Jaarplan 2016 Wijkraad Haagse Beemden (BEKOM)
Met dit Jaarplan wil de wijkraad aangeven wat voor het jaar 2016 enerzijds de speerpunten zullen
zijn en anderzijds een inzicht geven in activiteiten welke naar haar mening voor de wijk van belang
zijn. Dit zijn activiteiten die in 2016 opgepakt zullen gaan worden alsmede activiteiten die reeds in
2015 van start zijn gegaan.
1. Bewonersgroepen
1.1
Inrichten bewonersgroepen. De overheid, zowel de rijksoverheid als de gemeentelijke
overheid, vraagt bij sociaal en maatschappelijke onderwerpen steeds meer participatie van de
bewoners. Om hierop te kunnen anticiperen is het van belang dat bewoners van een straat en/of
buurt zich gaan verenigen in een bewonersgroep om op deze wijze met, met name, de gemeentelijke
overheid in gesprek te gaan en te blijven bij vraagstukken die hun directe omgeving aangaat. En als
voorbereiding op de eventuele verdere invoering van de ‘burgerbegroting’, waarbij actief door de
bewoners richting gegeven zal moeten worden aan de begroting voor hun buurt/wijk/stad. De
wijkraad is er namelijk voor het algemeen belang van de wijk en zijn bewoners en zal in die
hoedanigheid in gesprek gaan en blijven met de gemeentelijke overheid. De bedoeling moet zijn dat
de gemeente reageert op vragen/behoeftes vanuit de wijk/buurt, en niet dat de buurt/wijk
geconfronteerd wordt met iets dat op het gemeentehuis is verzonnen zonder vooroverleg met de
bewoners (burgerparticipatie meer naar de voorgrond).. Een open, eerlijke en vroegtijdige dialoog
met de gemeente over plannen en ontwikkelingen is daartoe een vereiste. Brainstormsessies en ‘out
of the box’ bijeenkomsten kunnen leiden tot andere invalshoeken. De denkkracht zit veel vaker in de
wijk dan op het stadskantoor. Dit kan zelfs leiden tot kostenbesparingen bij de uitvoering van
plannen. De wijkraad fungeert (samen met bewonersgroepen) als sensor voor ontwikkelingen (zowel
positief als negatief) binnen de wijk, en kan daarmee zorgen dat vroegtijdig bijgestuurd/ingegrepen
kan worden. Voor het jaar 2016 zal voor de wijkraad een jaar worden waarin energie gestoken wordt
in het begeleiden van straat- en/of buurtinitiatieven en het ondersteuning bieden bij het oprichten
daarvan. Deze bewonersgroepen zullen door de wijkraad waar gevraagd en gewenst ondersteunt
worden bij de contacten met de gemeentelijke overheid.
Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar: de gehele wijkraad, waarbij als eerste aanspreekbare
personen Alfred Jacobs en Ruud Bakker.
1.2 Overleggen op wijk- en buurtniveau. De wijkraad kent ook in 2016 openbare en besloten
vergaderingen op wijkniveau. De openbare vergadering zijn zeswekelijks en voor alle bewoners en
bewonersgroepen uit de wijk toegankelijk. Daarnaast zijn ook organisaties en instellingen die in de
wijk actief zijn van harte welkom om waar gewenst deel te nemen aan de discussie en
besluitvorming. De besloten vergadering zijn zeswekelijks, tijdens deze vergaderingen zal de wijkraad
de stand van zaken van de lopende activiteiten en mogelijke ontwikkelingen bespreken en waar
nodig trachten een inhoudelijke voorzet op te stellen en de wijze van communicatie met de wijk
doorspreken. Indien wenselijk voor de wijkraad kunnen (bewoners)groepen en/of
organisaties/instellingen voor een onderwerp op deze besloten vergaderingen worden uitgenodigd
Op buurtniveau zal de wijkraad ook met (individuele) bewonersgroepen in gesprek blijven om
zodoende waar nodig deze bewonersgroepen te ondersteunen en wanneer gewenst
bewonersgroepen met eenzelfde vraag met elkaar in contact brengen.

Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar: Ruud Bakker en Alfred Jacobs.
1.3 Draagvlak. Draagvlak op buurtniveau is wel aanwezig. 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 thema door te sturen naar alle contacten binnen
dat thema. Daarmee voorkom je dat mensen wiens item pas op een later moment op de rol staat het
idee krijgen dat er niets gebeurt .
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Onder thema’s wordt verstaan de thema’s zoals deze zijn vermeld in het wijkplan. Daarnaast kunnen
de initiatieven in aangrenzende buurten elkaar versterken, of kunnen andere buurten hier ideeën uit
putten.
Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar: Ruud Bakker en Alfred Jacobs.
2. Informatie van en naar de wijk.
2.1
Activiteitenkalender Op de website van de wijkraad (www.haagsebeemden.nl) is een module
geïnstalleerd waar alle bewoners, bewonersgroepen, verenigingen, organisaties en instellingen hun
activiteiten kunnen aanmelden. Alle activiteiten welke voor de wijk en zo mogelijk door de wijk,
worden georganiseerd kunnen op deze kalender worden aangemeld. De module is zodanig ingericht
dat andere websites die van belang zijn voor de wijk hiervan gebruik kunnen maken. Vanuit de
wijkraad is Marthy de Wilt hiervoor verantwoordelijk.
Vanuit de wijkraad is hiervoor aanspreekbaar: Marthy de Wilt.
2.2 Website (www.haagsebeemden.nl) 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 wil plaatsen 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. Op de website er is ook een overzicht van alle
verenigingen en organisaties in de wijk, uiteraard voorzien van een uitgebreide zoekfunctie.
Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar: Marthy de Wilt en Nico Koevoets.
2.3 Social Media. De wijkraad volgt wat er op twitter en facebook over de wijk wordt gemeld en de
wijkraad plaatst ook zelf berichten op deze media.
Vanuit de wijkraad is hiervoor aanspreekbaar: Marthy de Wilt.
2.4 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. In
overleg met het bestuur en de redactie van het HBN is afgesproken dat de wijkraad indien gewenst
artikelen/teksten kunnen aanleveren van vergaderingen en bijeenkomsten.
Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar: Marthy de Wilt en Ingrid Lammerse.
3. Bewonersvertegenwoordiging
3.1
Wijk- en dorpsraden. Om stedelijk een vuist te kunnen (blijven) maken is mede op initiatief
van het Bekom destijds een samenwerkingsverband tussen alle actieve wijk- en dorpsraden
ingesteld, welke functioneert op basis van een gesloten convenant. Het samenwerkingsverband
tracht de algemene, wijk/dorp – overstijgende, zaken in gezamenlijkheid met de gemeente te
bespreken. Vanuit het samenwerkingsverband is een Kerngroep ingesteld die als aanspreekpunt voor
de gemeente zaken voorbereid en uiteindelijk voorlegt aan de gezamenlijke wijk- en dorpsraden. De
kerngroep heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het uitvoeringsakkoord
tussen de gemeente en de Wijk- en Dorpsraden.
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Namens het Bekom participeert Ad Brekoo in de kerngroep en is Ruud Bakker de notulist van de
gezamenlijke overleggen.
3.2
Image building. Aan het imago van de wijkraad moet gewerkt worden. In de praktijk ligt het
accent bij de wijkraad teveel op het juridische en organisatorische vlak. Alleen bewoners die daar
direct bij betrokken zijn voelen zich tot de wijkraad aangetrokken. Verder worden veel kwesties
gekenmerkt door een lange doorlooptijd. Bij het hebben van een lange adem, valt het niet mee om
voortgang te melden. Het kan soms wel een half jaar stil zijn. Ook hiervoor moeten communicatieve
oplossingen worden bedacht. Een en ander zorgt voor een beeld van een afstandelijke wijkraad. Daar
moeten we vanaf. We staan juist dicht bij de bewoners, maar kunnen dan slecht aan anderen dan
diegenen waarmee we te maken hebben duidelijk maken.
3.3
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 vaak een belangrijke rol, waardoor het moeilijk is om te verjongen. Maar ook hetgeen
over draagvlak is gezegd in onderdeel 1.3. En, niet geheel onbelangrijk, men denkt vaak,onterecht,
dat er specialistische kennis nodig is om in de wijkrad mee te kunnen draaien.
4.
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, verdeeld in de 5 in het wijkplan genoemde thema’s zijn

Met opmaak: Lettertype: Vet

Met opmaak: Lettertype: Vet

dan ook slechts die activiteiten welke reeds in het wijkplan zijn opgenomen. De activiteiten kunnen
variëren. De 5 thema’s kennen een trekker vanuit de gemeente en vanuit de wijkraad, die in
gezamenlijkheid de werkgroepen zullen begeleiden. 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.
4.1
Verkeer. Naast de afhandeling van die zaken die reeds een start hebben gekend, wordt
verwacht dat de werkgroepen aan de slag gaan met: - Onderzoek en analyse van de verkeersdrukte
om de scholen; - de bewegwijzering, en verlichting en staat van onderhoud van fietspaden; Parkeerinrichting en parkeervakken Middenerf - Buitenerf; - Parkeerproblematiek in haar
algemeenheid in de Haagse beemden, door te komen met ideeën / voorstellen om zowel de parkeer
mogelijkheden en doorgang voor rolstoelen en scootmobiel te garanderen, en niet onevenwichtig
het groen in de wijk/buurten aan te tasten; - 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
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4.2
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. Dit is zekere een dynamische omgeving, omdat in de loop der jaren
de buurtsamenstelling aanzienlijk zal veranderen. Zo zullen er nu in de nieuwe delen van de wijk
meer speelplek behoeftes zijn, maar in de toekomst moet weer voorkomen worden dat dit de
hangplekken voor de dan opgegroeide jeugd gaan worden. 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 MiddenerfBuitenerf (herinrichting van de speelplek en de parkeervoorzieningen); - Speelplek Bergdreef
(verplaatsen van de speelplek Bergdreef); en - Speelplek Heksenwiellaan (Natuurlijk spelen).
Trekkers vanuit de Wijkraad: Ruud Bakker en Ad Brekoo Trekker vanuit de gemeente: Peter Bosman
4.3
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. Via een
samenwerking tussen Grote Broer, Grote Zus, Jongerenwerk Surplus, CJG, en dergelijke zal worden
nagegaan welke activiteiten de jongeren zelf willen opzetten 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 en Ad Brekoo Trekkers vanuit de gemeente: Jacqueline
van Glabbeek
4.4
Leefbaarheid buitenruimte In 2014 is al een start gemaakt met Zwerfvuil en de Communicatie
Opgeruimd Breda. Voor de komende tijd staan de volgende onderdelen op de rol: - aanleg
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hondenspeelplaats (locaties, mogelijkheden); - campagne meldingen buitenruimte (de communicatie
rondom e.e.a.); - banken op de Kesterendreef (tegenprestatie voor zwerfvuilactie van de bewoners);
- Asterdplas (pad aanleggen voor rolstoel en scootmobiel, onderhoud/herstel van het grasveld en
strandje); en - Aandacht voor voldoende groen en bomen in de wijk en tussen de wijk en de HSL/A16, om bij te dragen aan CO2 reductie, reductie van fijnstof, als “geluiddemper” en ter ‘verkoeling’
voor de bewoners. Alleen verwijderen van bomen en beplanting i.v.m. wortelopdruk of te hoge
onderhoudskosten moeten voorkomen worden. Herplant van bomen/struiken mag niet
doorgeschoven worden. Bewoners kunnen in voorkomende situaties wel eens met
prioriteitsvraagstuk 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 vereenstemming is.
Trekkers vanuit de Wijkraad: Marthy de Wilt, Ingrid Lammerse, Linda Ma en Bert van de Haar.
Trekker vanuit de gemeente: Peter Bosman,
4.5
Sociale leefbaarheid en wijkontwikkeling Voor de komende tijd staan de volgende
onderdelen op de rol: - kinderen en jongeren aan zet (Gerichte hulp aan kinderen uit armere
gezinnen); - Netwerkbijeenkomsten (Meet end Match tussen jongeren, winkeliers en ondernemers);
en - Wonen met gemak (voorlichting voor ouderen welke maatregelen zelf genomen kunnen worden
om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen) 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
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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.
5. Overige onderwerpen welke voor een leefbare wijk van belang zijn
5.1 Openbaar Vervoer 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. Voorkomen moet worden dat de bewoners van de
Haagse beemden straks gedwongen worden tot meer gebruik van de auto om de stad te bereiken,
hetgeen tegen de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente indruist. 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
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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.
BEKOM zal de ontwikkelingen aangaande de winkelcentra in de wijk blijven volgen, omdat deze een
essentieel onderdeel vormen van de leefbaarheid.

Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar: Piet van Overbeeke en Ad Brekoo.
5.2 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 en daartoe zijn er in het bestemmingsplan zekerheden ingebouwd om een
natuurlijke zuiverende werking te handhaven. Dit vraagt een zekere aandacht 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. Deze moet gezien worden als het gebied
waar de bewoners van de Haagse Beemden, e.o., in het kader van de duurzaamheidsvisie van de
gemeente hun ruimte en rust kunnen vinden. Een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van
wegen en paden is daartoe een vereiste. 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 Staats Bosbeheer ( SBB )
een rol. SBB zal straks (volledig) beheerder zijn van de 4e bergboezem, en dan ook als zodanig de
meest aangesproken partner als het gaat om natuur en recreatie voor de bewoners van de Haagse
Beemden. Zaak voor de wijkraad om met beide partijen in gesprek te blijven.
Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar Ad Brekoo en Bert van de Haar.
5.3 Landgoederenzone en Buitengebied 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. De landgoederenzone wordt nu, in overleg met de gemeente, beheerd door pachters van de
landgoederenzone. 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.
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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. Voor het buitengebied is
waterschap de Brabantse Delta (4 bergboezem) en de gemeente Breda verantwoordelijk en
aanspreekbaar voor het beheer en onderhoud. Beheer en onderhoud van de 4e bergboezem wordt
overgedragen aan SBB.
Voor wat betreft het buitengebied zijn de staat waarin de verharde paden/wegen in het gebied zich
bevinden een punt van zorg. Bij de gemeente Breda zal worden aangedrongen op het herstellen van
de paden en wegen.
Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar Ad Brekoo en Bert van de Haar.
5.4 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. Vanuit de wijkraad zijn hiervoor
aanspreekbaar: Ad Brekoo en Ruud Bakker.
5.5 Hoogspanningsleidingen - Landelijke beslissingen met regionale en lokale impact. Dit item heeft
alles te maken met de landelijke plannen om de verschillende netten aan te passen. - Standpunten
binnen de regio, met lokale uitstraling. Hier staan de standpunten van Breda en Oosterhout nog wat
tegenover elkaar. Het standpunt van de gemeente Breda roept vervolgens weer reacties op van
natuurliefhebbers. Bekom heeft momenteel geen actieve rol op dit vlak, maar beperkt zich
momenteel tot het monitoren van de ontwikkelingen/voortgang. Temeer omdat er twee
actiegroepen werkzaam zijn die beiden een wat andere invalshoek hebben. Er is vanuit de Haagse
Beemden een werkgroep mee aan het werk, onder aanvoering van Baldi Dekker.
Vanuit de wijkraad is hiervoor aanspreekbaar Ruud Bakker.
Ruud Bakker heeft namens Bekom zitting in dit overleg. Zodra er vervolgstappen gemaakt gaan
worden die de gehele wijk betreffen (wanneer we weten wat ons te wachten kan staan) zal zo nodig
aanvullende actie worden ondernomen. Uitgangspunt moet zijn dat het verdwijnen (en/of
verkabelen) van de 150Kv lijn door de Haagse Beemden de hoogste prioriteit heeft. Dit betreft
namelijk direct de gezondheidstoestand van inwoners. Dat er dan andere minder leuke verstoringen
van de natuur zullen/kunnen plaatsvinden is dan van ondergeschikt belang.
5.6 Stadsverwarming - 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. Voor 2016 staat een
herziening van de warmtewet op de politieke agenda. Voor wat betreft mogelijke acties richting
EnNatuurlijk m.b.t. de jaarafrekeningen / voorschotberekeningen zal de uitslag van een geding van
een van de bewoners met EnNatuurlijk bepalend zijn. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. tot
(mogelijke) sluiting van centrales op fossiele brandstof en het feit dat een groot deel van de Haagse
Beemden aangsloten is op het stadsverwarmingsnet, dat gevoed wordt vanuit de Amercenrale, zal
vanuit BEKOM de vinger aan de pols gehouden worden v.w.b. de ontwikkelingen.- 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.
Vanuit de wijkraad zijn hiervoor aanspreekbaar: Bert van de Haar en Piet van Overbeeke.

