
Verslag platform Wilhelminapark  
9 april 2019, 20.00 – 21.30 h

Gemeenschaphuis De Zandberg

Aanwezig:  Willem Jan G., Geertje N, Lucette R, Mirjam R, Ellen vt G, Gabe B, Sjan v G, Cis H, Hans T, 
Peter K, Jose S

Afgemeld:  Arno B, Marijn v D, Ellen v D , Jaap W, Jack H   

1 . Willem Jan opent de vergadering. Voorstel agenda is akkoord.  

2. Mededelingen
Welkom aan de nieuwe leden: Peter, Hans en Jose. Er zijn nog een aantal andere nieuwe leden 
aangemeld die vanavond verhinderd zijn. Ook Arno heeft zich afgemeld. Marijn en Ellen van Dijk 
hebben aangegeven voortaan graag op de cc-lijst te komen, zodat zij kunnen zien of ze in toekomst 
bij een bepaalde activiteit van het platform kunnen aanschuiven.

In de wijk Sportpark heeft er op 20 maart een succesvolle bewonersavond plaatsgevonden. Zie ook 
agendapunt 4.  Bij de wijkraad is er ook aandacht voor het ontwerpplan Claudius Prinsenlaan.

Binnen  Zandberg is er op dit moment aandacht voor slechte staat van Hyacinthplein.

3. Brainstormsessie
Er is veel waardering voor het verslag van de brainstormsessie die het platform op 25 februari in het 
Visserskot georganiseerd heeft. Een groot deel van het platform was daarbij aanwezig. Voor het 
onderwerp Visserskot en omgeving was ook de iemand van de Stichting Vrienden van het Visserskot 
uitgenodigd.  Het verslag geeft een goede analyse van de problemen en mogelijke oplosrichtingen. 
Het is niet uitputtend. Kan in de komende periode nog verder aangevuld worden. De oogst van de 
bewonersavond Zandberg (volgende agendapunt) is daar een voorbeeld van.

4. Bewonersavond 
De bewonersavond georganiseerd door de wijkraad Zandberg op 20 maart was goed bezocht. Er 
waren verschillende standjes, waaronder een van het platform Wilhelminapark. De stand is goed 
bezocht. Een samenvatting van de belangrijkste punten die door de bezoekers van de stand werden 
gegeven, is uitgedeeld (zie bijlage). Geertje gaf mondelinge toelichting. De punten worden door de 
andere leden van het platform die niet bij de bewonersavond aanwezig waren, herkend. Vormt een 
mooie overlap en aanvulling op het verslag van de brainstormsessie. 

Naar aanleiding hiervan wordt onderstreept dat de opdeling van het park in twee helften door de 
brede en drukke General Maczekstraat voor veel mensen een doorn in het oog is. Gesuggereerd om 
over meer radicale oplossingen na te denken, zoals eenrichtingsverkeer. Ook het grote tekort aan 
vlak gras (zonder hondenpoep) waar op gerecreeerd kan worden wordt genoemd. Tenslotte is ook 
een veelgehoorde wens de watertoren meer bij het park te betrekken.



Er wordt nog speciale aandacht gevraagd voor de ontwikkeling binnen de gemeente, waar nu drie 
slogans een centrale rol spelen bij de ontwikkeling van de stad, waaronder ‘Breda Stad in het park’. 
Van daaruit zou nog wat extra aandacht kunnen komen voor de vraag wat de natuurwaarde van het 
Wilhelminapark is, of dat de cultuurhistorische waarde van dit park niet te lang verwaarloosd is (veel 
van de oorspronkelijk wandelpaden langs de rand zijn verdwenen door verbreding van de 
bestrating).

5. Gemeentelijke Projectgroep
Ellen van ’t Geloof geeft een toelichting op de oprichting van een gemeentelijke projectgroep. Daarin 
zitten Marie-Jose vd B (afdeling Groen, bodemdeskundige), Ellen vt G (afdeling wijken, eerste 
aanspreekpunt voor platform Wilhelminapark), Christel E. (landschapsarchitect), Ton G. (ontwerper) 
en Majella V. (Ingenieursbureau).

De projectgroep wil graag samen met het platform werken aan de plannen om de komende jaren het
park op te knappen. Daartoe dient eerste een programma van eisen (PvE) te worden opgesteld, 
daarna een schets en uiteindelijk een Uitvoeringskader Wilhelminapark. Zo’n uitvoeringskader is er 
nu ook al voor de singels. 

Dinsdag 12 april ’s avonds is er een startbijeenkomst. Vanuit het platform zullen deelnemen Mirjam, 
Geertje, Lucette en Willem Jan.

Het idee om nog voor de zomer een symposium te houden om allerlei specialisten en organisaties te 
bevragen over wat zij graag aan het Wilhelminapark behouden of verbeterd zouden willen zien, 
wordt breed gedragen. Daaraan zouden bijvoorbeeld ecologische experts van de gemeenten of 
NGO’s, maar ook cultuurhistorici en vertegenwoordigers van (andere) gebruikersgroepen 
uitgenodigd moeten worden. 

Deze projectgroep zal zich niet direct bezig houden met het organiseren van de festiviteiten in kader 
van 125 jaar Wilhelminapark. Dat is aan het platform (en de twee wijkraden) om daar het voortouw 
in te nemen. Vanzelfsprekend zal vanuit het platform wel goed met de projectgroep van de 
gemeente contact onderhouden worden. 

6. Rondvraag en volgende vergadering

De volgende vergadering is op maandag 20 mei om 19.30 h in het gemeentehuis.

In de volgende vergadering zal besproken worden of het symposium doorgaat (naar verwachting 
wel) en wat daarvoor nog georganiseerd moet worden. Ook kunnen we dan de eerste ideeën over 
festiviteiten bespreken. Gesuggereerd wordt om daarvoor wel alvast bij de gemeente aan te geven 
dat daarvoor geld nodig is.




