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Nog even, en dan komt Max Verstappen er trai-

nen. De Generaal Maczekstraat is al jarenlang 

een racebaan waar heel vaak erg hard wordt 

gereden. Een zeer actuele snelheidsmeting laat 

bizarre snelheden zien tot 68 km/uur in deze 

30-km straat! De gemeente luistert naar ons 

beklag, maar er verandert voorlopig niets. 

Al bijna drie jaar is een projectgroep met 

vertegenwoordigers uit Sportpark en Zandberg 

in overleg met de gemeente over verbeterde in-

richting van de Generaal Maczekstraat. Helaas 

voorlopig zonder resultaat.

Er ligt al tijden een concept schets-

ontwerp met het doel: veiliger en 

groener. De gesprekken met de 

gemeente verlopen prettig, maar 

ons geduld raakt op. Natuurlijk, we 

snappen dat er door Corona veel 

werk is vertraagd en dat het ook 

een budget/politieke kwestie is, 

maar het lijkt wachten op het eerste 

noodlottige ongeval voordat de 

gemeente misschien in actie komt. 

We hebben de gemeente nogmaals 

dringend verzocht om haast te 

maken met de aanpak van de 

straat. Binnenkort horen wij welke 

prioriteit dit project gaat krijgen. 

De planning is nu mogelijk in 2024. 

We blijven ons hard maken om de 

straat zo spoedig mogelijk aan te 

pakken. Voorlopig blijft het echter 

oppassen!

Groen in Lovensdijkstraat
Dankzij tientallen bewonersreacties uit onze 

wijk wordt er bij de herinrichting van de Lovens-

dijkstraat naar een groenstrook met biodiversiteit, 

gekozen voor de ‘0-variant’. Dat houdt in dat groen 

voorrang krijgt boven blik, waarvoor ook de wijk-

raad zich sterk heeft gemaakt. Onderstaand plaatje 

toont het schetsontwerp. Een klankbordgroep 

waarin wijkraadleden zitting hebben denkt mee 

met de gemeente. Planning is eind 2022 te starten 

met de werkzaamheden. 

Zie ook onze website, www.wijkraadsportpark.nl

De wijkraad vergadert bijna altijd op woensdagavonden. 

De laatste 3 keer gelukkig weer ‘in levende lijve’ maar 

indien Corona-maatregelen dat vragen, dan online. 

De komende (openbare) vergadering staat gepland op 8 

december. Locatie en agenda staan 1 week vooraf op onze 

website. Aanmelden via het algemene mailadres:

wijkraadsportpark1.2@gmail.com of bij de secretaris van 

de wijkraad, Luc America: americaluc@hotmail.com

Zie ook onze oproep op 

pagina 3 over vacatures bestuur

Bewonersavond 17-2-2022
OL Vrouwenlyceum
Zet deze datum nu al in je agenda.

De hot topics van de wijk Sportpark I-II worden besproken. 

Uw aanwezigheid en mening zijn van het grootste belang.

SAVE THE DATE
SAVE THE DATE

SAVE THE DATE
Gemeente doet niets aan racebaan 
Generaal Maczekstraat

Wijkraad sportpark I-II

Drempelvrees in PAstraat
Al enige tijd is een groepje betrokken bewoners 

uit de Piet Avontuurstraat bezig om drempels 

aan te laten leggen. Aan de zijde De la Reijweg. 

De wijkraad ondersteunt dit idee en souffleert 

mee aan de zijlijn. Hoe moeilijk het is alle 

bewoners op één lijn te krijgen, blijkt maar weer 

eens bij dit projectje. Iedereen is het erover 

eens: er wordt aanwijsbaar veel te hard gereden, 

maar er wordt nog naar overeenstemming 

gezocht over de locaties van de twee drempels. 

Wij vertrouwen erop dat het doel de middelen 

heiligt en dat er samen met de gemeente snel 

een snelheidsput gedempt wordt voordat er een 

kalfje verdrinkt. Wordt vervolgd…

Muur gezocht voor AED
Hartstilstand? Een AED-reanimatie apparaat kan 

levens redden. Hoe sneller een AED wordt inge-

zet, hoe groter de levenskans. Maar dan moet 

zo’n AED wel in de buurt hangen. In Sportpark 

II hangen AED’s in de Zeisstraat en bij GGZ 

Breburg. In Sportpark I bij huisartsenpraktijk Du-

dok. Wij willen er graag nog een apparaat bij en 

zoeken daarom naar een vrije muur (met elektra) 

rond het Tennisplein. Een AED-apparaat heeft 

een diameter van 60 cm en dient vrij toegankelijk 

te zijn in geval van noodsituaties. Bewoners die 

een buitenmuur ter beschikking willen stellen 

voor het gezonde doel, worden opgeroepen te 

reageren. Wij nemen contact met je op. Er zal 

subsidie worden aangevraagd; daarnaast zullen 

we met de pet langsgaan om het budgettaire gat 

te dichten. Doe jij mee met hart voor de wijk? 

Reageer dan via mail  

wijkraadsportpark1.2@gmail.com

Laadbalen
Parkeren in de wijk is in de ogen van sommige 

bewoners een crime. Wie verzekerd wilde zijn 

van een parkeerplaats moest elektrisch rijden, 

want bij een laadpaal was altijd wel plaats. Met 

de komst van steeds meer elektrische vierwielers 

verandert dat voordeeltje. Onze wijk telt negen 

openbare laadpalen, met gemiddeld twee op-

laadpunten. Die staan steeds vaker vol, zo blijkt 

bij een (niet-representatieve) rondvraag. “Ik rijd 

soms de gehele wijk rond om ergens te kunnen 

inpluggen”. Negen laadpalen (18 laadpunten) op 

een autobestand van ruim 1400 lijkt niet veel in-

derdaad. Overigens kan iedereen die dat wil, een 

openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente. 

De gemeente “streeft er naar om binnen 300 

meter van het adres van de aanvrager een paal 

te plaatsen”. Voor de aanleg is een verkeerskun-

dig besluit modig waartegen een bezwaar kan 

worden aangetekend. Het aanvragen is gratis.

Vacature bestuursleden wijkraad Sportpark I-II
We hebben meerdere vacatures. 

Zoals we in Sportpark Post #03 al schreven, groeit het aantal onderwerpen waar we als wijk mee te 

maken krijgen. Denk aan energietransitie, mobiliteitsvisie, verkeersveiligheid (parkeren, laadpalen, 

scooter-overlast, te hard rijden…), herinrichtingen van straten en pleinen etc.

Graag willen we JOU vragen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze wijk! Met een 

aantal uren inzet per maand kan je al voor verbetering in je wijk zorgen!

Steekwoorden: M/V – uit Sportpark I en II – energiek en pro-actief – het leuk vinden om in een (gro-

ter) wordend enthousiast team samen te werken – uiteraard interesse in de onderwerpen waarmee 

wijkraden zoal te maken hebben en krijgen – algemene, juridische en en financiële ervaring zou zeer 

welkom zijn. Meld je aan, we zullen je warm ontvangen. Reageren kan per mail: 

wijkraadsportpark1.2@gmail.com of naar de secretaris: americaluc@hotmail.com. 

Telefonische informatie kan uiteraard ook bij hem verkregen worden: 06 – 33 34 98 33

Sportpark PostSportpark Post Wijkraad
Sportpark

I en II
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Karin & Erik Bogers
Koninginnenstraat 114

www.wijnhuisdevijver.nl

Geniet op Texel!

Dennenoord
Vakantiepark Texel

www.dennenoord.com

mama  & co
Verantwoord fit.

Zwanger & Fit • Mama & Fit • Baby & Fit 
Babymassage • Bootcamp (voor dames)   

Kinderfysiotherapie 

www.mamaenco.nl

Ginnekenweg 52/54, Breda   
www.kemhol.nl

(076) 565 70 66  of  
06 12 52 11 11

MAKELEN IS
TOPSPORT!
WIL JE EEN HUIS KOPEN OF
VERKOPEN IN SPORTPARK?

BEL 076 515 20 18
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Nicolette Kleisterlee is een junkjogger
Nicolette woont in de Herculesstraat en is o.a. 

junkjogger in het Mastbos. Dat betekent dat ze 

tijdens het joggen afval prikt en meeneemt. Ze 

moest in het begin een soort schaamtegevoel 

overwinnen maar nadat ze leuke complimenten 

kreeg van wandelaars doet ze het vol overgave 

en zet zelfs andere mensen aan om hetzelfde te 

doen. Het geeft nu een heel goed gevoel. Boven-

dien is ze tijdens het opruimen veel meer gefocust 

op de natuur (bloemen, insecten, paddenstoelen, 

vogels en het wisselen van de seizoenen), dus 

natuurbeleving en de magie van het bos dringt 

meer door in haar bewustzijn.

Ze denkt aan de woorden van Steve Jobs: ”the 

people who are crazy enough to think that they 

can change the world, are the ones who do”. Ze 

verwijst ook graag naar de berggids Ernst Rieger 

die haar heeft begeleid naar de hoogste top van 

Oostenrijk. Deze gids zorgt ervoor dat de vallei 

aldaar opgeruimd wordt en de grote zakken vuil 

per helikopter worden opgehaald. 

Als onze aarde met hulp van velen een beetje 

schoner wordt, zou dat fantastisch zijn. Kijk voor 

inspiratie op #zwerfie #junkjoggen #troeptrim-

men #ploggingbreda

Sikkelstraat: ontmoetingsfeest op 
4 september in teken van vergroening 
Op 4 september was het ‘Sikkelstraat ont-

moetingsfeest’, waarbij de ochtend in het 

teken stond van het aanleggen van de groene 

boomspiegels, plezier voor jong én oud (zie 

de 3 foto’s). De kinderen mochten de bordjes 

maken voor bij de plantjes en momenteel wordt 

er nog gewerkt aan een ware plantenbieb en zijn 

er wensen om een regenton te plaatsen in het 

midden van de straat.

World cleanup day 18 september 2021

Veel mensen uit onze buurt hebben meegedaan aan 

dit geweldige initiatief, o.a Gisele en Tijmen, Barbara, 

Feikje, Pieter en Boris, Owen en Suzanne. Voor een 

schone buurt!!

Vogel van de maand... 
is de aalscholver (zie foto), vaak te zien is bij de vijvers 

in het Wilhelminapark. Een aalscholver is middelgroot 

(ca 95 cm), overwegend donker met slank lichaam, 

lange hals en lange afgeronde staart met krachtige 

haaksnavel. Alle vier tenen met zwemvliezen. Liggen 

zwemmend diep in het water, met omhooggerichte 

snavel. Duiken vaak met sprongetje uit het water, naar 

voedsel, voornamelijk vis. Staan na duiken vaak op hoge 

plaatsen zoals in bomen, met uitgespreide vleugels, om 

verenpak te laten drogen.

Er wonen 3530 mensen in onze wijk, verdeeld over 

1602 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van 

€ 360.000 in 2019. 

Het gemiddeld inkomen per inwoner is € 35.200. 

54% van de Sportparkbewonersis ongehuwd en de 

grootste groep inwoners is tussen de 45 en 65 jaar oud. 

Van de inwoners die ouder zijn dan 19 jaar zegt 91 

procent regelmatig te drinken. 

Er staan per vierkante kilometer 1424 auto’s in de wijk 

(het sportpark is 1,2 km2 groot). 

Leuk he, al die cijfertjes. Je vindt er nog veel meer op de 

website: 

https://allecijfers.nl/buurt/sportpark-breda.

Het Sportpark in cijfersDeelscooters van GO & CHECK... geen onverdeeld genoegen!

Dit is een van die bijzondere verborgen plekjes in het hart van onze wijk, de tennisbaan aan de 

Olympiastraat. Het bedrijf Tennis for Two (T42) is de eigenaar…prachtige naam.

Verborgen pareltje in hartje Sportpark I

Betaald parkeren – Episode 6
In juni is een huis-aan-huis enquête in onze wijk 

verspreid. Bewoners hebben massaal gereageerd: 484 

reacties! Op de website zijn de resultaten te lezen. 

Conclusie: Sportpark II is nog fel tegen vergunningen 

(64% tegen, 17% voor, 19% neutraal). In Sportpark I is 

de tendens in twee jaar veranderd naar een meerderheid 

vóór vergunningen (61% voor, 28% tegen, 11% neutraal). 

Zie website voor uitgebreide resultaten.

Op basis van de enquêteresultaten heeft de wijkraad 

een visie geformuleerd die op 14 oktober aan wethouder 

Greetje Bos is aangeboden. Het advies is om in Sport-

park I gefiscaliseerd parkeren in te voeren, op harde 

voorwaarde van een structurele oplossing voor het 

vervallen van de Lovensdijkstraat-parkeerstrook (185 

parkeerplaatsen). Op geen enkele wijze dienen de auto’s 

die momenteel op die onverharde strook parkeren, te 

vluchten naar Sportpark II. Een ‘hub’ nabij Amphia is dé 

noodzakelijke oplossing. Mocht de knoop doorgehakt 

kunnen worden en het inderdaad komt tot invoering van 

een vergunningenstelsel in Sportpark I, zullen bewoners 

nadrukkelijk betrokken worden bij het implementa-

tieproces. Hierbij willen wij bewoners al oproepen te 

reageren, mocht je interesse hebben.

Heb jij ook een groen idee voor 

in de buurt, laat het ons weten.

Kabouters maken het bos schoon…
sprookjes bestaan 😉
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Sjef Bakers

Tulpenstraat 2  |  4818 GV  Breda

Telefoon (076) 565 34 33  |  Mobiel 06 25 09 64 57

sjef@studiobakers.nl  |  www.studiobakers.nl

Van Goorstraat 8 
4811 HJ Breda
076 888 25 55 

info@qprintbreda.nl 
www.qprintbreda.nl

Met inmiddels 3 

vestigingen in Zandberg 

en Ginneken is Altijd Lente 

hét kinderdagverblijf 

in Breda-Zuid.
  

Kom snel kijken, 

bel naar een van onze

prachtige plekken:

• Ginnekenweg 327,

 (076) 560 06 18

• Wilhelminastraat 2,

 (076) 522 08 30

• Parkstraat 6,

 (076) 785 79 16
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