
Gemeente Breda 

T.a.v. de Wijkmanager Breda Zuid, de heer Harrie Verhallen 

 

Breda, 10 juni 2018 

 

Betreft: reactie mail d.d. 29 mei 

 

Geachte heer Verhallen/ beste Harrie, 

 

Via uw mail d.d. 29 mei j.l. hebben wij het nieuws mogen ontvangen dat het nieuwe college van B&W 

voornemens is om in de eerste en gehele ring rondom de binnenstad / singels gereguleerd parkeren in te 

voeren.  De in deze mail voorspelde verwachting dat dit nieuws bij betrokken bewoners gemengde 

gevoelens zou kunnen geven (‘’sommigen het zouden toejuichen, anderen ervan balen’’) is geheel correct 

ingeschat. Ook tijdens ons telefonisch onderhoud  d.d. 30 mei heb ik al een eerste reactie gedeeld die ik 

hierbij bevestig. 

Los van de inhoudelijke beslissing  –er zijn voor- en tegenstanders van gereguleerd parkeren– wil ik 

namens de Werkgroep Parkeren en Verkeersveiligheid Sportpark I-II melden, dat dit nieuws als een grote 

(onbegrijpelijke) verrassing wordt ervaren. Diverse keren is door de gemeente aangegeven dat er een 

nieuwe vorm van inspraak ingevoerd gaat worden en de kersverse Wijkraad Sportpark I-II i.o. heeft deze 

werkwijze, samen met de gemeente ten overstaan van ongeveer 125 Sportparkbewoners tijdens een eerste 

bewonersavond op 5 februari j.l  in het OLV,  uitvoerig uit de doeken gedaan. Op die avond is er 

democratisch gekozen voor een top-3 van onderwerpen waarvan ‘’Parkeren en Verkeersveiligheid’’ 

ruimschoots als eerste issue werd gekozen om via deze vorm van wijkgerichtwerken op te starten in onze 

wijk. Tijdens de eerste Werkgroepvergadering op 23 april met o.a. Laura van der Kreeke en Michael Burm 

is nogmaals toegelicht  welke ruimte de Werkgroep heeft om namens de wijk Sportpark te komen met een 

gecombineerde (alternatieve) visie parkeren en verkeersveiligheid. Er is zelfs toen met elkaar besproken én 

vastgelegd dat, gezien de pas recente start van onze wijkraad, Sportpark I-II iets meer tijd kon nemen om 

het juiste proces te doorlopen (zie gedeelde verslag 23 april 2018). 

Haaks op dit geschetst proces ontvangen wij nu de mededeling als fait accompli. Er zou nog enkel 

eventueel sprake zijn van inspraak over de implementatie van dit voornemen in het coalitieakkoord. 

Deze verrassende situatie is besproken binnen onze Wijkraad afgelopen week en binnen de betreffende 

Werkgroep afgestemd. Het unanieme standpunt is dat deze handelingswijze als onbegrijpelijk en 

ongewenst is, waarbij dus de vooraf aangegeven mogelijkheid tot inspraak eenzijdig door de coalitie wordt 

ingetrokken, volgens de ontvangen informatie dus. Ik kan u melden dat deze handelingswijze in slechte 

aarde is gevallen en –netjes vertaald– dit een deuk in het vertrouwen van bewoners in de plaatselijke 

politiek heeft veroorzaakt. Alsnog willen wij daarom een vriendelijk doch klemmend verzoek doen om het 

aanvankelijk door de gemeente voorgestelde en reeds ingezette proces, alsnog de aanvankelijk 

overeengekomen invulling te geven. 

U gaf aan dat de aanpak opnieuw en op korte termijn tegen het licht gehouden zal worden in het kader van 
de formulering in het coalitieakkoord. Graag vernemen wij wat nu de definitieve stappen zullen zijn. 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

 

 
Hans Pécasse 

Namens Wijkraad Sportpark I-II 
Namens Werkgroep Parkeren en Verkeersveiligheid 


