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Secretariaatsadres: Postbus 7072 

4800GB  BREDA



 

De stichting Bewonerskomitee Haagse Beemden (hierna kortweg de stichting of Bekom) is 

van gemeentewege aangewezen als wijkraad voor de wijk de Haagse Beemden. De stichting 

is in de Kamer van Koophandel  en Fabrieken ingeschreven in het stichtingenregister onder 

nummer 41104048. De stichting kiest domicilie op het secretariaatsadres.   

De stichting is het stichtingsjaar 2018 begonnen met een statutair voltallig bestuur, 

aangevuld met participanten. In de loop van 2018 is een bestuurslid  het zijn werkzaamheden 

voor de wijkraad gestopt, waardoor we het jaar niet konden afsluiten met een statutair 

voltallig bestuur. Dit wordt in het komende kalenderjaar ondervangen. 

De stichting voldoet aan hetgeen zij in haar stichtingsakte aan taken en 

verantwoordelijkheden heeft gesteld gekregen vanuit de wijk, bij haar oprichting. In de 

oprichtingsakte treft u  ook enkele verenigingselementen aan. Dit is op verzoek van de wijk, 

om aan diezelfde wijk te waarborgen dat de stichting haar taak afdoende zal kunnen blijven 

vervullen. Het huishoudelijk regelement, gebaseerd op de stichtingsakte is in het 

stichtingsjaar 2015 geactualiseerd en aan de wijk voorgelegd op een openbare vergadering. 

De wijk kon zich vinden in die actualisatie, er is dus consensus tussen de wijk en de wijkraad. 

De stichting doet jaarlijks verslag van haar activiteiten in het afgelopen stichtingsjaar, om te 

kunnen voldoen aan haar eigen statuten. Dit is louter een administratief verslag, waarin niet 

de details zijn weergegeven, maar meer de algemene lijn die in het afgelopen jaar aan de 

orde is geweest. Datgene wat in dit jaarverslag wordt vermeld is reeds geaccordeerd op de 

openbare vergaderingen. De weergave is dus accuraat, over de inhoud zou mogelijk nog 

discussie kunnen ontstaan bij diegenen die niet op dergelijke overleggen aanwezig zijn 

geweest.  Dat is op de jaarvergadering  niet de bedoeling.  Daar ligt dit stuk slechts ter 

informatie aan de wijk voor.  Deze discussie voert de wijkraad echter graag met u op de 

openbare vergaderingen in de loop van het jaar, waarvoor we u graag uitnodigen. De agenda 

vindt u op www.haagsebeemden.nl of kunt u opvragen bij het secretariaat via email 

bekom@haagsebeemden.nl of via de postbus (zie voorblad). 

Dit administratief jaarverslag  is onderdeel van de volledige set jaarstukken die aan de 

subsidieverstrekker (de gemeente Breda) bij de aanvraag van die subsidie dienen te worden 

overgelegd.  

Van dit administratief verslag is - op aanvraag - ook een pdf-versie beschikbaar. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Het bestuur van de stichting. 

 

 

 

 

http://www.haagsebeemden.nl/
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ADMINISTRATIEF JAARVERSLAG 2018 

Januari 

De maand januari heeft voornamelijk in het licht gestaan van Breda Begroot. In de maand 

januari is op verschillende locaties het wijkspel gespeeld waaruit de onderdelen moeten 

rollen met betrekking tot sociale en maatschappelijke items waarvoor subsidie beschikbaar 

wordt gesteld van gemeente wege. Naast de Haagse Beemden is dit ook in Blauwe Kei en 

Ulvenhout gespeeld in het kader van een pilot rondom het “burger-begroten”.  

Februari/maart 

In deze periode is Bekom onder meer aanwezig geweest op een overleg van Buurkracht de 

Moeren. Uitkomst is dat er voor het Bekom hier geen taken liggen maar dat er op het vlak 

van samenwerking bij bijvoorbeeld Asbestverwijdering en de energietransitie mogelijk wel 

kansen liggen om in gezamenlijkheid in kopen te doen e.d.  Mochten er vragen vanuit de wijk 

op dit vlak komen, dan verwijzen wij graag door naar Buurkracht.  

Verder hebben in deze periode nog items omtrent Breda Begroot gespeeld, hebben we nog 

overlegd met bewoners uit Kesteren rondom de problematiek van de plaatsing van 

huisvuilverzamelpunten langs de Arenberglaan, en dergelijke.  

Ook het onderhoud van het stadsverwarmingsnet en de migratie van de hosting van de 

website zijn aan de orde geweest. 

April 

In de maand april hebben we helaas een thema-avond moeten laten vervallen. Vanuit 

handhaving hadden we in beginsel een toezegging gehad, maar men melde zich op het 

laatste moment alsnog af. Te kort voor het overleg om nog met een alternatief programma 

te komen, waardoor we genoodzaakt waren de avond te laten vervallen. Het meest 

bevreemde het ons dat een en ader op advies van de stadsmarinier schijnt te zijn gedaan. 

Het waarom is ons nooit duidelijk geworden. 

Ook kwam de website weer aan de orde. De migratie van RB Media naar de nieuwe host is 

alles behalve vlekkeloos verlopen.  Een van de websites was zelfs nog niet overgedragen. Na 

de overdracht hebben we volop technische problemen gekend.  De webmaster moest er – na 

een ziekenhuisopname -  mee stoppen, na een jarenlange prettige samenwerking werd dit 

als heel jammer ervaren.  

Rondom Breda Begroot worden we geconfronteerd met zaken die niet conform afspraken 

zijn en waar we niet achter kunnen staan. Zo zijn niet alle items onderdeel geweest van het 

vervolgspel waarbij de wijk de prio’s aan zou geven en er de bedragen bij zou hangen. De 

ambtenaren hebben een aantal zaken uit het pakket gehaald en toegewezen aan onder meer 

Grote Broer. Vervolgens is in het spel in gegrepen door aan te geven dat er maximaal  5 

thema’s mogen worden aangedragen . Daarmee is de mogelijkheid van invloed van burgers 

heel erg beperkt. 

Met betrekking tot het warmtenet zijn met name in Kesteren partijen actief die deur aan 

deurlangs gaan om mensen een omzetting van energieleverancier aan te bieden.  Men zegt 

te komen namens de gemeente, maar niets is minder waar. Dit is gesignaleerd.  



Vervolgens is er volop discussie gewest over de verkabeling van de 150 KV 

Hoogspanningsleidingen. Er is onduidelijkheid over teksten en wat er mee bedoeld wordt, 

het college wil eerst weten wat de provincie bij gaat dragen voordat men de toezeggingen 

definitief gaat maken, enz.  Er is dus nog volop reuring. 

Met betrekking tot de Landgoederenzone wordt ondertussen duidelijk dat dit geheel natuur 

wordt. Er komt een bestemmingsplan aanpassing. Daarmee is in één klap de discussie over 

theehuisjes , picknickplekken en uitkijktorens van de baan. Voor de Kleine Hoeve zorgt dat 

overigens wel voor problemen. Men mag niet meer mesten en kan dus van de akkerbouw 

weinig meer verwachten.  

Met betrekking tot de SV hebben we de vraag uitgelegd om op 22 mei een stukje voorlichting 

te geven.  

Mei 

In mei maken we kennis met Richard Kanters die ons zal komen versterken op het vlak van de 

Energietransitie.  

Ook komt de MER over de windmolens beschikbaar. Duidelijk is dat er geen afdoende 

onderzoek gedaan is naar de migratie van (trek)vogels en het effect van de windvogels 

hierop. Ook blijkt dat er geen afdoende bodemonderzoek is gepleegd. In het gebied zitten 

stukken moet en we hebben te maken met de leemlaag in het gebied, die na perforatie er 

voor kan zorgen dat het gebied bijzonder drassig gaat worden. 

Ook met betrekking tot de besteding van de revenuen van de windmolens (de zgn 25 %) wijkt 

de gemeente Breda af van de andere gemeentes langs de A16 en van het oorspronkelijk plan 

van de provincie. De vier betrokken wijk en dorpsraden spreken onderling af hier in 

gezamenlijkheid een standpunt over te bepalen. Met betrekking tot de oprichting van een 

stichting om die transitieperikelen te begeleiden zal Bekom voorstellen om twee stichtingen 

in het leven te roepen, één die de kennis draagt rondom dergelijke problematiek en een die 

toezicht houdt op de besteding van de gelden. Bekom is er geen voorstander van dat de wen 

D -raden zelf deze stichtingen gaan bemannen. Beter om te zoeken naar kennis op dat gebied 

in de wijken en dorpen. Wij kennen in de wijk zo al een aantal mensen die die kennis in huis 

hebben en daarvoor beter geschikt zijn dan onze huidige besturen. 

Eind mei is er de voorlichtingsavond rondom de SV-problematiek. 

Ook wordt er door “Heerenboer” een toelichting gegeven op plannen rondom een “ 

aandeelhouders” vorm van boeren waarbij burgers mee participeren in het boerenbedrijf 

(kleine Hoeve) op financieel vlak en daarvoor een deel van de oogst terug krijgen.  

Augustus 

Na de zomervakantie wordt de draad weer opgepakt.  

Naast de energietransitie, de problemen rondom de website, de afvalservice en dergelijke 

spelen de gesprekken rondom de subsidieverlening 2019 een grote rol. Met name richting de 

opgelegde rol voor de wijk en dorpsraden leven er nog al wat vragen. Hierop zal van 

gemeentezijde wat antwoord moeten komen om alle onduidelijkheid weg te nemen. 



De migratie van de website van RB Media naar Strato heeft er voor gezorgd dat we het frame 

niet meer kunnen benaderen. Het effect is dat we de website weer geheel opnieuw op zullen 

moeten gaan zetten. Op zich al een flinke opgaaf, zeker nu er geen middelen zijn om 

bijvoorbeeld het maken van een frame of het optuigen van een shell daarom heen uit te 

besteden.  

September / oktober 

De gemeente  geeft aan dat het thema “Handhaving en veiligheid” mogelijk in 2019 aan de 

orde kan komen. Daarbij wordt de aantekening gemaakt dat dit dan een thema-avond wordt 

Breda Breed voor de W en D raden, niet voor de burgers. Onze kriebel blijft dus. 

Met betrekking tot de 150 KV komt er meer duidelijkheid. Een en ander gaat nu toch door.   

Vervolgens komt de lokale energie-agenda aan bod. Men wil van gemeentewege met de 

burgers brainstormen over ideeën en wensen. Wel wordt duidelijk dat op allerlei vlakken 

zaken in Breda anders gaan lopen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zo komt de 25 % niet 

ten goede aan de burger die iets met energietransitie wil doen, maar aan groepen bewoners 

die zich in een rechtsvorm hebben verenigd. Verder worden er nu al kosten gemaakt die in 

de toekomst op de opbrengsten worden verrekend. Ook lijkt het ons dat we veel last van 

overhead zullen gaan krijgen en dat daarmee het terugwinnen van bedragen erg moeilijk 

gaat worden.  

Vanuit de bewoners wordt gevraagd om agenda’s e.d. niet via Faceboek maar gewoon via de 

website te blijven publiceren. Voor Facebook zal je moeten gaan betalen (abonnement) en 

het zoeken is niet gemakkelijk. Hier zullen we bij de publicaties rekening houden.  

November 

Ook de maand november staat in het teken van windmolens, greendeals, de energieagenda 

en zo voorts.  

Rondom de besteding van de windmolengelden heeft de koepel van WenD-raden inmiddels 

een standpunt ingenomen. 

De prioritering rondom de energietransitie: 

- eerst de woningen (Label D naar B resp A brengen) 

- dan de scholen, wijkgebouwen en de sportparken 

- vervolgens de burgers.  

Wel heeft de koepel van WenD-raden aangegeven dat er geen instelling moeten worden 

aangetrokken die er aan willen gaan verdienen. 

 

Bekom kreeg van AlleeWonen nog een compliment over de constructieve manier van 

meedenken over de warmteproblematiek e.d. Zij geeft dit compliment graag door aan een 

ieder die daaraan een bijdrage vanuit de wijk heeft geleverd. 

 

Het bestuur. 

 

 


