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Het platform Wilhelminapark komt voor het eerst bij elkaar. Het platform is een 
gezamenlijk initiatief  van de wijkraad Sportpark en de wijkraad Zandberg-Oost.
Aanleiding is feit dat het Wilhelminapark volgend jaar, in 2020, 125 jaar bestaat.
Vanuit de werkgroep Groen en Recreatie van de wijkraad Sportpark is het idee ontstaan 
om die verjaardag aan te grijpen om het park in de schijnwerpers te zetten en gelijktijdig
te investeren in het opknappen van het park. Dit sloot mooi aan op de ambitie van de 
wijkraad Zandberg-Oost. Het Wilhelminapark is voor beide wijken van groot belang. De 
scheiding tussen beide wijken – de Generaal Maczekstraat – loopt precies dwars door 
het park.
Lucette R. woont in Sportpark 2, is opgegroeid aan de Paul Windhausenlaan en is 
opgeleid als landschapsarchitecte.
Mirjam R. woont in Zandberg en is voorzitter van de wijkraad Zandberg-Oost.
Geertje N. woont in Sportpark 1, is voorzitter van de  commissie Groen en Recreatie en 
lid van de wijkraad Sportpark. Geertje is opgeleid als biologe.
Gabe B. woont in Zandberg en is architect. Hij heeft gereageerd naar aanleiding van een 
berichtje in de nieuwsbrief.
Ellen vt G. werkt bij de gemeente Breda en is eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente 
voor het platform Wilhelminapark.
Willem Jan G. woont in Sportpark 1, is opgeleid als bioloog, en is voorzitter van dit 
platform.

Sjan van G. woont in Sportpark 1 en is ook lid van de werkgroep Groen en Recreatie.
Arno B. woont in Sportpark 1 en heeft veel kennis over het groen in de buurt, inclusief 
het Wilhelminapark.

Bij Ellen vt G. hebben drie mensen aangegeven geinteresseerd te zijn om deel te nemen 
aan het platform: Marijn en Ellen van D. en Cis H. Zij zullen voor de volgende 
vergaderingen van het platform worden uitgenodigd.

De ambitie van het platform is om te zorgen dat volgend jaar, in het jaar dat het park 125
jaar bestaat, er een uitgewerkt plan is hoe het park opgeknapt kan gaan worden en dat 
er met de uitvoering ook al een begin is gemaakt. Op die wijze kan het opknappen van 
het park en het vieren van het 125 jarig-bestaan aan elkaar gekoppeld worden.
Daartoe moet wel een plan worden uitgewerkt en dient ook nog budget gevonden te 
worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Er is op dit moment bij de 
gemeenten nog een budget gereserveerd voor het opknappen van het park. 

Geconstateerd wordt dat het van groot belang is dat er een goede inventarisatie plaats 
vindt van het park op de verschillende aspecten. Zoals hoe staat het groen er op dit 



moment voor, maar ook het straatmeubilair (bankjes, verlichting, prullenbakken), de 
waterkwaliteit, de mogelijkheden om te recreeren, etc. Voor die zaken is goede 
medewerking vanuit de gemeente van groot belang, want zij hebben in principe de 
kennis in huis om die inventarisatie op te leveren.
Het park is mede bijzonder omdat het door een bekende landschapsarchitect, L.A. 
Springer, is ontworpen. Het heeft een beschermde status.
Vanuit de groep is duidelijk het beeld dat het opstellen van een herstelplan, helemaal 
gezien de beschermde status, een opgave is die door experts moet worden uitgevoerd. 
Naar verwachting zal een groot deel van die kennis bij de gemeente zijn, maar mogelijk 
dient er ook een specialistisch bureau te worden ingehuurd.

Op 30 januari 2019 is er vanuit het platform en vanuit de beide wijkraden een overleg 
met wethouder Greetje Bos over het Wilhelminapark 125 jaar en de wens om als 
platform, wijkraden en gemeente gezamenlijk een plan te maken om het park op te 
knappen.
Inzet is dat beide voorzitters van de twee wijkraden (Suzanne van RD, Mirjam R), en 
Willem Jan G. bij het overleg aanwezig zijn. Geertje overlegt nog even met Suzanne of zij 
ook zal aanschuiven.
Inzet is om steun te vragen aan de wethouder en daarmee aan het college van B&W om 
een inventarisatie uit te voeren en een opknapplan op te stellen. Besluitvorming over 
wel of niet investeren zal dat in het eerste deel van 2020 door B&W genomen moeten 
worden. 

Afgesproken wordt dat op zaterdagmiddag 16 februari 2019 we als platform bij elkaar 
komen om de uitkomst van het overleg met wethouder Greetje Bos terug te melden en 
met elkaar te brainstormen welke elementen een plek verdienen in een opknapplan van 
het Wilhelminapark

Willem Jan zal checken of wij in het Visserskot bij elkaar kunnen komen.


