Concept - verslag platform Wilhelminapark
24 juni 2019, 19.30 – 21.30 h
Gemeentekantoor
Aanwezig: Willem Jan G. (vz), Lucette R., Mirjam R., Ellen vt G., Gabe B., Sjan v G, Hans T., Jose S., Cis
H., Geertje N., Jaap W., Peter K., Tom V., Marie Jose vd B.
Afgemeld: 1 . Willem Jan opent de vergadering. Voorstel agenda is akkoord.
2. Mededelingen
Welkom aan Ton v B. Hij is ontwerper, en woont en werkt in Breda.
3. Verslag vorige bijeenkomst
Het verslag van de bijeenkomst van het platform van 20 mei jl. wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag wordt nog gemeld dat Mirjam contact heeft gehad met de gemeente
en dat er vlaggenmasten worden geplaatst bij het monument van de adelaars als in oktober de
bevrijding van Breda wordt herdacht. De vergadering biedt aan om de bestaande contacten met
mensen van 4& 5 mei comité en/of wethouders te benutten.
4. Werkbijeenkomst Wilhelminapark
Op maandagmiddag 27 mei vond een werkbijeenkomst plaats van de gemeentelijke projectgroep
Wilhelminapark en het platform Wilhelminapark in het Visserkot. De leden van het platform hebben
daags na de bijeenkomst per email een korte terugmelding ontvangen.
Vanuit het platform namen aan de werkbijeenkomst deel: Lucette, Jose, Gabe, Cis, Mirjam, Ellen,
Geertje, Marie-Jose, Jaap, Pieter (ipv Sjan) en Willem Jan. Vanuit de gemeente (naast Ellen en MarieJose) nog een tiental ambtenaren.
Er is aan de hand van een aantal pitches vanuit het platform gesproken over de wensen en hoe die te
vertalen naar een programma van eisen. Er is afgesproken dat er in ieder geval nog een aparte
bijeenkomst gaat komen met medewerkers van stedelijk water en klimaatadaptatie van de
gemeente en het waterschap om over waterkwaliteit en waterberging bij extreem hoog water te
spreken. Ook is t.a.v. het herinrichten van de Generaal Maczekstraat ter hoogte van het park
afgesproken dat de gemeente en het platform gezamenlijk dit verder gaan uitwerken. Een prijsvraag
zou eventueel uitgeschreven kunnen worden t.a.v. mogelijke verbeterpunten in het park. Er zal door
de gemeente gepoogd worden om vlaggenmasten te plaatsen bij het monument met de adelaars
voor 29 oktober, als herdacht wordt dat Breda 75 jaar geleden bevrijd is.
T.a.v. verplaatsen herdenking van Valkenbergpark terug naar monument in Wilhelminapark dient
vooral de gemeenteraad benaderd worden, is uiteindelijk een politieke beslissing. Indertijd heeft bij
de verplaatsing meegespeeld dat voor de herdenking de Generaal Maczekstraat afgesloten moet
worden. Als we kans willen maken op het terughalen van de herdenking, zullen we ons zeker ook op
dat aspect moeten richten.
Ellen heeft op basis van de bijeenkomst een concept programma van eisen.
Afgesproken wordt dat het platform de eindredactie doet van het concept programma van eisen.
Opmerkingen op het concept PvE kunnen tot en met 6 juli gestuurd worden naar Jose S.
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Op de bijeenkomst is ook besproken dat het goed zou zijn dat het concept programma van eisen via
de wijkraden in te zien is voor alle bewoners (evenals de verslagen van onze bijeenkomsten).
5. Hoe verder met uitwerking plan? Proces
In de krant stond een bericht dat de begroting van de gemeente Breda tekorten kent en dat er
bezuinigd dient te worden. Dat proces loopt nu volop binnen de gemeente. In dat licht is de kans iets
kleiner geworden dat er naast het nog overblijvende budget, dat vooral gericht is op beheer, ook nog
nieuwe middelen voor het Wilhelminapark gevonden zal worden. Verder zullen we gezamenlijk
moeten kijken welke financieringsbronnen er gevonden kunnen worden. Zo zijn er bijvoorbeeld
wijkdeals.
Er wordt nogmaals gerefereerd aan het gesprek met Greetje Bos in januari van dit jaar, waarin zij dit
ook heeft aangegeven, maar tegelijkertijd heeft laten weten dat het college van B&W veel belang
hecht aan initiatieven van bewoners, en dat zij zullen kijken wat op basis van goed onderbouwde
plannen die ook de steun hebben van de wijkraden, mogelijk is.
Inzet is om de volgende vergadering het Programma van Eisen (PvE) vast te stellen. Op basis daarvan
zal door de projectgroep schetsen – een zogenaamde vlekkenplan - worden gemaakt voor uitwerking
(ook wel schetsontwerp). Dit zal met het platform worden gedeeld. Daarop volgt een cascoplan, ook
wel een voorlopig plan. Uiteindelijk volgt een definitief ontwerp. De uitwerking daarvan komt
terecht in respectievelijk een functioneel PvE en tenslotte een technisch PvE.
In het PvE zal een matrix zitten waarin per thema aangegeven wordt welke eisen er zijn en uit welke
middelen de realisatie van die eisen gefinancierd dient te worden.
Er is nog gesproken over de noodzaak om in het Programma van Eisen niet te snel ambities te
temperen. Het PvE is een visie voor de lange termijn. Wel zal bezien moeten worden welke eisen
hoge prioriteit hebben. Dit dient ook gecombineerd te worden met wat mogelijkheid is qua
financiering en/of bepaalde maatregelen met elkaar te combineren. Tenslotte dient in het PvE ook
duidelijk opgenomen te worden dat naast de investeringen ook in de toekomst voldoende geld moet
zijn om het park te onderhouden, en niet zoals nu het geval is, een te groot achterstallig onderhoud
te laten ontstaan.
Er wordt afgesproken om ook met het OLV contact op te nemen. De leerlingen maken intensief
gebruik van het park.
6. Hoe verder met de uitwerking plan? Inhoud
Er zijn nog een aantal zaken waarvoor vanuit het platform, vaak in overleg met de gemeente, nog
meer duiding moeten worden gegeven. Dat geldt voor de plannen met het water en m.b.t.
klimaatadaptatie.
Ook is het wenselijk dat er nog meer duiding komt wat het platform met het Visserskot zou willen.
Ook een verder uitwerking van de directe omgeving van het Notarisbankje is geweest.
Verder wil het platform graag samen met Ton van het gemeentelijk projectteam overleggen over de
herinrichting van de wegen rondom het Wilhelminapark.
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7. Viering 125 jaar Wilhelminapark
Na de zomer dienen we te beginnen met de voorbereidingen van de viering van 125 jaar
Wilhelminapark. Gegeven het feit dat we dit jaar nog veel werk moeten verzetten om te komen tot
een plan en daarbij ook nog financiering gevonden /geregeld moet worden, is het raadzaam om de
feestelijke activiteiten te concentreren in de tweede helft van 2020, bij voorkeur in de periode
september/oktober.
Een eerste inventarisatie van de ideeën in de vergadering, levert de volgende lijst op:
















Bomen planten
Basisscholen en OLV betrekken
Festival (a la lepeltje, lepeltje, maar dan iets kleiner)
Aanleg watertappunt, bij voorkeur twee
Boten op de vijver
Festiviteiten laten organiseren door NHTV en/of Rooi Pannen
Dansvoorstelling door kinderen olv Marian G.
Buurtlunch
Locatie: General Maczekstraat tussen de twee vijvers
Minisymposium over parken, voorafgaand aan feestweekend voor bewoners, betrek wethouders
Drijvend podium
Poolse dansgroep
Herhaling van activiteit van leerlingen over de Tweede W.O. rondom WP rond 4-5 mei
Iets met cultuur
Aandacht voor ontwerper Springer

8. Communicatie
Bestaande communicatiekanalen via de twee wijkraden beter benutten. Vanuit platform dient er
meer aandacht te komen voor goede communicatie met de bewoners en andere partijen rondom het
Wilhelminapark.
Een eerste stap is het plaatsen van de verslagen van het platform en ook het concept Programma van
Eisen op de websites van beide wijkraden en door in de nieuwsbrief er aandacht aan te besteden en
naar de verslagen en het PvE te verwijzen.
9. Rondvraag en volgende vergadering
De volgende vergadering is op woensdag 4 september 2019 van 19.30 – 21.30 h. Locatie volgt nog.
De volgende vergadering zal in ieder geval gesproken worden over de viering van 125 jaar
Wilhelminapark,
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