Jaarplan 2015 wijkraad Haagse Beemden (Bekom)
Inleiding
In dit jaarplan willen we een beknopt overzicht geven van de zaken waarmee het Bekom zich in 2015
voor de wijk de Haagse Beemden denkt te moeten bezig houden. Die activiteiten zijn altijd activiteiten die
het belang van de individuele bewoner overstijgen. Onze inzet wordt aangestuurd vanuit de gedachte
‘als de bewoners er geen probleem mee hebben is het ook voor ons geen probleem’. Dit is natuurlijk te
kort door de bocht, maar geeft heel algemeen wel aan waar het Bekom haar tijd en energie op richt,
namelijk op het algemeen belang binnen de wijk.
Dit jaarplan is geen afgehecht overzicht. De werkelijkheid van alle dag kan er morgen zo maar heel
anders uit zien. Toch willen we kort stil staan bij een aantal van onze speerpunten/aandachtspunten.
1. Wijkplan
Het wijkplan is in 2014 uiteindelijk gepresenteerd en door de partijen die als trekker zullen fungeren
ondertekend. Deze handtekening is een beginselverklaring.
Partijen (Gemeente, corporaties en wijkraad) beloofden elkaar om de bewonersparticipatie rondom
speerpunten genoemd in het wijkplan zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
Daarbij onderkennen alle partijen dat dit wijkplan geen statisch geheel is dat klaar is als de vinkjes zijn
gezet. Het wijkplan is een groeidocument. Er kunnen zaken uit worden weggestreept, maar ook zaken
aan worden toegevoegd. Het zijn niet de ondertekenaars die de inhoud bepalen, maar de wijkbewoners
zelf.
De hieronder aangehaalde activiteiten zijn dan ook slechts die activiteiten welke reeds in het wijkplan zijn
opgenomen. De activiteiten kunnen variëren.
Bewoners die in een werkgroepje zitten, of die een voorstel hebben gedaan, kunnen zelf al initiatieven
ondernemen om een begin te maken. Hiertoe kunnen ze contact leggen met elkaar, met de wijkraad,
een van de corporatie en/of de gemeente. Bewoners zijn de denktank, corporaties en gemeente zullen
uiteindelijk voor een deel de kostenkant voor hun rekening moeten nemen.
1.1
Verkeer
Naast de afhandeling van die zaken die in 2014 reeds een start hebben gekend, wordt voor 2015
verwacht dat de werkgroepen aan de slag gaan met:
- Onderzoek en analyse van de verkeersdrukte om de scholen;
- de bewegwijzering en verlichting van fietspaden;
- Parkeerinrichting en parkeervakken Middenerf - Buitenerf;
- Voorstellen voor maatregelen m.b.t. de Hondsdonk, op vlak van fietsoversteekplaats,
verkeerssnelheid en trillingen.
Trekkers vanuit de Wijkraad: Linda Ma, Ingrid Lammerse en Piet van Overbeeke
Trekker vanuit de gemeente: Peter Bosman
1.2
Spelen
Voor spelen kennen we de werkgroep @ctieplan spelen. Daar maken de wijkbewoners de
keuzes voor de plusplekken en de plekken die verdwijnen. Dat is het platform waar de wijk zelf
haar prioriteiten stelt. Naast dit onderdeel zullen er buurtwerkgroepen moeten worden opgericht
om in de eigen buurt uitvoering aan de (verwachte) wijzigingen te geven.
In 2015 zullen al drie buurtwerkgroepen actief zijn:
- Speelplek Middenerf-Buitenerf (herinrichting van de speelplek en de parkeervoorzieningen);
- Speelplek Bergdreef (verplaatsen van de speelplek Bergdreef); en
- Speelplek Heksenwiellaan (Natuurlijk spelen).
Trekker vanuit de Wijkraad: Ruud Bakker en Ad Brekoo
Trekker vanuit de gemeente: Peter Bosman

1.3
Jeugd
Naast OJHB en andere jongerenorganisaties in de wijk kennen we inmiddels Grote Broer en
Grote Zus.
Op dit moment staat op de agenda de vrijetijdsbesteding van jongeren. De jongeren zelf gaan na
welke activiteiten zij op willen zetten en gaan uitvoeren. Dit zal – na een toets op de
haalbaarheid – per buurt handen en voeten moeten krijgen.
Trekkers vanuit de Wijkraad: Marthy de Wilt, Ruud Bakker en Ad Brekoo
Trekkers vanuit de gemeente: Jacqueline van Glabbeek
1.4
Leefbaarheid buitenruimte
In 2014 is al een start gemaakt met Zwerfvuil en de Communicatie Opgeruimd Breda. Voor 2015
staat de volgende onderdelen op de rol:
- aanleg hondenspeelplaats (locaties, mogelijkheden);
- Campagne meldingen buitenruimte (de communicatie rondom e.e.a.);
- Banken op de Kesterendreef (tegenprestatie voor zwerfvuilactie van de bewoners); en
- Asterdplas (pad aanleggen voor rolstoel en scootmobiel)
Naast deze items, waar van de wijk of buurt gevraagd wordt mee te denken in de oplossende
sfeer kunnen er dus ook hier vanuit de wijk of buurt zaken opkomen die meegenomen worden in
2015 of op de lijst worden gezet om in 2016 of volgende jaren te worden opgenomen.
Bewoners kunnen in dergelijke situaties wel eens met prioriteitsvraagstukken worden
geconfronteerd. Door het bottom up principe te hanteren geloven partijen dat de beslissingen
beter gedragen worden binnen de wijk omdat er op voorhand tussen bewoners onderling
overeenstemming is.
Trekkers vanuit de Wijkraad: Marthy de Wilt, Ingrid Lammerse en Linda Ma.
Trekker vanuit de gemeente: Peter Bosman,
1.5
Sociale leefbaarheid en wijkontwikkeling
Voor 2015 staan de volgende onderdelen op de rol:
- kinderen en jongeren aan zet (Gerichte hulp aan kinderen uit armere gezinnen); en
- Netwerkbijeenkomsten (Meet end Match tussen jongeren, winkeliers en ondernemers).
In dit kader ligt er een ruime taak voor de gemeente, de corporaties, de Brede Scholen en Altea.
Trekkers vanuit de Wijkraad: Alfred Jacobs en Ruud Bakker
Trekker vanuit de gemeente: Jacqueline van Glabbeek
Het Wijkplan is voor Bekom een groeidocument (2014 – 2018), daarmee is bepaald dat
activiteiten zich niet beperken tot hetgeen in het wijkplan staat. Dat wijkplan zelf kan worden
aangevuld op vraag van bewoners en bewonersgroepen. Maar ook buiten het wijkplan om zijn er
talrijke activiteiten waarmee het Bekom bezig is.
1.6
Ontmoetingskaart
Degene die stond opgegeven voor de ontwikkeling van de ontmoetingskaart is afgehaakt nadat
hij (in zijn ogen) op een onheuse manier is bejegend. Bekom zoekt op dit moment een
vervanger. Ruud Bakker maakt zich hiervoor sterk
1.7
Relatie met het Wijkteam
Namens Bekom hebben Ad Brekoo en Ruud Bakker zitting in het klein comité. Zij zullen die
taak wisselend invullen.
1.8

Draagvlak

Draagvlak op buurtniveau is wel aanwezig, ook waar het het onderdeel spelen betreft. Zodra we
echter boven buurtniveau uit komen, blijkt het draagvlak een stuk minder te zijn. Wijkbewoners
zijn dus veelal wel bij de eigen buurt betrokken maar minder tot niet bij de wijk als geheel. Dat
maakt prioritering vaak een stuk lastiger. Besloten is om in elk geval te pogen op buurtniveau te
beginnen en te pogen van daar uit naar het groter geheel door te werken.
Om draagvlak te creëren is voorts besloten om de verslagen van de verschillende overleggen

binnen een zelfde cluster door te sturen naar alle contacten binnen dat cluster. Daarmee
voorkom je dat mensen wiens item pas in 2015 op de rol staat het idee krijgen dat er niets
gebeurt
1.8
Media
Van de zijde van Bekom en de Gemeente Breda is gepoogd om ook de communicatie via de
wijkmedia geregeld te krijgen. Men behoud zich echter het recht voor om zaken al dan niet te
publiceren, of publicaties aan te passen. In dat kader beschikken we dus nog niet over een
betrouwbaar medium om de wijk en de bewoners te informeren. We zijn nog op zoek naar
alternatieven. Marthy de Wilt heeft in dit communicatieve traject een taak namens Bekom.
2. Overige onderwerpen welke voor een leefbare wijk van belang zijn
2.1
Het openbaar vervoer en wat de provincie voor invloed heeft op bus en trein in Breda.
De OV-verbinding tussen de Haagse Beemden en het Centrum van Breda heeft de afgelopen
tijd nogal wat wijziging ondergaan. Zo is lijn 2 en lijn 6 en 12 anders door het centrum gaan
rijden. Of dit voordelig uit zal pakken voor het behoud van de route lijn 2 door de wijk, is thans
niet te beoordelen. Dit zullen we moeten monitoren.
Voorts is door het in gebruik nemen van het nieuwe station Breda en de wijziging op de
vertrektijden van de eerste bus de verbinding op de randstad onder druk komen te liggen. Ook
de reizigers richting Tilburg ondervinden hiervan hinder. Zo wordt de sprinter richting Tilburg niet
meer gehaald, evenals de Intercity Direct richting Amsterdam. Op dit punt willen we pogen voor
de vroege reizigers iets te doen.
Daartoe dient er een goed overleg te komen tussen het OV-platform Breda en de wijkraad. Ook
zal er gecommuniceerd moeten worden met de OV-verantwoordelijken van de Provincie
Brabant.
Hierbij heeft in het verleden Piet van Overbeeke een rol gespeeld. Deze pakt hij ook nu weer
op, in goed overleg met het OV Platform bij monde van Erik Filius
2.2
Waterhuishouding en waterberging
In de afgelopen anderhalf jaar is er intensief contact geweest met wijkbewoners naar aanleiding
van mogelijke vervuiling door gebruik van behandeld hout in waterlopen. Daarmee is maar
aangetoond dat het de wijkbewoner na aan het hart ligt dat het vele water in deze wijk ook
kwalitatief goed is.
De waterhuishouding in de Haagse Beemden is een gesloten systeem. Dit vraagt een
zekereaandacht om te voorkomen dat het oppervlaktewater vervuilt en wordt rondgepompt door
de gehele wijk. Hiervoor is contact op regelmatige basis met onder meer het waterschap
noodzakelijk.
Daarnaast is er de waterberging Rooskensdonk en de Vierde Bergboezem. Beiden zijn in het
leven geroepen om de druk op het centrum van Breda wat weg te nemen in tijden van
overvloedige wateraanvoer. Voor onze wijk is met name de Vierde Bergboezem een punt van
aandacht. Naast mogelijk negatieve zaken, zijn er ook positieve te benoemen, zeker waar het de
ontwikkeling van blauw grasland en het weer aantrekken van weidevogels e.d. betreft. Ook hier
heeft het waterschap, maar mogelijk ook SBB een rol. Zaak voor de wijkraad om met beide
partijen in gesprek te blijven.
Vanuit de wijkraad zijn hierbij betrokken Ruud Bakker (expertise Milieu) en Ad Brekoo
(waterbouwkundig).
2.3
Staatsbosbeheer (SBB), wel of niet een grote speler in de Haagse Beemden
Destijds is er sprake geweest van overdracht van de Landgoederenzone Burgst aan SBB.
Gezien de economische malaise is daarvan afgezien. SBB kreeg de middelen voor de
overdracht niet vrij. Toch is het SBB een speler in dit gebied die we als gesprekspartner om de
tafel moeten weten te houden. De boswachters brengen een hoeveelheid expertise met zich
mee die we bij tijd en wijle nodig hebben.
In datzelfde kader heeft bijvoorbeeld ook de wildbeheereenheid een inbreng die we niet kunnen
missen, voor het beheren van de wildstand in deze contreien. SBB en wildbeheereenheid zijn

twee partijen waarmee we graag overleggen oer dit soort problematiek. Met de explosieve groei
van Ganzen in Brabant is er mogelijk ook hier voor de WBE een taak weggelegd.
Overleggen op dit vlak worden, mede gezien de raakpunten met het buitengebied, bijgewoond
namens het Bekom door Ad Brekoo en Ruud Bakker
3.

HSL / A16

Overleg met Gemeente, ProRail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Met betrekking tot de HSL is er met regelmaat overleg tussen de verschillende instanties en de
wijk- en Dorpsraden wiens gebied is gelegen langs het tracé HSL Zuid. Namens Bekom nemen
hier Ruud Bakker en Ad Brekoo aan deel.
4. Hoogspanningsleidingen
4.1
Landelijke beslissingen met regionale en lokale impact
Dit item heeft alles te maken met de landelijke plannen om de verschillende netten aan te
passen.
4.2
Standpunten binnen de regio, met lokale uitstraling
Hier staan de standpunten van Breda en Oosterhout nog wat tegenover elkaar. Het standpunt
van de gemeente Brede roept vervolgens weer reacties op van natuurliefhebbers.
Bekom heeft momenteel geen actieve rol op dit vlak. Er is vanuit de Haagse Beemden een
werkgroep mee aan het werk, onder aanvoering van Baldy Dekker.
Ruud Bakker heeft namens Bekom zitting in dit overleg. Zodra er vervolgstappen gemaakt gaan
worden die de gehele wijk betreffen (wanner we weten wat ons te wachten kan staan) zal zo
nodig aanvullende actie worden ondernomen.
5. Warmtewet
5.1
EnNatuurlijk
In 2014 is EnNatuurlijk op verzoek van de wijkraad een toelichting komen geven op haar
werkwijze m.b.t. en haar standpunt inzake toepassing van de warmtewet. Dit alles naar
aanleiding van de jaarafrekeningen over het jaar 2013/2014. De bijeenkomst is ruim bezocht
door wijkbewoners. Daar is afgesproken dat in verband met vervolgprocedures de lijntjes tussen
EnNatuurlijk en de wijkraad kort zullen zijn.
5.2
Enexis
In dat zelfde kader is er op verzoek van Enexis een overleg opgestart. Zij is in wezen niet meer
dan de Netbeheerder en de transporteur van de soorten energie. Maar ook voor Enexis is het
van belang de lijnen met de wijkraad kort te houden.
Aan beide overlegvormen nemen naast enkele bestuursleden van de wijkraad (Ruud Bakker en
Piet van Overbeeke) ook Jan Willems deel. Jan Willems is erbij betrokken vanwege zijn
expertise op het vlak van Stadsverwarming en Warmtewetgeving.
6. Informatie van en naar de wijk
6.1
Website
De website is bedoeld om enerzijds de wijk en haar bewoners te informeren over de handel en
wandel van de wijkraad. Daarnaast is het een podium waarop de wijk zich zelf kan presenteren.
Als men een stukje plaatsen wil over de eigen activiteiten, dan kan dat.. Daarbij zal er altijd
enigermate van controle op de inhoud zijn. Opruiende stukjes, stukjes die bewoners of groepen
van bewoners kunnen beschadigen of discrimineren, e.d. worden geweigerd. Toch is een en
ander zeer toegankelijk van opzet. Maar er is ook een overzicht van alle verenigingen en
organisaties in de wijk, uiteraard voorzien van een uitgebreide zoekfunctie. In 2015 zal bekeken
worden of de functionaliteiten van de website voldoen aan de eisen die men stelt aan een

ontmoetingskaart, dan wel daaraan aangepast kan worden.
De website is de verantwoordelijkheid van Marthy de Wilt en Nico Koevoets.
6.2
Social media
Al geruime tijd volgt de wijkraad wat er op twitter en facebook over de wijk wordt gemeld en
plaatsen we zelf ook berichten op deze media. Vanuit de wijkraad is Marthy de Wilt hiervoor
verantwoordelijk.
6.3
Haagse Beemden Nieuws
De communicatie naar de wijk toe, vindt niet alleen via de website en social media plaats. De
ervaring leert immers, dat lang niet alle wijkbewoners over internet beschikken. Vooral onder de
ouderen is dat het geval. Het Haagse Beemden Nieuws is een twee wekelijkse periodiek die
onafhankelijk is en geen relatie met de wijkraad heeft. De redactie wil zich meer op redactionele
artikelen richten en minder op het plaatsen van artikelen van derden waaronder de wijkraad. De
wijkraad zal zich hierover moeten beraden en eventueel naar alternatieven zoeken.
7. Maatschappelijke problematiek
7.1
Wmo
Wijkteam. Er zal door de gemeente een wijkteam opgericht worden, waar de bewoners met al
hun vragen op medisch en sociaal gebeid terecht kunnen. De uitvoering hiervan en de precieze
werkwijze is bij de wijkraad in ieder geval nog niet bekend.
7.2
Zorg en de verschuiving van voorzieningen naar de Gemeenten
In het overleg met de gezamenlijke wijk en dorpsraden is aangekondigd dat de gemeente Breda
in 2015 een convenant met de wijk- en dorpsraden wil afsluiten over de zorg. Wetende dat er
met betrekking tot mantelzorg door uitkeringstrekkende al problemen zijn met het gegeven Loon
(of niet). Dat voor het UWV vrijwilligerswerk het “Beschikbaar zijn voor een baan” in de weg
staat, de wethouders Bergkamp en Van Lunteren voor de HB een pilot willen instellen in 2015,
terwijl een heldere landelijke regie op dergelijke transformaties ontbreekt en ook de gemeente
Breda en het UWV geen regie op dit vlak hebben, heeft de wijkraad hier een heldere taak. Er
boven op zitten en alert zijn op zaken die strijdig met elkaar zijn. Ruud Bakker en Ad Brekoo
zijn namens Bekom aan de verschillende overleggen hierover toegevoegd.
7.3
Plannen voor een convenant over de zorg.
Omdat het Rijk taken door schuift naar lagere overheden en daarbij minder financiën ter
beschikking stelt dan zij zelf nodig had voor het voorzieningen niveau is feitelijk sprake van een
verkapte bezuiniging. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt op provinciaal vlak, tussen een
aantal gemeente waaronder ook Breda over het opstellen van een roadmap. Breda is met haar
roadmap erg laat. Bekom monitort een en ander van nabij. Hiertoe zijn Ad Brekoo en Ruud
Bakker in stelling gebracht.
Inhoudelijke beoordeling van de plannen en advisering aan de vertegenwoordiging is voor
rekening van Piet van Overbeeke
7.4
GWI
Goed Wonen voor Iedereen is een overleg tussen gemeente, zorginstellingen,
wijkverpleegkundigen, zorg verlenende instanties/instellingen en de wijkraad. Namens het
Bekom heeft Ad Brekoo zitting in dit overleg.
7.5
Maatschappelijk vastgoed
Met wethouder Van Lunteren zou worden gesproken over maatschappelijk vastgoed in de wijk.
Naast dit algemene gesprek zou er ook inhoudelijk gesproken over de mogelijkheden voor de
Beemdentil en voor de Loper gepraat moeten worden. De werkelijkheid werd echter anders. De
Loper wordt hoe dan ook afgebroken, de werkgroep de Sleutel heeft als alternatief een ruimte in
Olympia aangeboden gekregen. De huurprijs die de gemeente daarvoor vraagt is zodanig dat de
werkgroep die niet op kan brengen. Wederom een goed advies dat om zeep geholpen wordt. Ad

Brekoo heeft zitting in het overleg over Maatschappelijk vastgoed en dus ook een taak om mee
op zoek te gaan naar alternatieven voor de Sleutel.
7.6
Buurtbemiddeling(-team)
Het buurtbemiddelingsteam is een instelling bestaande uit vrijwilligers die zich inzetten voor
bewoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Het is niet bedoeld voor conflicten
met buitensporige agressie, alcohol en drugsproblemen. Ook niet voor conflicten tussen
familieleden. Men zorgt er voor dat de buren zelf hun conflicten oplossen, dat de communicatie
onderling wordt hersteld en dat de leefbaarheid van de buurt, wijk en gemeente verbetert.
Buurtbemiddeling werkt over heel Breda.
8. Bewonersvertegenwoordiging
8.1
Wijk- en Dorpsraden (gezamenlijke activiteiten en Koepel)
Om stedelijk een vuist te kunnen (blijven) maken is mede op initiatief van het Bekom destijds een
Kerngroep opgericht die stedelijk de belangen van de wijk- en dorpsraden in Breda behartigt. Die
dient als spreekbuis voor de gezamenlijke Wijk- en Dorpsraden, zodra de issues het individueel
belang overstijgen. De kerngroep heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming
va het convenant tussen de gemeente en de Wijk- en Dorpsraden.
Namens het Bekom participeert Ad Brekoo in de kerngroep en Ruud Bakker is de notulist van
de grote overleggen. Dat zijn de overleggen tussen de gemeenten en alle wijk- en dorpsraden.
8.2
Image building
Het image van de wijkraad verdient zeker verbetering. In de praktijk ligt het accent bij de wijkraad
vooral op het juridische en organisatorische vlak. Alleen bewoners die daar direct bij betrokken
zijn voelen zich tot de wijkraad aangetrokken. Veel kwesties worden gekenmerkt door het
hebben van een lange adem: het valt niet mee om daar steeds weer voortgang bij te melden.
8.3
Uitbreiding bestuur en vrijwilligers
De bezetting van de wijkraad is uiterst mager. Het blijkt zeer moeilijk om mensen te vinden die
zich voor de wijkraad willen inzetten. Het tijdsprobleem speelt daarbij ook een belangrijke rol,
waardoor het moeilijk is om te verjongen.
8.4
Overleggen op wijk- en buurtniveau (met o.a. Buurtpreventieteams)
Door de omvang van de wijk kan de wijkraad zich niet richten op festiviteiten in de diverse
buurten. Gepoogd wordt wel om met bestaande buurten contact aan te houden zoals met het
BCM (Bewoners Commissie Muizenberg) Maar in andere delen van de wijk bestaan degelijke
comités niet (meer). In het kader van “Buur voor elkaar” is er een begin gemaakt met het met
elkaar in contact brengen van de bewoners. Het is de bedoeling dat er per straat of paar straten
een contactpersoon komt die bemiddelt bij het tot stand komen van vraag en aanbod,
bijvoorbeeld voor het verrichten van klusjes, uitlenen van gereedschappen etc. Vanuit Bekom
zullen Ruud Bakker en Ad Brekoo deze kar gaan trekken.
8.5
Uitvoeringsoverleg
Dit overleg vindt elke tweede maandag van de maand plaats. In dit overleg worden alle sociale,
maatschappelijke en veiligheidszaken in de wijk (per buurt) behandeld. Dit overleg is niet
openbaar, gezien het vertrouwelijk karakter van sommige te behandelen items. Ad Brekoo
neemt aan dit overleg deel namens Bekom. Als achtervang staat Ruud Bakker hiervoor
opgesteld.
8.6
Jongeren
Onderkomen en activiteiten Grote Broer (en Grote Zus)
Op dit moment van het opstellen van het Jaarplan 2015 is er nog geen duidelijkheid omtrent het
onderkomen voor Grote Broer. Bekom wil en zal hierin optreden als intermediair . Ad Brekoo
heeft hieromtrent afspraken gemaakt met betrokkenen (Grote Broer, BSV Boeimeer, Stichting
Kick en gemeente)

9. Veiligheid
9.1
Wijkagenten
Er moet één wijkagent op “x”bewoners zijn. Dat halen we in de Haagse Beemden absoluut niet..
Frank Ewalds, inmiddels opgevolgd door Carla Doorman, heeft hierin als Stadsmarinier een taak
gekregen.
Verder willen de wijkagenten een integraal spreekuur instellen. Dit lijkt op de wijktafel die destijds
in gezamenlijkheid is gepoogd op te stellen. Verdere invulling is enige tijd uitgesteld geweest.
Vanaf 1 januari 2015 gaat de politie beginnen met spreekuren in een speciaal daarvoor uitgerust
rijdend kantoor die op nog te bepalen tijden bij de ieder van de drie winkelcentra komt te staan.
Ook de gemeente zal hierbij aansluiten met eveneens een rijdend kantoor. In een later stadium
uit te breiden met de corporaties en wellicht ook de wijkraad. Aan dit proces is Ruud Bakker
namens het Bekom gekoppeld.
9.2
Plannen gemeente
Op het gebied van de veiligheid heeft de gemeente in 2014 richting gezamenlijke wijk- en
dorpsraden duidelijke uitspraken gedaan. Ook het plaatsvervangend hoofd van de politie heeft
zich op bepaalde wijze uitgelaten over veiligheid in het algemeen. Een deel van de activiteiten
waarover gesproken is worden in wezen op het bordje van de bewoners zelf gelegd. Daarvoor is
een belangrijke taak weggelegd voor buurtpreventieteams. In dat kader zal de wijkraad in 2015
met de verschillende buurtpreventieteams om de tafel moeten om te kunnen beoordelen wat wel
en wat niet reëel is op dat vlak.
Hiervoor staan in beginsel Ad Brekoo en Ruud Bakker opgesteld.
10. Bestemmingsplanproblematiek, enz.
Daar waar in de wijk gebouwd (al dan niet na afbraak van wat anders) wordt, raakt men aan het
bestemmingsplan. Dat betekent dat in wezen elke bouwaanvraag beoordeeld moet worden. De
wijkraad gaat er van uit dat veel van dit soort aanvragen de individuele burger treffen en dus niet tot
haar taak behoren.
Waar het een buurt of de gehele wijk betreft ligt er een taak voor de wijkraad. Afwegingen worden
gemaakt aan de hand van de gedane studies (bijv. BRO-rapporten), maar ook aan de hand van
hetgeen in algemene zin vervaardigd wordt door bijvoorbeeld het RIVM. Verder ligt er natuurlijk het
bestemmingsplan HB zelf. Ook zal er bij tijd en wijle een MER-rapport moeten worden beoordeeld.
Veelal bestuderen Ad Brekoo (weg en waterbouw), Ruud Bakker (milieu) en/of Piet van Overbeeke
(juridische aspecten/RO) een en ander en doen voorstellen aan het voltallige Bekom. Waar dit
specifieke uitstraling heeft wordt ook de buurt erbij betrokken.
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Contactgegevens Bekomleden:

Ad Brekoo
Voorzitter Bekom
ad.brekoo@haagsebeemden.nl

Ruud Bakker
Vice voorzitter Bekom
r.bakker@haagsebeemden.nl

Marthy de Wilt
Secretaris Bekom
m.dewilt@haagsebeemden.nl

Piet van Overbeeke
2de secretaris Bekom
piet.van.overbeeke@haagsebeemden.nl

Foto Fred
toevoegen

Fred de Rooij
Penningmeester
Fred.derooij@haagsebeemden.nl

Taakonderdelen:
1.2 / 1.3 / 1.7 / 1.8
2.2 / 2.3 / 3
6.3 / 7.2 / 7.3 / 7.4
7.5 / 7.6 / 8.1 / 8.2
8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6
9.2 / 10
1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6
1.7 / 1.8 / 2.2 / 2.3
3 / 4.1 / 5.1 / 6.3
7.2 / 7.3 / 7.6 / 8.1
8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5
8.6 / 9.1 / 9.2 / 10
1.3 / 1.4 / 1.8 / 1.9
6.1 / 6.2 / 6.3
8.2 / 8.3
10

1.1 / 1.8 / 2.1 / 5.1
6.3 / 7.3 / 8.2 / 8.3
10

1.8 / 10

1.1 / 1.4 / 1.8 / 10
Linda Ma
Bestuurslid Bekom
l.ma@haagsebeemden.nl

1.5 / 1.8 / 10
Alfred Jacobs
Bestuurslid Bekom
a.jacobs@haagsebeemden.nl

1.1 / 1.4 / 1.8 / 10
Ingrid Lammerse
Participant Bekom
ingrid.lammerse@haagsebeemden.nl

