VERSLAG
Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’ Sportpark I-II
9 april 2019; 19:30 – 21:30 uur
Werkgroepvergadering, Gemeenschapshuis Zandberg
Aanwezigen
Bewoners
Wijkraad
Afwezig
Gemeente
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Diverse vaste werkgroepleden
Hans Pécasse, voorzitter (VZ) Werkgroep Parkeren
mkg Robert Linssen
Harrie Verhallen, Michael Burm

Besproken zaken
1. VZ heet iedereen welkom. Doel meeting: update geven over huidige situatie/timing na de Bewonersavond
Sportpark 20 maart in OLV en de Dufec meeting op 3 april voor de 3 wijken in oostelijke schil Breda.
2. Michael Burm geeft duidelijke debrief van de Dufec meeting op 3 april, waarin dit onafhankelijke bureau een
presentatie heeft gegeven van de wijze waarop de meting in november 2018 heeft plaats gevonden.
De meetresultaten zijn gedeeld met bewoners tijdens de bewonersavond en het rapport is digitaal
beschikbaar via de website van de Wijkraad.
M.n. Zandberg West stelde kritische vragen m.b.t. de betrouwbaarheid van de steekproef.
De wijken zullen binnen 2 weken aanvullende vragen sturen die Dufec/Gemeente vervolgens binnen 3
weken zal beantwoorden. De 2 meest relevante vragen uit Sportpark betreffen: uitsplitsing van de
cijfers/grafieken voor Sportpark (I) en het verzoek een indicatie te mogen ontvangen wat het effect zal zijn
op parkeercapaciteit van mogelijk gefiscaliseerd parkeren. VZ heeft aangegeven dat Sportpark (ook input 10
maart) grotendeels de uitkomsten van het Dufec rapport herkent. Er zal een afspraak gepland worden
tussen Michael Burm en André Schevers (PPT conclusies Dufec) om eindconclusies af te stemmen met elkaar.
VZ zal Dufec verslag 3 april door gemeente delen met Werkgroep.
Michael Burm/ Harrie Verhallen geven nogmaals aan dat conform coalitie akkoord Lef & Liefde de intentie
van het College is (in samenspraak met bewoners), gefiscaliseerd parkeren door te voeren. VZ benadrukt
nogmaals dat wijkplan proces eerst dient te worden afgerond.
3. De Bewonersavond op 20 maart is positief verlopen; zeer goede feed back uit meerdere hoeken met name
ook over de interactieve (marktkraam)opzet van de avond. Nieuwsbrief via Wijkraad volgt met foto’s en
terugkoppeling naar bewoners voor 1 mei is planning. De Werkgroep Parkeren (dank voor de support Leonie,
Mieke, André) heeft vele open gesprekken gehad met bewoners. Tevens in 38 gevallen enquête afgenomen
voor extra kwalitatieve input. De recap van deze input is besproken en bijgevoegd onder in dit verslag:
bijlage 1. Input zal meegenomen worden ook in de concept alternatieve visie Sportpark.
Werkgroep lid stelt vraag wat status is van het schouwrapport; afgesproken wordt dat Marcel en Hans een
afspraak plannen met de wijkbeheerders (Guus van Alphen/Corné vd Kleijn) om dit te bespreken met focus
op grootste bottlenecks als Gen.Mazcekstraat en De la Reijweg/Eggestraat. Harrie Verhallen zal blijven
supporten. Ander Werkgroep lid benadrukt nogmaals de pittige discussie van een aantal ondernemers:
mogelijke vergunningen heeft groot kosteneffect doordat werknemers evt. moeten gaan betalen; suggestie:
creatieve oplossing parkeerterrein Gen.Maczekstraat Cees v. Eijck ?

4. Timing/tijdlijn
Zie gepresenteerde versie.

Harrie Verhallen geeft aan voor de zomervakantie reeds een eerste feed back te willen creëren vanuit
Gemeente op concreet rapport. VZ geeft aan dat rapport pas definitief kan worden na respons bewoners na
h-a-h-toets.
Harrie Verhallen biedt tevens mogelijkheid aan om de h-a-h-mailing niet enkel via fysieke post te verzorgen
maar ook bij wijze van test via cross (social) media aanpak. Afspraak Afd. Communicatie – VZ: half mei
5. Concept visie – inhoud/structuur
VZ geeft mondelinge toelichting op eerste opzetje. Zie bijlage hieronder.
Werkgroepleden zullen binnen 1 week feed back geven waarna VZ (support Leonie/André) een eerste
aanzet zal doen tot opstellen daadwerkelijk rapport. I.v.m. vakantie VZ (24 apr. – 15 mei) is doel om rapport
laatste week mei gereed te hebben. Nieuwe vergadering zal gepland worden in die laatste week met het
doel opzet te bespreken binnen werkgroep.
6. Overige zaken:
- VZ licht Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan toe en specifiek de situatie waarbij aan de Lovensdijkstraat ca.
140 gratis parkeerplekken gaan verdwijnen daarbij. Er zal een brief gestuurd worden namens de
Wijkraad voor de Bredase beRaad van 11 april waarin oordeelsvorming op agenda staat. O.a. CDA is
betrokken. Benadrukt zal worden dat er eerst een oplossing gevonden zal moeten worden voor verlies
parkeercapaciteit. Werkgroep propageert nogmaals P+R. VZ zal schrijven delen met werkgroepleden.
- Werkgroep lid benadrukt nogmaals dat in visie duidelijk opgenomen dient te worden wie in aanmerking
komt voor vergunning (eigen oprit heeft geen recht op 1ste. Vergunning); actie VZ
- Werkgroep lid geef aan dat in rapport opgenomen dient te worden dat bij mogelijk invoeren de kosten
voor een vergunning de komende jaren niet verder mogen stijgen dan inflatie/indexering; actie VZ
- Harrie Verhallen doet uitgebreid verslag van goede cijfer exercitie m.b.t. ‘kwaliteit openbare ruimte’ in
Zandberg-West; identieke rapportage zal getracht ook voor Sportpark gegenereerd te worden. Actie HV.
7.
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To-do lijst vergadering Werkgroep ‘’Verkeersveiligheid/Parkeren’’ 9 april 2019

7 Dufec vragen aan Harrie Verhallen nogmaals (aangescherpt) sturen
Mogelijke afspraak over conclusies Dufec rapport na vakantie André
Afspraak plannen met wijkbeheerders m.b.t. voortgang suggesties
Schouwrapport; support Harrie
Timing vastleggen h-a-h nieuwsbrief begin juni met concept visie (+mini
enquete) binnen Wijkraad vastleggen (done)
Afspraak Afd. Communicatie – Hans Pécasse
Gegevens aanleveren m.b.t. ontwikkelingen in Wijk Sportpark: prognose
effecten verkeers/parkeer uiterlijk 15 mei (in progress)
Reactie geven op concept structuur (zie bijlage 2) uiterlijk 17 april
PPT presentatie 9 april delen met leden (done)
Nieuwe meeting beleggen eind mei/begin juni (done)
Sportpark data ‘kwaliteit openbare ruimte’ voor 15 mei (?)
Verslag Dufec-meeting 3 april delen met werkgroep (done)
Extra Dufec rapporten (hard copy) beschikbaar bij VZ - info
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Hans Pécasse
Harrie
Michael Burm
All
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Bijlage 1: 2 sheets

Bijlage 2: opzetje structuur

