
 
 
 Beste bewoners van Sportpark I-II, 

Na de bijeenkomst in het OLV in februari dit jaar, is de Wijkraad van start gegaan. Graag informeren wij jullie over wat er 
allemaal is gebeurd en wat er op stapel staat. 
 
De Wijkraad is opgericht! 
De Stichting Wijkraad is formeel opgericht op 22 juni 2018 met hulp van de Partners Notariaat in Breda. 
Heel veel dank daarvoor! 
Daarnaast is het team uitgebreid met Catherine Francis-van Heel. De Wijkraad kan nog meer vrijwilligers 
gebruiken. Ben jij ook geïnteresseerd om deel uit te maken van de Wijkraad? Neem dan contact met ons op 
 
Wijkraad website is Live 
Met hulp van Paul Kanters heeft de Wijkraad nu een eigen website: www.wijkraadsportpark.nl.  
Nieuws en informatie van de Wijkraad vind je op de website. Ook de data en verslagen van de vergaderingen van de wijkraad 
en werkgroepen vind je hier terug. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn voor iedereen te raadplegen. 
 
Wil je graag een keer een vergadering bijwonen? Check dan de website voor de data en locatie. 
Heb je interesse in een van de werkgroepen laat het ons dan weten. (http://www.wijkraadsportpark.nl/contact) 
 De eerstvolgende Wijkraad vergadering is op woensdag 24 oktober a.s. om 20.00 uur 
 
Evaluatie Lepeltje Lepeltje 
Naar aanleiding van het event Lepeltje Lepeltje, is een evaluatie met de omwonenden, de gemeente en Wijkraad gepland 
op 10 oktober a.s. in het Stadkantoor van Breda tussen 18.00 en 20.00 uur.  
 

Werkgroep parkeren & 
verkeersveiligheid 
Een belangrijke werkgroep die van 
start is gegaan, gaat over het 
parkeerbeleid. Het is een onderwerp 
waar verschillend over wordt gedacht 
omdat de problematiek per straat 
verschilt. 
Met de formatie van het nieuwe 
college van de gemeente Breda heeft 
ook deze werkgroep flink moeten 
schakelen. 
Op dit moment mag onze wijk zijn 
eigen wijkplanproces doorlopen. Dat 
betekent dat wij de problemen en 
mogelijke oplossingen zelf in kaart 
gaan brengen. Hierna wordt besloten 
of gereguleerd parkeren wel of niet 
wordt ingevoerd door de gemeente. 
Lees meer over de actuele stand van 
zaken m.b.t. parkeren en 
verkeersveiligheid op 
http://www.wijkraadsportpark.nl/readve
rslag/0011/  
 

Werkgroep groen & 
speelvoorzieningen 
Deze werkgroep is bezig met in kaart 
te brengen wat er aan groen en 
speelvoorzieningen is en wat er kan 
worden verbeterd. Een groep 
studenten van de BUAS (voorheen 
NHTV) zal hier in onze wijk ook een 
onderzoek naar doen, zodat jullie als 
buurtbewoners hierin betrokken 
worden. 
 
Daarnaast bestaat in 2020 het 
Wilhelminapark 125 jaar! Een mooie 
gelegenheid om het Wilhelminapark te 
verfraaien. 
Hiervoor wordt een speciale 
projectgroep opgericht. 
Heb jij interesse om hier een rol in 
te spelen? Neem dan contact op 
met de Wijkraad. 
 
Ook wordt een speciale projectgroep 
opgericht om de speelvoorzieningen in 
Sportpark II te optimaliseren. 
Heb jij interesse om hier een rol in 
te spelen? Neem dan contact op 
met de Wijkraad. 

Werkgroep veilige 
woonomgeving  
Deze werkgroep gaat later van start. 
Wij hopen bij voldoende vrijwilligers in 
het najaar ook te kunnen starten met 
de werkgroep veilige woonomgeving. 
Door bewoners is al een belangrijke 
eerste stap gezet met de aanvraag 
van de buurtpreventieapp. Verder 
horen wij graag welke bewoners nu 
actief zijn m.b.t. de overlast op het 
speelveldje aan de Piet 
Avontuurstraat. 
 

Voor meer informatie over de Wijkraad en de nu actieve werkgroepen verwijzen we je graag naar de website  
www.wijkraadsportpark.nl 

Hartelijke groet, Wijkraad Sportpark I-II,   
Suzanne van Reedt Dortland, Hans Pécasse, Geertje Nijhoving, Catherine Francis 
 Vrijwilligers 
De wijkraad kan nog vrijwilligers gebruiken! Lijkt het je leuk, stuur dan een bericht. Of woon een vergadering 
bij.  
Laat ons weten als je ergens mee aan de slag wilt gaan in de wijk. We denken graag mee! 

 
 

Nieuws van de Wijkraad per mail ontvangen? 
Zet deze link in je webbrowser en meld je aan voor de nieuwsbrief: 
http://eepurl.com/dojAgb 

 


