie gemeente

€ 2.500

Adverteerders

€ 640

Vergaderlocaties
Representatie

€ 285
€ 183

ICT/Website

€ 291

Eindejaargeste vrijwilligers

€ 368

Sportpark Post
Kantoorartikelen/print

€ 1.286
€ 204

Bankkosten

€ 120
€ 2.737

Naar balans (journaalpost)

€ 3.140

€ 403
€ 3.140

€ 3.140

Liquide middelen 2020
De liquide middelen zijn in de periode toegenomen. In het bijzondere coronajaar hebben
activiteiten op een lager pitje gestaan. Er waren substantiële besparingen omdat het
merendeel van de wijkraadvergaderingen digitaal via Teams heeft plaatsgevonden.
Websitekosten lagen op hoger niveau door de overgang naar een andere, veiligere
webhost. De introductie van het nieuwe wijkblad ‘Sportpark Post’ gingen gepaard met
behoorlijke investeringen voor de eerste edities.
Balans 2020
Balans

Bank

Debet
31-12-2020
€ 3.323
€ 3.323

01-01-2020
€ 2.920 Eigen vermogen
€ 2.920

Credit
31-12-2020
€ 3.323

01-01-2020
€ 2.920

€ 3.323

€ 2.920
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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. In 2020 is sprake van een batig saldo van vierhonderd euro omdat met
name activiteiten vanwege de coronamaatregelen op een laag pitje hebben gestaan
en er veel digitaal is vergaderd.
De reserves zullen benodigd zijn in combinatie met de gemeentelijke subsidie omdat
er in 2021 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. Een vervolgstap zal gezet worden in de communicatie met
bewoners om het email bestand verder fors te vergroten. Daarnaast zal er een
campagne gehouden worden om als logische ‘next step’ van onze jonge wijkraad,
meer bewoners te stimuleren om aan te haken op diverse niveaus (uitbreiding
bestuur en werkgroepen). Het uitgestelde initiatief van een AED-apparaat voor
Sportpark-I zal financiering behoeven, naast particuliere bijdrage van bewoners.
Tevens zal de werkgroep ‘Spelen’ gerevitaliseerd worden om een verbeterings- en
moderniseringsslag te maken in de verschillende speel- en ontmoetingsplekken in
Sportpark I en II.
Tenslotte zal er een kwartaalforum in het leven geroepen worden waarin bewoners
en vertegenwoordigers van de gemeente gestructureerd zullen samenwerken om
een ‘long list’ van ideeën uit te voeren om verkeersveiligheid verder te verbeteren.

5. Tot slot
Het bestuur van Wijkraad Sportpark I-II hoopt u met dit beknopte jaarverslag een goed
en realistisch beeld te geven aan 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 2020 is onze eindconclusie dat het een periode was waarin we als Wijkraad
succesvol en met veel enthousiasme ons tweede volledige boekjaar invulling hebben
kunnen geven. Ondanks covid-19 hebben we verder basis hebben kunnen leggen
om onze activiteiten en de successen uit te bouwen in de toekomst.
Het bestuur gaat dan ook vol positieve energie in 2021 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 2021:
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