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Fijn wonen in Wisselaar 
“Kortom, we wonen hier heel graag”, sluit Rieki af. “We 
hebben leuk contact met de buren. Voor de renovatie 
konden we bijvoorbeeld bij hen binnenkijken waar het werk 
al gedaan was. Zo wisten we precies wat ons te wachten 
stond. We krijgen overigens nu veel reacties dat de 
uitstraling van ons huis zoveel moderner is. De crème-
kleurige buitenmuren zijn prachtig. De woningen zijn niet 
alleen gerenoveerd, maar opgeplust vinden wij.”  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ze hebben nét de renovatie van hun woning achter de rug. 
Van september 2021 tot begin februari zijn de vakmannen van 
Geluk Groep bezig geweest met hun nieuwe dak, 
zonnepanelen, muurisolatie, nieuwe ramen, nieuwe badkamer 
en een nieuwe keuken.  
 

Dolblij zijn ze met de renovatie: 
“Vroeger tochtte het flink, maar we hebben deze winter de 

verwarming nog niet aan gehad!” 
 

Netjes gewerkt 
Ze wonen sinds 1979 in deze woning en hebben de renovatie 
in de jaren ’80 ook meegemaakt. Rieki vertelt: “Als we deze 
renovatie vergelijken met toen, is het een enorm verschil. De 
mannen van Geluk hebben zó netjes gewerkt. Ze lieten ons 
huis net zo netjes achter na een dag werken, als ze het ’s 
ochtends aantroffen. Alle rommel werd opgeruimd en dat is 
geweldig. En, ze waren ook nog eens gezellig!” 
 
Zelf tegeltjes uitzoeken en warmer huis 
Dankzij de zelf uitgekozen tegeltjes in de badkamer en keuken 
heeft de renovatie een eigen ‘touch’ gekregen. John zegt: 
“Het eindresultaat is super. Ons huis is nu 5-6 graden warmer 
dan vroeger dankzij de isolatie en het HR+++ glas met nieuwe 
kozijnen. We hebben onze verwarming nog niet eens 
aangehad deze winter. Het is zo’n groot verschil met vroeger!  

 

John en Rieki wonen al 42 jaar héél tevreden in Wisselaar 
 

John en Riki 8

(Door Henk Schol)

De wijkraad Breda Noord en Urban Living Lab 
Breda zijn met buurtbewoners in gesprek die 
willen meedenken en meebouwen aan een 
betere  wijk. Bij de laatste gespreksrondes 
kregen deze ideeën steeds meer vorm. Meest 
in het oog springende conclusie: de bieb 
moet terug in de wijk. Dat bewoners daar niet 
alleen in staan blijkt wel uit veel reacties van 
politieke partijen. De kans dat deze bieb er 
ook daadwerkelijk gaat komen lijkt dus groot. 
Om deze bieb ook echt van de wijk te laten 
zijn en niet alleen een plek voor een boek te 
lenen, maar ook elkaar te ontmoeten, is het wel 
belangrijk dat bewoners nu al mee gaan denken 
over hoe de nieuwe bieb moet worden. 

Meld je aan en zoek en kijk mee naar mooie 
voorbeelden. Kom met jouw idee: wat zou 
er in zo'n 'gebouw' te vinden moeten zijn? 
Een koffiekan? Een loket voor al je vragen? 
Huiswerkbegeleiding? Een vrouwencafé? Een 
filmhuis? Iets van zorg? Denk mee en stuur een 
mailtje naar info@hogevuchtvooruit.nl. 

Ontmoeten, elkaar tegenkomen, zien en gezien 
worden: Het onderwerp staat nog immer 

hoog op de agenda van de wijkbewoners. 
De winkelstrips uit het begin van de wijk zijn 
verdwenen. Daar kwam je elkaar vanzelf 
tegen voor een praatje. Over bleef een 
wijk met alleen maar woningen, nagenoeg 
zonder voorzieningen. Kunst en cultuur, sport 
(Advendo niet te na gesproken), het aanbod is 
beperkt. 
De wijk is trots op haar winkelcentrum. 
En er is inmiddels, naast de Turkse bakker, 
weer een super aan de Charleroistraat, maar 
buurtwinkeltjes, kleine ondernemingen, een 
café, ze zijn verder in Noord niet of nauwelijks 
te vinden.
De gang naar een buurthuis - dat van de 
gemeente commercieel moet draaien - is 
voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. 
Dus is er de vurige wens naar een 'neutrale' 
ontmoetingsplek, zoals een bibliotheek. Die 
was er ooit, maar is wegbezuinigd.
Intussen is een bibliotheek ook al lang geen 
eindeloos boekenrek meer met een juffrouw 
met een knotje die de uitleningen verzorgt. Het 
ding heet – tenzij de wijk er een andere naam 
aan geeft - bibliotheek, heeft ook boeken, maar 
is vooral ontmoetingspunt, huiskamer van de 
wijk. 
(Lees verder op pagina 3) 

Bewoners willen Bieb terug

Het bezoek van de jonge voetballers uit de Hoge Vucht aan de machtige Parijse 
voetbalclub is een daverend succes geworden. Met 3-4 versloegen deze talentvolle 
jongeren onder 18 het jongerenelftal van Paris Saint Germain. Maar dit was niet 
het enige succes. Ook de voetballers onder de 12 en onder de 8 wisten hun Franse 

evenknie op eigen terrein te verslaan. Hopelijk waren er voetbalscouts in de 
buurt om deze jonge talenten te ontdekken en misschien hebben zij die dag de 
toekomstige opvolger van Lionel Messi gezien….afkomstig uit onze wijk!

Voetballers van Sterren van Morgen 
verslaan Paris Saint Germain

Op 16 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeente-
raad. Niet gek dat Koers deze keer in het teken staat van de 
politiek.
De redactie stelde de deelnemende partijen vragen over hun 
ideeën, hun plannen met betrekking tot onze wijk. Wij hiel-
den hen wensen en meningen van de buurtbewoners voor om 
op te reageren.  
 
Een paar hoofdonderwerpen: de wens om een ‘hedendaagse’ 
bibliotheek als algemeen toegankelijk ontmoetingspunt in de 
wijk te krijgen, het woningbouwbeleid, groen en zwerfaval en de 
veiligheid. Verreweg de meeste partijen kwamen met antwoor-
den, de ene wat concreter dan de andere. De partijen strijden 
om de 39 zetels in de gemeenteraad van Breda. 
Hun beknopte analyses en opvattingen vind je in het hart van 
deze Koers. Zoals altijd, maar zeker nu, ben je van harte welkom 
om op de uitspraken van de partijen te reageren. Lees verder 
op de pagina’s 6 en 7. Zie ook de column van Leo van den Berg 
op pagina 3. Op de facebookpagina van Hoge Vucht Vooruit! 
publiceren we de komende tijd ook over de politiek. Houd deze in 
de gaten: https://www.facebook.com/groups/196388379229342.
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Artikelen voor Koers graag aanleveren in de volgende bestandstypes:

Tekst:    in een Wordbestand 
Foto’s:   in een JPEG-bestand 
Advertenties:   in een pdf bestand

Tekst en foto’s in aparte bestanden aanleveren, dus geen foto’s in de tekst plaatsen. 

Als er onderschriften bij foto’s gewenst zijn, dan deze graag op een bestand 
aanleveren. 

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van aangeleverde 
artikelen. Daarom graag de naam van de schrijver of instantie die voor de inhoud 
verantwoordelijk is toevoegen..  
 
De volgende Koers komt uit in maart/april 2022

AANLEVERSPECIFICATIES 

Ingezonden stukken voor het volgende nummer dienen uiterlijk 
de 16e van de maand te worden aangeleverd per email : 

wijkavontuurhogevucht@gmail.com

Redactie : 
Ad Marijnissen, Leo van den Berg, Tonnie Colen, Rob van der 
Pluijm 
 
Redactietelefoon :                                                                                                                                            
06-23514355

Redactie e-mail :                                                                                                             
wijkavontuurhogevucht@gmail.com

Advertentie verkoop :  
Wijkavontuur Hoge Vucht  
 
Vormgeving & Druk :                                                                                                                                                
Jeroen Aerts 
DKZET offset rotatie 

Klachten bezorging :                                                                                                                                                
Tijdens kantooruren, tel. 0627260000

Wijkkrant Koers is een uitgave van Wijkavontuur Hoge Vucht

Colofon

Afhaalpunten Koers:

Hoge Vucht: Cigo winkelcentrum Hoge Vucht, 
Vuchterhage,  

huize Raffy, Innovatief Hoge Vucht, De 
Wegwijzer, Pluspunt 

Charleroistraat 172

4826 LP BREDA
VOOR DE  AANBIEDINGEN  KUNT U ONS VOLGEN 

OP ONZE FACEBOOK EN INSTAGRAM PAGINA.

FACEBOOK      – AVANTAGE SUPERMAKT BREDA

INSTAGRAM   - AVANTAGE_SUPERMARKT_BREDA

Op beeldscherm bouwen aan een (nog) betere wijk
Meld je aan als je ook mee wilt ‘spelen’

Stel, bij voorbeeld: je wilt op de voormalige 
buurttuin aan de Bernard de Wildestraat 
behalve woningen ook een buurtcentrum, 
een groentetuin en ruimte voor kleine 
ondernemers. Iemand anders wil juist een 
gezondheidscentrum en een miniparkje 
met bankjes. 
Daar kun je over dromen, je kunt erover 
praten, ook debatteren. Echt leuk wordt het 

als je ook kunt laten zien wat je bedoelt! 
Daar hebben ze bij de BUas een oplossing voor: een digitale maquette, een kopie 
van de wijk op een beeldscherm (of een groot scherm). Daarop zie je de Hoge 
Vucht zoals ie nu is. Tegelijk kun je daarin elk idee of elke droom in beeld brengen. 
Spelenderwijs kun je een deel van jouw buurt, een woonblok of die buurttuin 

veranderen. 
Dat praat meteen een stuk makkelijker, want je kunt van alle kanten bekijken en 
laten zien wat je voorstelt. Het lijkt wel wat op gamen. Denk aan Elvenar, Sim 
City, Hay Day, Forge of Empires waarbij je ook je eigen stad bouwt.

Wijkraad Breda Noord en Urban Living Lab Breda zijn nu op zoek naar mensen 
uit de wijk die willen spelen met deze scherm-maquette, deze digitale ‘tweeling’ 
van de wijk. Jongeren, senioren, mannen, vrouwen die al wel of misschien nog 

helemaal geen idee hebben, maar zich willen laten inspireren. Of wijkbewoners 
met ideeën of meningen die deze ook eens in beeld uitgewerkt willen zien. Zo 
beginnen we, na het praten, ook spelenderwijs te ontwerpen aan vernieuwing in 
Hoge Vucht.
Moeilijk is het niet, docenten en studenten helpen je prettig op weg. Voor je 
agenda: Een eerste demonstratie is op woensdag 13 april van 18.30 – 21.00 uur 
bij ONS, Evert Spoorwaterstraat. Daar kun je ook meedoen aan een ‘virtuele’ 
fietstocht.
Interesse: meld je aan bij info@hogevuchtvooruit.nl.

met enige ervaring in een lunchroom voor 15/20 uur 
per week

Ben jij een teamplayer, duizendpoot,  
klantvriendelijk en stressbestendig.

Solliciteer dan 

Stuur je cv met pasfoto naar quickbestellen@out-
look.com

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00- 
15:00

Mijkenbroek 13 in Breda

Quick lunch shop zoekt met spoed een leuke collega
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Column
Gemeenteraadsverkiezingen 

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en mogen 
we weer bepalen wie ons de komende vier jaar gaan 
vertegenwoordigen. Ondanks dat we het hier hebben over 
een belangrijk democratisch recht, is de opkomst voor deze 
verkiezingen vaak laag, zeker in een wijk als Hoge Vucht. Duidelijk 
is dat de gemeenteraad geen sexy imago heeft en de harten 
van bewoners niet echt weet te raken. Dit is jammer want op 
gemeentelijk niveau worden veel beslissingen genomen die van 
wezenlijke invloed zijn op onze samenleving: over de inrichting 
van de openbare ruimte, over het onderhoud en veiligheid van 
deze ruimte, over de verdeling van woningen in de stad, over 
de lokale voorzieningen op het terrein van onderwijs, cultuur en 
sport, over de bestrijding van armoede en het bieden van gelijke 
kansen, over het stimuleren van de lokale economie en over 
het milieu. Reden te meer om te gaan stemmen zou je denken; 
maar waarom laten we het dan, zeker in onze wijk, zo afweten?

Een veel gehoord geluid is dat het geen barst uitmaakt 
waar je op stemt, de hoge heren (en dames) doen toch waar 
ze zin in hebben. Dit is wel heel cynisch en doet ook veel 
gemeenteraadsleden onrecht. Bijna zonder uitzondering zijn 
onze gemeenteraadsleden, ongeacht hun politieke kleur, 
oprecht betrokken bij wat er speelt in de stad en zetten ze 
zich ook daadwerkelijk in voor de Bredase gemeenschap. Is de 
kritiek dan helemaal onterecht? Voor bewoners uit de Hoge 
Vucht speelt zeker een rol dat maar een klein gedeelte van de 
gemeenteraadsleden uit deze wijk komt. De maatschappelijke 
kloof die in Breda bestaat is ook zichtbaar in de samenstelling 
van de gemeenteraad. Dit werkt twee kanten uit: bewoners uit 
onze wijk herkennen zich niet altijd in de gemeenteraadsleden 
en de gemeenteraadsleden begrijpen niet altijd wat er speelt in 
de wijk.

De afgelopen jaren zijn er verschillende serieuze stappen 
gezet vanuit de gemeenteraad om de kloof naar onze wijk te 
overbruggen: van de raadsbreed gesteunde notitie voor de 
aanpak van de problematiek in de Hoge Vucht tot de eerste 
stappen in het programma Verbeter Breda. Ook vanuit de wijk 
worden verschillende pogingen ondernomen om de kloof te 
overbruggen; zo hebben de wijkraad en het Urban Living Lab 
Breda aan bewoners de vraag gesteld wat zij belangrijk vinden 
voor de wijk. Bij dit laatste kwam naar voren dat veel bewoners 
vinden dat de wijk veiliger moet en dat er meer gehandhaafd 
moet worden. Deze vraag om handhaving komt ook terug bij de 
aanpak van het zwerfvuil. Verder willen bewoners de bibliotheek 
terug in de wijk, niet alleen voor een boek te lenen, maar ook 
om elkaar daar te ontmoeten. Ten slotte vinden veel bewoners 
dat er al te veel sociale woningbouw in de wijk is en willen ze 
absoluut niet meer hoogbouw. 

Deze standpunten uit de wijk zijn vertaald in een aantal 
vragen die zijn voorgelegd aan de politieke partijen. Hun 
reacties zijn op de middenpagina te vinden. Bijna alle partijen 
hebben gereageerd. Sommige partijen hebben echt de moeite 
genomen om in enkele regels een duidelijk standpunt te geven, 
andere blijven steken in verkiezingskreten met de diepgang van 
een pannenkoek. Ook wordt niet altijd een antwoord geven op 
de vraag: ontwijken is ook een kunst. Bewoners geven aan dat 
ze geen hoogbouw meer willen in de wijk. Het is opmerkelijk 
dat de meeste partijen hier geen reactie op geven. Daar waar 
men redelijk eensgezind is over de stelling dat er geen sociale 
woningbouw in onze wijk bij moet komen, blijft het angstvallig 
stil op de wens van bewoners om geen flats meer te bouwen. 

Bij de vragen over veiligheid in de wijk en de wens van bewoners 
om meer en betere handhaving zie je sommige partijen een 
prachtige pirouette maken: handhaving alleen is niet het 
antwoord, maar ook preventie is belangrijk. Dit is een waarheid 
als een koe: iedereen vindt dat je moet voorkomen dat jongeren 
op het verkeerde pad raken. Maar waar het ene na het andere 
preventieve project op de wijk wordt losgelaten en de nodige 
hulpverleners in de wijk actief zijn, is het aantal wijkagenten 
voor deze wijk al jaren onder de maat en kan ook een handjevol 
gemeentelijke BOA’s het verschil niet maken. Terecht dat 
bewoners zich hier zorgen over maken en jammer dat slechts 
enkele partijen dit signaal duidelijk oppakken. 

Ten slotte zijn alle partijen het eens over een bibliotheek in de 
wijk: deze moet er komen! Als partijen een stuk vertrouwen van 
bewoners willen winnen ligt hier een prachtkans: met zoveel 
politieke eensgezindheid kan het niet anders of deze bibliotheek 
moet er binnen afzienbare tijd ook staan! 

Leo van den Berg

Niet meer hoogbouw of sociale 
huur 

In de gesprekken die de wijkraad en vier ploegen 
studenten van Urban Living Lab Breda in januari 
met wijkbewoners hielden bleek dat naast het 
thema Ontmoeten, ook het thema Wonen door 
bewoners super belangrijk werd gevonden. We 
wisten al dat de wijk niets moet hebben van nog 
meer hoogbouw en ook niet van nog meer sociale 
huur. Die zijn er in Hoge Vucht meer dan genoeg. 

Nee, de club uit de wijk die meepraat, ziet 
meer heil in starterswoningen, woningen voor 
ouderen en gezinswoningen. Natuurlijk speelt 
dan mee wat toekomstige bewoners zelf willen. 
Dat zijn vooral jongeren die nu de wijk verlaten 
en, wat de deelnemers betreft, nieuwe inwoners. 

Uiteraard ging het ook over de Bernard de 
Wildestraat. Op de plek van de voormalige 
buurttuin wil WonenBreburg met AM 
huur- en koopwoningen bouwen. De buurt 
voegt daar enkele wensen aan toe, zoals 
werk-/ondernemingsplekken, 'meer nuttig 
groen', wellicht een moestuin en een 
buurtwinkel, allemaal zaken die ook elkaar 
ontmoeten meer vanzelfsprekend maken. 
WonenBreburg liet eerder al zien open te 
staan voor overleg met de wijk. Daar gaan 
we dan ook mee verder. De studenten 
nemen zich voor nu een 'bouwcommissie' 
van betrokken bewoners in te stellen.  

Wil jij daar ook aan deelnemen, of wil je een idee 
of een mening over wonen en bouwen in Hoge 
Vucht kwijt, van harte welkom! Meld je via: 
wonen@hogevuchtvooruit.nl.
 
 
 
 

Ander afvalbeleid 
 
Grofvuil door de gemeente laten ophalen 
kost tegenwoordig geld: 25 euro. Dat kan (of 
wil) niet iedereen betalen. Het is een van de 
oorzaken van het zwerfvuilprobleem waar 
buurtbewoners schoon genoeg van hebben. 
Ze bepleiten terugkeer naar gratis ophalen van 
grofvuil. Ook zien ze brood in een campagne 
om scholieren en buurtgenoten aan te spreken 
op hun (weggooi-)gedrag. Dat komt uit het 
gesprek over groen en afval in de wijk. De 
studenten noteerden ook dat 'prettig groen' 
vooral ook over bomen en hun schaduw gaat, 
en over bankjes. Die zouden dan vooral dicht 
bij de huizen moeten staan, zodat ze eerder 
ontmoetingsplekken worden dan hangplekken. 
En dit leuke idee kwam voorbij: laten we (weer) 
een voortuinencompetitie houden. 
Ook een idee? Of meedoen aan de groep? 
Doen! Stuur een mailtje naar groen@
hogevuchtvooruit.nl.

Beter handhaven 

Betere handhaving en buurtbewoners serieus 
nemen. Dat was de rode draad in het gesprek 
tussen buurtbewoners en de studenten over 
het thema veiligheid. De Hoge Vucht voelt niet 
voortdurend onveilig. Er is wel een groep die het 
voor anderen verpest door huftergedrag in het 
verkeer of door zeer zwaar vuurwerk af te steken. 
Bewoners ervaren de afstand tot wijkagent en 
gemeente als groot, de 'autoriteiten' luisteren 
slecht of reageren niet. Daarom wordt een 
gesprek met politie en boa's op prijs gesteld. 
Liefst ziet de buurt een politiepost in de wijk 
terugkomen, 
Jouw idee over de (on-)veiligheid in de wijk kan 
hier makkelijk bij. Doe mee, geef jouw opvatting 
of jouw idee door of sluit aan bij deze werkgroep. 
Mail naar veilig@hogevuchtvooruit.nl.

Wordt dit de nieuwe bieb?

Bewonersbijeenkomsten 
bevestigen verder: 

Meer politie?
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 Zeg buuf, 
ken jij iemand  

die zich eenzaam  
voelt? Ik zou graag 

iets voor hem of 
haar doen. 

Op de koffie of 
wandelen of zo.

Wil je als bewoner de handen uit de mouwen steken 

in Geeren-Zuid?

Annet den Hollander, telefoon: 088 - 496 0000 
of mail: a.denhollander@wonenbreburg.nl

Albert Bienefelt, telefoon: 088-2552000 
of mail: a.bienefelt@alwel.nl

Ga je mee 
over onze ideeën praten 

in het Buurtpunt?

Dat vind je in winkelcentrum 
      Hoge Vucht, Roeselarestraat 644 
    en is geopend op dinsdag en donderdag
                     van 10.00 tot 12.00 uur.

En de koffie
 staat klaar!

Doe je mee? Fantastisch!
Bel of mail naar:

Hé buurman,  
zullen we een buurtfeest 

organiseren?

Wow, je zult maar een vrachtwagen op het school-
plein tegenkomen. Het gebeurde de leerlingen van 
basisschool John F. Kennedy. In de themaweek over 
verkeer legt vrachtwagenchauffeur Luke uit wat een 
dode hoek is. “Een dode hoek is de plek rondom de 
vrachtwagen waar je als fietser niet te zien bent voor 
de bestuurder van de vrachtwagen. Ook al heeft die 
auto grote achteruitkijkspiegels, dan nog ziet de 

chauffeur je niet goed.” Maar de vrachtwagen van 
Luke heeft geen spiegels meer, maar camera’s, vet 
cool dus. Trots en enthousiast legt hij de kinderen uit 
hoe de camera’s werken, maar voor het zover is moe-
ten zij wel hoog de auto inklimmen en dat is natuurlijk 
al super gaaf. Het was weer een spannende middag op 
het schoolplein  en… wat heb jij hiervan geleerd?

Nog niet alle vrachtauto’s hebben camera’s en daar-
om heeft Luke nog enkele tips:

Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen.

Houd 3 meter afstand van grote voertuigen.

Als je niet zeker bent dat of de chauffeur je wel kan 
zien dan kan je best gewoon stoppen, afstappen en 
op de stoep of in de berm gaan staan. Zo is er al veel 
minder kans op een ongeval.

Zorg ook altijd dat je licht op je fiets hebt.

•	 Camera’s in plaats van achteruitkijkspiegels

Vrachtwagen rijdt schoolplein opChaTime

Mobieltjes verboden op school

Leerlingen uit groep 7 van basisschool Het Noorderlicht heb-
ben er geen probleem mee: geen mobiel in de klas of op 
het schoolplein. Ze zeggen: “Thuis zitten we al bijna 4 uur 
op onze mobiel. We gamen, lachen om TikTok, kijken Netflix 
en we zijn gek op MrBeast.” Salim legt uit wat MrBeast doet: 
“Hij is een beroemde vlogger en heel bekend op het inter-
net. Hij doet echt kei vette dingen, zo zet hij zich in voor het 
milieu en zamelt hij geld in om de vervuiling van de oceanen 
aan te pakken.” Supercool dus, maar wat als je iemand op 
het net tegenkomt die je niet kent en die je vraagt of je geld 
wilt overmaken of een andere gekke vraag stelt?

Wat doe jij als iemand een gekke vraag op internet stelt?

“Gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt”, vertelt Adam. 
“Maar als iemand om geld vraagt, of een andere gekke vraag 
stelt, dan meld ik dit gelijk aan mijn ouders!” De leerlingen 
van groep 7 zijn het met elkaar eens: Gekke dingen melden, 
nooit geld overmaken, niet praten met vreemden en niet 
klikken op een link die je niet vertrouwt. 

Jij pest toch niet op social media? 

De leerlingen vinden ook dat je niet moet pesten op social 
media of via WhatsApp. “Pesten heeft geen nut en zegt meer 
over jezelf dan over die ander”, weet Zakaria. De leerlingen 
van groep 7 zijn chill en zij begrijpen de boodschap!. Wil jij 
nou iets melden of iets weten? De Kindertelefoon helpt je bij 
al jouw vragen: www.kindertelefoon.nl. 

De juf, meester, ouders en verzorgers kunnen via www.hack-
helpdesk.nl allerlei informatie opvragen. Je kunt bij oplich-
ting ook de politie bellen: 0900-8844. 

ChaTime
JF Kennedyschool
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Bewoners weten het Buurtpunt Hoge Vucht steeds 
beter te vinden!

Onder andere vanuit de gedachte dat bewoners uit 
Hoge Vucht meer behoefte hebben aan informatie, 
zaken willen melden en ideeën voor de wijk willen de-
len, ontstond bij de gemeente en de 3 Bredase corpo-
raties WonenBreburg, Lauren-
tius en Alwel het plan om een 
Buurtpunt op te richten. Er 
blijkt vooral behoefte te zijn 
aan fysiek contact.

In contact komen via de com-
puter of telefoon vinden veel 
mensen toch lastig.  Binnen 
kunnen lopen zorgt dat er ook 
steeds meer gebruik gemaakt 
wordt van het Buurtpunt. De 
locatie, op de Roeselarestraat 
644, centraal gelegen in de 
wijk en bij het winkelcentrum 
Moerwijk is een pluspunt

Doordat de corporaties en de gemeente gezamenlijk 
optrekken, ervaringen delen en daardoor

in nauw contact met elkaar staan, heeft het Buurt-

punt ook een verbindende functie 

gekregen. De samenwerking met wijkbewoners is be-
langrijk, ze kunnen het tenslotte alleen samen doen. 
Natuurlijk zijn alle andere organisaties binnen de wijk, 
zoals politie en Zorg voor Elkaar Breda, van harte wel-
kom om samen in het Buurtpunt op te trekken. Op het 

raam hangen flyers met informatie over de verschil-
lende activiteiten die worden georganiseerd en over 
instanties die iets voor u kunnen betekenen. 

Voor 2022 heeft het Buurtpunt leefbaarheid en veilig-

heid hoog op de agenda staan.

Doorontwikkeling van het Buurtpunt, benadrukken 
dat er veel positieve dingen in de wijk plaatsvinden en 
organiseren van wijkactiviteiten samen met de bewo-
ners horen hier zeker bij.

Maar dat is niet alles. Ook willen ze het gevoel van vei-
ligheid vergroten, de kwaliteit van de 
openbare ruimte  verbeteren, meer 
vergroenen door bijvoorbeeld gevel-
tuintjes en door tegels in tuinen te 
vervangen door groen. Ook andere 
projecten, zoals bijvoorbeeld nieuwe 
Blind Walls in Hoge Vucht staan op 
de planning.  De genoemde partijen 
willen ook iets gaan doen aan het 
probleem van zwerfvuil in de wijk. De 
verschillende partijen in het Buurt-
punt willen graag samenwerken met 
bewoners, maar ook met scholen en 
andere organisaties.  

Ook de wijkboa en verschillende zorgpartijen zijn 
op het Buurtpunt aanwezig. Informatie over deze 
spreekuren vindt u in het Buurtpunt. Loop gerust 
eens binnen op dinsdag en donderdag tussen 10.00 
en 12.00 uur. 

Buurtpunt Hoge Vucht

Storm en regen 
duperen Advendo

geveltuintjes

Stormen Eunice en Franklin hebben ervoor 
gezorgd dat het dak van Advendo eraf geblazen 
is. De regen deed de rest en zette de kantine 
blank. Het is te hopen dat deze voetbalclub die zo 
kenmerkend is voor de Hoge Vucht weer snel een 
dak boven het hoofd heeft.
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VRAGEN AAN DE 
POLITIEK 

Het spreekt voor zich dat 
mensen zich veilig moeten 
voelen. Meer handhaving 
dient in de ogen van Breda 
Beslist het sluitstuk te zijn. In 
de eerste plaats moet ingezet 
worden op preventie, het 
voorkomen van ongewenst 
gedrag. De wijkagenten en 
wijk BOA’s zijn belangrijke 
schakels in het voortijdig 
signaleren van ongewenst 
gedrag. Meer handhaving 
nodig: dan ook (meer) echt 
blauw op straat. 

Voorkomen is beter: goed 
jeugdwerk en 
gemeenschapsopbouw zorgen 
voor sociale controle en 
normen.  
Extra toezicht en handhaving is 
de tweede linie. Dat moet wel, 
want zwaardere criminaliteit 
moet aangepakt. CDA wil full 
time wijkagent en vast 
wijkpolitiepunt. 

Meer handhaving kán een 
klein deel zijn van het 
antwoord. Wij willen vooral 
bewoners ondersteunen bij 
hun eigen ideeën en 
activiteiten en aansluiten bij 
het vele moois in de wijk 
Voorbeeld: toezicht vanuit de 
moskee en Buurtvaders.  
De gemeente moet investeren 
in de lokale initiatieven. De 
werkwijze van meer 
politie/BOA’s en camera’s 
verplaatst de criminaliteit 
alleen maar. 
 

Niet alleen, D66 vindt het 
voorkomen van onveiligheid 
ook belangrijk, handhaven is 
daar een deel van.  
 
Preventie van onveilig gevoel 
in de wijk, dat wil zeggen dat 
je BOA’s de tijd en middelen 
geeft om ook het gesprek aan 
te gaan, in combinatie met 
andere organisaties zoals 
jongerenwerk. 

Alleen handhaving is niet de 
oplossing. We moeten veel 
meer kijken naar de oorzaken 
van (gevoelens van) 
onveiligheid en daar, samen 
met de inwoners, iets aan 
doen. Dit kan ook gaan over 
straatinrichting, 
straatverlichting en dergelijke. 
GroenLinks pleit al jaren voor 
meer jongerenwerkers. 
Grote Broer en Zus en de 
Buurtvaders helpen hier 
uiteraard ook bij. 
 

Bewoners willen meer 
handhaving; Is dat het 
juiste antwoord op de 
gevoelens van 
onveiligheid in de 
wijk? Zo ja: Hoe gaat u 
dat realiseren? Zo 
niet, wat is dan uw 
antwoord? 

Eens. Elke wijk en dorp heeft 
een goede woningmix nodig. 
In Hoge Vucht zouden er 
voldoende starters- en 
seniorenwoningen moeten 
zijn., Bij nieuwbouw denken 
wij aa. Duurdere huur- en 
koopwoningen, zodat die 
betere mix ontstaat. 
Ondersteun ook het 
levensloopbestendig maken 
van woningen, zodat je kunt 
opgroeien en oud worden in 
jouw wijk. 

Het CDA Breda wil dat mensen 
iets kunnen opbouwen in 
Breda, daarom zetten we in op 
betaalbare koopwoningen. 
Bijvoorbeeld door huurkoop 
de huurwoning in bezit te 
kunnen krijgen. Wat we 
bijbouwen moet aanvullend 
zijn op wat er al is, maar wel 
bereikbaar voor bewoners die 
zo een volgende stap willen 
maken.  
 

Wat nodig is, is het herstellen 
en bewaken van de balans 
tussen de verschillende 
woningtypen. Dat kan door 
ándere woningtypen te 
bouwen. Maar ook door 
sociale huurwoningen te 
bouwen, EN tegelijk bewoners 
van evenveel bestaande 
sociale huurwoningen de kans 
te geven hun woning te kopen. 
Zo houden we de inwoners in 
de wijk!  

We zien dat er al veel sociale 
huurwoningen in de Hoge 
Vucht zijn. De wijk wordt 
sterker als we daar ook andere 
typen huizen bouwen. Dat 
maakt het aanbod meer 
divers. Wat D66 Breda betreft 
zetten we in op meer 
woningen voor de 
middeninkomens, samen met 
meer voorzieningen in de wijk.  
 

In de Hoge Vucht moet meer 
een mix van type woningen 
komen. Er is behoefte aan 
goedkope starterswoningen 
die betaalbaar zijn voor de 
politieagent, verpleegkundige 
en de leraar. Tegelijkertijd 
moeten we in wijken als 
(Ginneken of Bavel wel veel 
meer sociale huurwoningen 
gaan bouwen, want daar is 
een schreeuwend tekort aan.  

Bewoners van de Hoge 
Vucht willen niet nog 
meer hoogbouw en 
sociale huurwoningen. 
Mee eens? Wat is uw 
opvatting over 
woningbouw in Hoge 
Vucht? 

Breda Beslist is voorstander 
van het leescafé of wel 
bibliotheek 2.0. Iedere wijk en 
dorp moet zo’n 
ontmoetingsplek hebben. Zo 
spoedig mogelijk realiseren. 
Burgerparticipatie zal hier een 
belangrijk onderdeel van zijn! 
Betaalbare sport en cultuur 
zijn essentiële levens-
behoeften; het is aan 
bewoners om deze in te 
vullen, niet aan professionals. 
De gemeente ondersteunt 
deze initiatieven.  

We willen de 
ontmoetingsplekken in de wijk 
goed benutten. Daarnaast 
vinden we dat de bibliotheek, 
met één buurtpunt voor 
gemeentelijke diensten in de 
wijk een plek moet krijgen. Het 
(nieuwe) college moet dit zo 
snel als mogelijk uitvoeren. 
Het sportaanbod kan zelf in 
verenigingsverband worden 
georganiseerd op een van de 
vele accommodaties in en 
nabij de Hoge Vucht. 

Bieb 2.0: De ChristenUnie is 
het daar van harte mee eens 
en zal hier actief achter aan 
gaan. We horen graag wat de 
bewoners hierin belangrijk 
vinden, zodat de bibliotheek 
ook echt tot zijn recht komt als 
ontmoetingsplaats. 
Er is al veel aanbod aan sport 
en cultuur. Het is van belang 
dit goed in kaart te brengen en 
effectief te communiceren. 
Natuurlijk vernemen we  de 
behoeften van de bewoners 
hierin. 
 

Eens, de bibliotheek is keihard 
nodig en moet er wat ons 
betreft zo snel mogelijk 
komen. 
Een levendige wijk bestaat uit 
meer dan alleen maar huizen. 
Nodig is: meer ruimte om je 
vrije tijd te besteden, zoals 
recreatie, buitensportplekken, 
ontmoetingsplaatsen en 
((tijdelijke) horeca. D66 Breda 
ziet ook graag meer blijvende 
kunst en cultuur in de 
openbare ruimte.  
 

Eens. De Bibliotheek 2.0 zorgt 
volgens GroenLinks voor 
ontmoeting en verbinding, en 
tegelijkertijd vindt iedereen 
wat er nodig is: hulp bij 
digitale problemen of 
laaggeletterdheid en ook de 
fysiotherapeut, huisarts en 
verloskundige. Ook 
cultuurvoorzieningen en 
ruimte voor optredens. 
En: samen met bewoners 
kijken welke sportaanbod 
toegevoegd kan worden. 

Bewoners verlangen 
naar een 
ontmoetingsplek in de 
wijk in de vorm van 
een moderne, 
multifunctionele 
bibliotheek. Eens? 
Wanneer staat die er?  
Hoe gaat u aanbod 
sport en culturele 
voorzieningen 
verbreden? 

Ja, Breda Beslist is voorstander 
van een eigen buurtbegroting 
en de in Breda aanwezige 
wijkdeals, waarbij mensen 
meer verantwoordelijkheid 
krijgen en hebben over hun 
eigen leefomgeving. 
Zwerfvuil veroorzaken de 
inwoners zelf. Een betere 
sociale controle hierop door 
medebewoners is essentieel. 
De gemeente moet zorgen dat 
de ondergrondse containers 
altijd te gebruiken zijn. Tarief 
voor grofvuil moet verdwijnen. 

Het vele groen in de Hoge 
Vucht kan mogelijk beter 
worden onderhouden door de 
bewoners zelf, maar lukt dat 
niet dan staat het CDA Breda 
voor structureel beter 
onderhoud en kwaliteit van de 
buitenruimte.  
 

De ChristenUnie pleit voor 
samenwerking met bewoners 
en het bieden van 
mogelijkheden om hun eigen 
plannen uit te werken. We 
juichen burgerinitiatieven toe! 
Dek aan: vergroenen van de 
wijk via het aanleggen van 
groene tuinen en daken. 
De ChristenUnie sluit graag 
aan bij bestaande initiatieven. 
Er gebeuren als zoveel mooie 
dingen in de wijk, ook rondom 
het opruimen van zwerfvuil. 
 

Jazeker! We willen inwoners 
goed betrekken bij de invulling 
van hun wijk. D66 is daarom 
altijd voorstander geweest van 
de wijk en buurtdeals. 
We ondersteunen geweldige 
initiatieven van bewoners, 
zoals ook Opgeruimd Breda. 
Daarnaast spreken we de 
vervuilers aan op hun gedrag 
en blijven we in gesprek 
hierover met ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. 
 

GroenLinks vindt het 
belangrijk dat mensen zich 
verantwoordelijk voelen voor 
hun eigen wijk. Meer groen 
helpt het tegengaan van 
klimaatverandering, draagt bij 
aan een gezondere en 
prettigere wijk.  
Inwoners die zelf vaak het 
initiatief nemen om zwerfafval 
op te ruimen verdienen zo veel 
mogelijk ondersteuning,  
Meer prullenbakken en (weer) 
gratis grofvuil ophalen helpen 
dan. 

Bent u bereid 
inwoners van Hoge 
Vucht meer 
zeggenschap te geven 
over het groen in de 
wijk? 
Wat gaat u doen aan 
het zwerfvuil in de 
wijk? 
Hoe betrekt u de 
bewoners daarbij? 

Breda Beslist is een sterke 
lokale, puur Bredase partij. 
Breda Beslist kiest geen 
politieke richting. Zij is er enkel 
voor de stad, de dorpen, de 
wijken en de bewoners. Meer 
lokaal en minder invloed van 
de landelijke partijen. De 
Bredanaars moeten zelf hun 
eigen koers kunnen bepalen; 
samen doen wat goed is voor 
Breda. De gemeente heeft een 
ondersteunende rol en helpt 
waar nodig. 

Het CDA Breda staat voor de 
Kracht van Samen. Daarmee 
geven we de ruimte aan 
bewoners om mee te beslissen 
over wat er gebeurt in de wijk. 
We zetten ons in dat iedereen 
mee kan doen, via werk, 
opleiding of hulp als het even 
niet gaat. Dat is omzien naar 
elkaar, dat is de kracht van 
samen, dat is de kracht van 
Breda.  

De ChristenUnie vindt elk 
mens kostbaar. Iedereen moet 
gelijke kansen krijgen, ook in 
deze wijk. De Hoge Vucht 
verdient pósitieve aandacht!  
Initiatieven die al bestaan, 
willen we graag behouden.  
 
We gaan ons hard maken voor 
het afschaffen van de bijdrage 
voor het afhalen van grofvuil 
en voor een bibliotheek in en 
voor de wijk. 

D66 heeft altijd aandacht 
gehad voor de Hoge Vucht. 
Met het actieplan van ons 
Tweede Kamerlid Faissal 
Boulakjar, maar ook met onze 
plannen. We zetten in op een 
wijkbibliotheek, op betere 
(sport)voorzieningen in de 
wijk, de bouw van betaalbare 
huizen voor de leraar, agent en 
verpleegkundige. We 
versterken schoolgebouwen 
die dan (vaker) open kunnen 
voor de inwoners van de wijk. 

GroenLinks staat voor een 
mooi, groen en gezond 
Breda, waar iedereen zich 
thuis voelt, een prettige 
woning heeft en waar 
iedereen mee kan doen. 
We maken wijken veiliger, 
en zorgen dat fietsers en 
voetgangers zich veilig 
kunnen verplaatsen. 
Stem daarom 14, 15 of 16 
maart op GroenLinks! 

Waarom moeten 
inwoners van Hoge 
Vucht op uw partij 
stemmen? 

Gemeenteraadsverkiezingen:  
wat mag de wijk van de politiek verwachten?

Ja. Veiligheid staat bij ons 

hoog op de agenda. LPF Breda 

zet volop in op verhoging 

capaciteit handhaving, meer 

cameratoezicht, communicatie

van complete daderprofielen, 

een wijkagent per 5.000 

inwoners, een neutrale 

uitstraling van de agenten en 

handhavers, en steun voor 

meldpunten en buurtapps.

De gemeente zet stevig in op 

veiligheid in de brede zin van 

het woord. Partij voor de 

Dieren kiest voor preventie aan

de basis met wijkagenten die 

de wijk kennen en weten te 

verbinden. Breed gedragen 

buurtprojecten maken een wijk

leefbaar. Openbaar groen, 

ontmoetingsbankjes en voor 

iedereen gratis toegankelijke 

sportvoorzieningen dragen 

daaraan bij.

1. We moeten voorkomen dat 

Bredanaars zich onveilig 

voelen  en voorkomen dat de 

jeugd terecht komt in de 

criminaliteit  door ze kansen 

te bieden.  We kijken  niet 

weg: soms is straffen nodig.  

Ondermijnende  criminaliteit 

pakken we aan.

2. We willen dat onze 

wijkboa’s, wijkagent en 

jongerenwerkers er echt voor 

de wijk zijn, zodat iedereen 

hen kent en ze op kunnen 

treden als dat nodig is.

Ja, er is te weinig toezicht 

vanuit politie en handhaving. 

Tijdens de jaarwisseling wordt

er wel opgeschaald, maar dan 

is er alsnog veel overlast met 

veel schade en onrust.

Te doen: Meer 

cameratoezicht, buurtpre-

ventie, buurtvaders, Grote 

Broer en Zus en gerichte inzet 

van politie en handhaving. 

Meldingen van overlast altijd 

terugkoppelen en ook ouders 

betrekken.

Handhaving kan zeker helpen 

bij meer veiligheid. Maar dan 

wel in de vorm van mensen, 

niet in de vorm van camera’s. 

We zetten extra BOA’s in, die 

in het verlengde werken van 

de politie en die bekend zijn 

met de wijk

Handhaving is zeker een deel 

van de oplossing. De Bredase 

VVD gaat door met extra 

inzet van Boa’s. Daarnaast zijn 

we ook enorm trots op alle 

buurtpreventisten die er in 

Breda zijn. Iedere wijk die een 

buurtpreventie-groep wil, kan 

deze  rijgen. We moeten de wijk 

met zijn allen zo veilig en 

leefbaar mogelijk houden. De 

VVD zal hier altijd voor strijden.

Hoge Vucht heeft al een 

enorme hoeveelheid sociale 

huurwoningen. Nu is het tijd 

dat andere wijken in Breda 

deze vraag opvangen. Ook zien

we bij ondertunneling van de 

Noordelijke Rondweg, naast 

groen, mogelijkheden tot 

bouw, maar dit hoeft geen 

hoogbouw te zijn. Hoge Vucht 

is te lang genegeerd en het 

verdient een esthetisch mooie 

wijk te worden.

Wij zijn het volkomen eens met

de bewoners. Breda heeft zeer 

zeker meer sociale 

huurwoningen nodig, maar 

deze zouden beter over de 

verschillende wijken van Breda 

verspreid kunnen worden. 

Hoge Vucht heeft juist 

behoefte aan woningen uit het 

middensegment, zodat 

mensen die zich al jarenlang 

thuis voelen in Hoge Vucht ook

in hun eigen wijk een ander 

type woning kunnen 

betrekken.

Ons belangrijkste thema in 

ons verkiezingsprogramma is 

wonen. We willen betaalbare 

huur- en koopwoningen voor 

jong en oud in heel Breda. 

Specifiek voor Hoge Vucht 

pleiten we als PvdA voor meer

koopwoningen voor starters 

en senioren. 

Er is behoefte aan meer 

betaalbare koop- en 

huurwoningen in de vrije 

sector. Hoogbouw spreiden 

over de randen van de stad. 

Aangezien de Hoge Vucht 

relatief veel hoogbouw kent 

zijn andere wijken aan de 

beurt.

De Bredase SP snapt dat er in 

de Hoge Vucht niet nog meer 

sociale of hoogbouw bij hoeft 

te komen. Vrijgekomen grond 

of gebouwen willen we 

inzetten voor de wijk zelf waar 

activiteiten kunnen 

plaatsvinden.

Gelukkig zijn er de afgelopen 

jaren al veel huizen bijgekomen 

maar dat is nog niet genoeg. We

moeten er ook voor zorgen dat 

er voor iedere portemonnee 

woningen komen. Wijken met 

alleen maar sociale woningen of 

alleen maar appartementen is 

niet goed voor de wijk. Wij 

snappen dan ook dat de 

bewoners van de Hoge Vucht 

meer balans willen in de 

woningbouw. 

Wij staan in dienst van de 

bewoners van de gemeente, 

daarom is het van belang dat 

deze ontmoetingsplek er 

komt, met een financieel 

realistische uitvoering.

Gemeente creëert niet, dat 

doen bewoners. Waar ideeën 

ontstaan dient de gemeente 

dit te ondersteunen. Belangrijk

is in kaart te hebben waar 

exact behoefte aan is. LPF 

Breda staat voor cultuur en 

steun aan sport-verenigingen, 

ook nieuwe.

Een gezond en goed 

functionerende maatschappij 

stelt cultuur en sport voorop. 

Daar worden mensen werkelijk

gelukkig van. Helaas regeren 

de economische belangen nog 

te vaak. Bibliotheken en 

(sport)voorzieningen 

sneuvelen als eerste. 

Doodzonde! Wij zetten ons de 

komende jaren voor een 

gevarieerd aanbod. Een 

bieb/ontmoetingscentrum 

moet de komende periode te 

realiseren zijn.

1. Wij hebben  gezorgd voor 

een Digi-Taalpunt . Met 

bewoners  en instanties willen

we vanuit het programma 

Verbeter Breda  kijken naar de

wensen van bewoners en de 

haalbaarheid hiervan. 

2. PvdA maakt zich hard voor 

een multifunctioneel 

talentencentrum waar 

iedereen uit de wijk terecht 

kan om sport en hobby's te 

kunnen uitoefenen. We willen

investeren in mooie 

initiatieven .

Eens, wij zijn voor een 

centrale plaats voor 

ontmoeting/bibliotheek. 

Realisatie zal in overleg met 

de centrale bibliotheek, 

bewoners en gemeente 

plaatsvinden.

Wij zijn voor de komst van het

Talentencentrum aan de 

Terheijdenseweg. Met 

bewoners en verenigingen 

onderzoeken we welke 

behoefte er is en hoe het 

aanbod daarop kan worden 

afgestemd.

Helemaal mee eens. De 

Bredase SP heeft eind 2020 

een voorstel gedaan voor een 

nieuwe bibliotheek waar de 

gemeenteraad mee heeft 

ingestemd. Wat ons betreft 

komt die er nu ook snel. De 

topsporthal is niet echt voor en

van de wijk. Wij willen dat op 

vrijgekomen grond of in 

vrijgekomen gebouwen 

voorzieningen komen voor de 

wijk, voor ontmoeting en sport 

en cultuur.

Wij zullen toffe nieuwe ideeën 

die goed zijn voor de wijk dan 

ook altijd proberen te 

ondersteunen. Als het gaat om 

huisvesting zien wij eerder een 

samenwerking met andere, al 

reeds bestaande gebouwen als 

bijvoorbeeld de sportkantine 

van Advendo.  

Het Talentencentrum gaat ook 

zeker voor de hele wijk een 

mooie sportieve 

ontmoetingsplek worden. 

Absoluut! LPF Breda geeft de 

inwoners graag de stem terug 

die de gevestigde partijen 

hebben afgepakt. 

Betrokkenheid van de 

bewoners is cruciaal bij het 

succesvol uitvoeren van 

beleid. 

Zwerfvuil tast de leefbaarheid 

in Hoge Vucht enorm aan. De 

gemeente moet de leiding 

nemen in het schoonhouden 

van de publieke ruimte. Daar 

betaalt de Bredanaar immers 

belasting voor. Daarnaast  

meer controle en handhaving 

Gemeente Breda schermt 

graag met termen als 

participatiesamenleving, maar 

wanneer het puntje bij paaltje 

komt beslist ze zelf. De Partij 

voor de Dieren maakt geen 

plannen voor, maar mét de 

bewoners. De inrichting van 

het groen in de wijk past hier 

uitstekend bij. Hoge Vucht 

bloeit op, uit zichzelf. Dat is het

allermooiste. Wijken met 

lagere inkomens vergeet de 

gemeente, wanneer zij 

bezemt. Dit zou omgedraaid 

moeten worden. 

1. Jazeker, de afgelopen jaren 

hebben wij ook meegedaan 

aan Opgeruimd Hoge Vucht. 

Dit was een groot succes!

2. Ook voor ons is zwerfvuil in 

de wijken een doorn in het 

oog. Wij willen graag samen 

met de bewoners  hier een 

einde aan maken om de 

leefbaarheid van onze mooie 

Hoge Vucht te bevorderen. 

Dat doen we samen met 

bewoners en initiatieven als 

Opgeruimd Hoge Vucht. 

Ja, wij stimuleren een groene 

leefomgeving en vinden 

betrokkenheid en 

zeggenschap van bewoners 

daarbij erg belangrijk.

Voldoende (hufterproof) 

afvalbakken in de wijk. 

Handhaving en toezicht om 

dumpen van afval tegen te 

gaan. Goed gedrag belonen in 

de vorm van extra middelen 

voor activiteiten, groen en 

andere voorzieningen.

De inwoners zijn de baas en de 

experts van hun wijk. Zij weten

het beste wat nodig is en waar 

behoefte aan is. Dus ook over 

het groen in de wijk hebben de

bewoners het laatste woord.

Het afvalbeleid is een doorn in 

het oog van de Bredase SP. Wij

schaffen de €25,- voor het 

ophalen van grof vuil af, en we 

zorgen dat je restafval weg 

kunt gooien zonder het 

afvalpasje.

Zeker. Nu al zie je diverse 

projecten in de stad 

plaatsvinden waar buurten 

samen een groenplantsoen 

opknappen. 

We zorgen dat je makkelijk van 

je afval af kunt raken. Het 

ophalen van grofvuil en 

snoeiafval wordt gratis. Verder 

gaan we meer handhaven op 

rommel op straat gooien en 

illegaal dumpen.

LPF Breda is dé partij waar u 

gehoord wordt. We zijn tegen 

de vergaande islamisering en 

de bouw van de Turkse 

moskee. Wij pleiten voor de 

verbetering van de 

leefbaarheid en veiligheid in 

Hoge Vucht. Ook zetten we 

ons in voor een eerlijke 

huizenmarkt en dat jullie 

inspraak hebben in de 

bouwplannen.

Partij voor de Dieren en Hoge 

Vucht vormen een goed team. 

Wij durven allebei te dromen 

en staan tegelijkertijd in de 

realiteit van vandaag. Met een 

groene en gezonde focus, 

verbetert Hoge Vucht 

zienderogen. Breda wordt een 

fijne gemeente om in te 

wonen, voor iedereen.

De PvdA pakt de kansen  van   

de Hoge Vucht en  durft de 

problemen te benoemen. Dat 

hebben we de afgelopen jaren

gedaan met het Actieplan 

Hoge Vucht en dat blijven we 

doen. Onze nummer 2 op de 

lijst, Younes Nahnahi, woont 

in de Hoge Vucht en weet als 

geen ander wat in de 

haarvaten van de wijk speelt.

SHOUT! is een nieuwe lokale 

partij die onafhankelijk is en 

opkomt voor de belangen van 

bewoners. Op nummer 6 

hebben wij een bewoner uit 

de Hoge Vucht staan die goed 

weet wat er speelt in de wijk 

en wat er beter zou kunnen.

De SP zet zich samen met de 

Bredanaars in voor een 

betaalbaar huis voor iedereen, 

betaalbare zorg in de buurt 

voor iedereen die dat nodig 

heeft en zien in de Hoge Vucht 

veel kansen, mooie mensen en 

initiatieven en dus niet enkel 

problemen zoals soms het 

beeld lijkt te zijn

De Bredase VVD is een nuchtere 

lokale partij die met focus op 

veiligheid, lage lasten en goede 

voorzieningen zorgt dat onze 

wijken leefbaarder wo
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Vragen van bewoners over wonen, een 
bibliotheek, handhaving en zwerfvuil

Ja. Veiligheid staat bij ons 

hoog op de agenda. LPF Breda 

zet volop in op verhoging 

capaciteit handhaving, meer 

cameratoezicht, communicatie

van complete daderprofielen, 

een wijkagent per 5.000 

inwoners, een neutrale 

uitstraling van de agenten en 

handhavers, en steun voor 

meldpunten en buurtapps.

De gemeente zet stevig in op 

veiligheid in de brede zin van 

het woord. Partij voor de 

Dieren kiest voor preventie aan

de basis met wijkagenten die 

de wijk kennen en weten te 

verbinden. Breed gedragen 

buurtprojecten maken een wijk

leefbaar. Openbaar groen, 

ontmoetingsbankjes en voor 

iedereen gratis toegankelijke 

sportvoorzieningen dragen 

daaraan bij.

1. We moeten voorkomen dat 

Bredanaars zich onveilig 

voelen  en voorkomen dat de 

jeugd terecht komt in de 

criminaliteit  door ze kansen 

te bieden.  We kijken  niet 

weg: soms is straffen nodig.  

Ondermijnende  criminaliteit 

pakken we aan.

2. We willen dat onze 

wijkboa’s, wijkagent en 

jongerenwerkers er echt voor 

de wijk zijn, zodat iedereen 

hen kent en ze op kunnen 

treden als dat nodig is.

Ja, er is te weinig toezicht 

vanuit politie en handhaving. 

Tijdens de jaarwisseling wordt

er wel opgeschaald, maar dan 

is er alsnog veel overlast met 

veel schade en onrust.

Te doen: Meer 

cameratoezicht, buurtpre-

ventie, buurtvaders, Grote 

Broer en Zus en gerichte inzet 

van politie en handhaving. 

Meldingen van overlast altijd 

terugkoppelen en ook ouders 

betrekken.

Handhaving kan zeker helpen 

bij meer veiligheid. Maar dan 

wel in de vorm van mensen, 

niet in de vorm van camera’s. 

We zetten extra BOA’s in, die 

in het verlengde werken van 

de politie en die bekend zijn 

met de wijk

Handhaving is zeker een deel 

van de oplossing. De Bredase 

VVD gaat door met extra 

inzet van Boa’s. Daarnaast zijn 

we ook enorm trots op alle 

buurtpreventisten die er in 

Breda zijn. Iedere wijk die een 

buurtpreventie-groep wil, kan 

deze  rijgen. We moeten de wijk 

met zijn allen zo veilig en 

leefbaar mogelijk houden. De 

VVD zal hier altijd voor strijden.

Hoge Vucht heeft al een 

enorme hoeveelheid sociale 

huurwoningen. Nu is het tijd 

dat andere wijken in Breda 

deze vraag opvangen. Ook zien

we bij ondertunneling van de 

Noordelijke Rondweg, naast 

groen, mogelijkheden tot 

bouw, maar dit hoeft geen 

hoogbouw te zijn. Hoge Vucht 

is te lang genegeerd en het 

verdient een esthetisch mooie 

wijk te worden.

Wij zijn het volkomen eens met

de bewoners. Breda heeft zeer 

zeker meer sociale 

huurwoningen nodig, maar 

deze zouden beter over de 

verschillende wijken van Breda 

verspreid kunnen worden. 

Hoge Vucht heeft juist 

behoefte aan woningen uit het 

middensegment, zodat 

mensen die zich al jarenlang 

thuis voelen in Hoge Vucht ook

in hun eigen wijk een ander 

type woning kunnen 

betrekken.

Ons belangrijkste thema in 

ons verkiezingsprogramma is 

wonen. We willen betaalbare 

huur- en koopwoningen voor 

jong en oud in heel Breda. 

Specifiek voor Hoge Vucht 

pleiten we als PvdA voor meer

koopwoningen voor starters 

en senioren. 

Er is behoefte aan meer 

betaalbare koop- en 

huurwoningen in de vrije 

sector. Hoogbouw spreiden 

over de randen van de stad. 

Aangezien de Hoge Vucht 

relatief veel hoogbouw kent 

zijn andere wijken aan de 

beurt.

De Bredase SP snapt dat er in 

de Hoge Vucht niet nog meer 

sociale of hoogbouw bij hoeft 

te komen. Vrijgekomen grond 

of gebouwen willen we 

inzetten voor de wijk zelf waar 

activiteiten kunnen 

plaatsvinden.

Gelukkig zijn er de afgelopen 

jaren al veel huizen bijgekomen 

maar dat is nog niet genoeg. We

moeten er ook voor zorgen dat 

er voor iedere portemonnee 

woningen komen. Wijken met 

alleen maar sociale woningen of 

alleen maar appartementen is 

niet goed voor de wijk. Wij 

snappen dan ook dat de 

bewoners van de Hoge Vucht 

meer balans willen in de 

woningbouw. 

Wij staan in dienst van de 

bewoners van de gemeente, 

daarom is het van belang dat 

deze ontmoetingsplek er 

komt, met een financieel 

realistische uitvoering.

Gemeente creëert niet, dat 

doen bewoners. Waar ideeën 

ontstaan dient de gemeente 

dit te ondersteunen. Belangrijk

is in kaart te hebben waar 

exact behoefte aan is. LPF 

Breda staat voor cultuur en 

steun aan sport-verenigingen, 

ook nieuwe.

Een gezond en goed 

functionerende maatschappij 

stelt cultuur en sport voorop. 

Daar worden mensen werkelijk

gelukkig van. Helaas regeren 

de economische belangen nog 

te vaak. Bibliotheken en 

(sport)voorzieningen 

sneuvelen als eerste. 

Doodzonde! Wij zetten ons de 

komende jaren voor een 

gevarieerd aanbod. Een 

bieb/ontmoetingscentrum 

moet de komende periode te 

realiseren zijn.

1. Wij hebben  gezorgd voor 

een Digi-Taalpunt . Met 

bewoners  en instanties willen

we vanuit het programma 

Verbeter Breda  kijken naar de

wensen van bewoners en de 

haalbaarheid hiervan. 

2. PvdA maakt zich hard voor 

een multifunctioneel 

talentencentrum waar 

iedereen uit de wijk terecht 

kan om sport en hobby's te 

kunnen uitoefenen. We willen

investeren in mooie 

initiatieven .

Eens, wij zijn voor een 

centrale plaats voor 

ontmoeting/bibliotheek. 

Realisatie zal in overleg met 

de centrale bibliotheek, 

bewoners en gemeente 

plaatsvinden.

Wij zijn voor de komst van het

Talentencentrum aan de 

Terheijdenseweg. Met 

bewoners en verenigingen 

onderzoeken we welke 

behoefte er is en hoe het 

aanbod daarop kan worden 

afgestemd.

Helemaal mee eens. De 

Bredase SP heeft eind 2020 

een voorstel gedaan voor een 

nieuwe bibliotheek waar de 

gemeenteraad mee heeft 

ingestemd. Wat ons betreft 

komt die er nu ook snel. De 

topsporthal is niet echt voor en

van de wijk. Wij willen dat op 

vrijgekomen grond of in 

vrijgekomen gebouwen 

voorzieningen komen voor de 

wijk, voor ontmoeting en sport 

en cultuur.

Wij zullen toffe nieuwe ideeën 

die goed zijn voor de wijk dan 

ook altijd proberen te 

ondersteunen. Als het gaat om 

huisvesting zien wij eerder een 

samenwerking met andere, al 

reeds bestaande gebouwen als 

bijvoorbeeld de sportkantine 

van Advendo.  

Het Talentencentrum gaat ook 

zeker voor de hele wijk een 

mooie sportieve 

ontmoetingsplek worden. 

Absoluut! LPF Breda geeft de 

inwoners graag de stem terug 

die de gevestigde partijen 

hebben afgepakt. 

Betrokkenheid van de 

bewoners is cruciaal bij het 

succesvol uitvoeren van 

beleid. 

Zwerfvuil tast de leefbaarheid 

in Hoge Vucht enorm aan. De 

gemeente moet de leiding 

nemen in het schoonhouden 

van de publieke ruimte. Daar 

betaalt de Bredanaar immers 

belasting voor. Daarnaast  

meer controle en handhaving 

Gemeente Breda schermt 

graag met termen als 

participatiesamenleving, maar 

wanneer het puntje bij paaltje 

komt beslist ze zelf. De Partij 

voor de Dieren maakt geen 

plannen voor, maar mét de 

bewoners. De inrichting van 

het groen in de wijk past hier 

uitstekend bij. Hoge Vucht 

bloeit op, uit zichzelf. Dat is het

allermooiste. Wijken met 

lagere inkomens vergeet de 

gemeente, wanneer zij 

bezemt. Dit zou omgedraaid 

moeten worden. 

1. Jazeker, de afgelopen jaren 

hebben wij ook meegedaan 

aan Opgeruimd Hoge Vucht. 

Dit was een groot succes!

2. Ook voor ons is zwerfvuil in 

de wijken een doorn in het 

oog. Wij willen graag samen 

met de bewoners  hier een 

einde aan maken om de 

leefbaarheid van onze mooie 

Hoge Vucht te bevorderen. 

Dat doen we samen met 

bewoners en initiatieven als 

Opgeruimd Hoge Vucht. 

Ja, wij stimuleren een groene 

leefomgeving en vinden 

betrokkenheid en 

zeggenschap van bewoners 

daarbij erg belangrijk.

Voldoende (hufterproof) 

afvalbakken in de wijk. 

Handhaving en toezicht om 

dumpen van afval tegen te 

gaan. Goed gedrag belonen in 

de vorm van extra middelen 

voor activiteiten, groen en 

andere voorzieningen.

De inwoners zijn de baas en de 

experts van hun wijk. Zij weten

het beste wat nodig is en waar 

behoefte aan is. Dus ook over 

het groen in de wijk hebben de

bewoners het laatste woord.

Het afvalbeleid is een doorn in 

het oog van de Bredase SP. Wij

schaffen de €25,- voor het 

ophalen van grof vuil af, en we 

zorgen dat je restafval weg 

kunt gooien zonder het 

afvalpasje.

Zeker. Nu al zie je diverse 

projecten in de stad 

plaatsvinden waar buurten 

samen een groenplantsoen 

opknappen. 

We zorgen dat je makkelijk van 

je afval af kunt raken. Het 

ophalen van grofvuil en 

snoeiafval wordt gratis. Verder 

gaan we meer handhaven op 

rommel op straat gooien en 

illegaal dumpen.

LPF Breda is dé partij waar u 

gehoord wordt. We zijn tegen 

de vergaande islamisering en 

de bouw van de Turkse 

moskee. Wij pleiten voor de 

verbetering van de 

leefbaarheid en veiligheid in 

Hoge Vucht. Ook zetten we 

ons in voor een eerlijke 

huizenmarkt en dat jullie 

inspraak hebben in de 

bouwplannen.

Partij voor de Dieren en Hoge 

Vucht vormen een goed team. 

Wij durven allebei te dromen 

en staan tegelijkertijd in de 

realiteit van vandaag. Met een 

groene en gezonde focus, 

verbetert Hoge Vucht 

zienderogen. Breda wordt een 

fijne gemeente om in te 

wonen, voor iedereen.

De PvdA pakt de kansen  van   

de Hoge Vucht en  durft de 

problemen te benoemen. Dat 

hebben we de afgelopen jaren

gedaan met het Actieplan 

Hoge Vucht en dat blijven we 

doen. Onze nummer 2 op de 

lijst, Younes Nahnahi, woont 

in de Hoge Vucht en weet als 

geen ander wat in de 

haarvaten van de wijk speelt.

SHOUT! is een nieuwe lokale 

partij die onafhankelijk is en 

opkomt voor de belangen van 

bewoners. Op nummer 6 

hebben wij een bewoner uit 

de Hoge Vucht staan die goed 

weet wat er speelt in de wijk 

en wat er beter zou kunnen.

De SP zet zich samen met de 

Bredanaars in voor een 

betaalbaar huis voor iedereen, 

betaalbare zorg in de buurt 

voor iedereen die dat nodig 

heeft en zien in de Hoge Vucht 

veel kansen, mooie mensen en 

initiatieven en dus niet enkel 

problemen zoals soms het 

beeld lijkt te zijn

De Bredase VVD is een nuchtere 

lokale partij die met focus op 

veiligheid, lage lasten en goede 

voorzieningen zorgt dat onze 

wijken leefbaarder wo

Van FvD waren geen contactgegevens bekend, Buurtbelangen gaf geen antwoord op de vragen.  De Bredase Volkspartij en 50 Plus hebben niet gereageerd.
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Fijn wonen in Wisselaar 
“Kortom, we wonen hier heel graag”, sluit Rieki af. “We 
hebben leuk contact met de buren. Voor de renovatie 
konden we bijvoorbeeld bij hen binnenkijken waar het werk 
al gedaan was. Zo wisten we precies wat ons te wachten 
stond. We krijgen overigens nu veel reacties dat de 
uitstraling van ons huis zoveel moderner is. De crème-
kleurige buitenmuren zijn prachtig. De woningen zijn niet 
alleen gerenoveerd, maar opgeplust vinden wij.”  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ze hebben nét de renovatie van hun woning achter de rug. 
Van september 2021 tot begin februari zijn de vakmannen van 
Geluk Groep bezig geweest met hun nieuwe dak, 
zonnepanelen, muurisolatie, nieuwe ramen, nieuwe badkamer 
en een nieuwe keuken.  
 

Dolblij zijn ze met de renovatie: 
“Vroeger tochtte het flink, maar we hebben deze winter de 

verwarming nog niet aan gehad!” 
 

Netjes gewerkt 
Ze wonen sinds 1979 in deze woning en hebben de renovatie 
in de jaren ’80 ook meegemaakt. Rieki vertelt: “Als we deze 
renovatie vergelijken met toen, is het een enorm verschil. De 
mannen van Geluk hebben zó netjes gewerkt. Ze lieten ons 
huis net zo netjes achter na een dag werken, als ze het ’s 
ochtends aantroffen. Alle rommel werd opgeruimd en dat is 
geweldig. En, ze waren ook nog eens gezellig!” 
 
Zelf tegeltjes uitzoeken en warmer huis 
Dankzij de zelf uitgekozen tegeltjes in de badkamer en keuken 
heeft de renovatie een eigen ‘touch’ gekregen. John zegt: 
“Het eindresultaat is super. Ons huis is nu 5-6 graden warmer 
dan vroeger dankzij de isolatie en het HR+++ glas met nieuwe 
kozijnen. We hebben onze verwarming nog niet eens 
aangehad deze winter. Het is zo’n groot verschil met vroeger!  

 

John en Rieki wonen al 42 jaar héél tevreden in Wisselaar 
 

Bart Lauwen - D66

Boaz  Adank - VVD

Marike de Nobel - GroenLinks

Arjen van Drunen - PvdA

Iwan Dienjes - LPF

Janneke van Lierop - PvdD

Jeroen Bruijns - CDA

Inge Verdaasdonk  -  SP

Karel Smouter  -  CU

Paul de Jong -  SHOUT!

Peter Vissers - Breda Beslist 

Gemeenteraadsverkiezingen: De lijsttrekkers  
in willekeurige volgorde
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De Zonnebloem bestaat al ruim 70 
jaar voor mensen met een fysieke be-
perking voor wie dagelijkse zaken niet 
vanzelfsprekend zijn. De vrijwilligers 
laten zien, dat er véél meer mogelijk is! 
Met aandacht, activiteiten, vakanties, 
betere mobiliteit en toegankelijkheid. 
Er kan zoveel meer dan je denkt!

De Zonnebloemafdeling Hoge Vucht 
bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die hieraan 
meehelpen. Door corona kunnen wij helaas momenteel 
geen activiteiten organiseren, maar dat betekent niet dat 
we stil zitten.

We houden met de gasten contact via telefoon en voor wie 
dat wil (alles volgens de regels) gaan we op bezoek en drin-
ken gezellig een kopje koffie, doen een spelletje of gaan 
wandelen. Onze gasten kunnen dan even hun verhaal kwijt 
en dit alles met een lach en soms een traan.

Regelmatig brengen wij in deze coronatijd een attentie en 
4x per jaar onze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief staat altijd o.a. het laatste nieuws en 
een woordzoeker, die enthousiast ingevuld wordt door veel 
gasten. Er kunnen mooie prijsjes mee gewonnen worden, 
die gasten met veel dankbaarheid in ontvangst nemen. 

Om dit alles te bekostigen gaan we regelmatig op zoek naar 
sponsoren. Deze kunnen we gelukkig altijd wel vinden.

Intratuin heeft al onze gasten voorzien van een mooie bak 
met bloemen en ook voor onze jaarlijkse bingo mochten we 
langskomen voor prijsjes. 

Onze laatste actie was in samenwerking met Albert Heijn 
op Moerwijk.

Wij hebben 3 maanden de statiegeldzuil mogen ge-
bruiken om geld op te halen voor benodigdheden 
voor onze activiteiten. Als eerste zijn we gaan spa-
ren voor 3 soepketels. Via facebook hebben we 
van een anonieme sponsor 1 soepketel gekregen. 
 
 De andere 2 hebben we nu ook kunnen aanschaffen; super! 
We hebben zelfs nog wat geld overgehouden en gaan dit 

voor een mooi nieuw doel gebruiken. 

Foto: Paul Beenakkers (supermarktmanager) en Jeanne Se-
geren (De Zonnebloem afdeling Hoge Vucht).

Mocht je nu nieuwsgierig zijn geworden naar mogelijkhe-
den voor vrijwilligerswerk binnen onze afdeling?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die bezoekwerk willen 
gaan doen. 

Afspraken, mogelijkheden en wensen gaan uiteraard altijd 
in overleg met de gast. Heeft u hier belangstelling voor, wat 
we erg op prijs stellen, dan kunt u contact opnemen met 
Jeanne Segeren (bestuurslid bezoekwerk) telefoon num-
mer 076-5710474. 

DE ZONNEBLOEM HOGE VUCHT! ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT!

De oplossing van de puzzel van 
december is: “DICHTWERK”
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Kyara van de Klundert (20 jaar) studeert momenteel af  
aan haar opleiding Sociaal Maatschappelijk Werk bij  
Curio. Ze woont in Hoge Vught en werkt als vrijwilliger bij 
Grote Broer / Grote Zus in Haagse Beemden. Verbeter Breda 
gaat over tweedeling in de stad. Wat ziet zij als de grootste 
uitdaging hierin voor de jeugd van Breda? En waar liggen  
de oplossingen? 

Verbeter Breda gaat over tweedeling in de stad. 
Waar krijg jij buikpijn van? 
Ik geloof dat de tweedeling vooral door onszelf wordt 
gemaakt. We tonen niet genoeg interesse in elkaar en we 
doen niet genoeg moeite om elkaars milieu te leren kennen. 
De ander blijft onbekend voor ons. We blijven kijken naar 
wie we zelf zijn en niet naar wie de ander is. In plaats 
daarvan gaan we recht tegenover elkaar staan heb ik  
het gevoel. Daar krijg ik buikpijn van.  

Is dat bij jongeren ook zo?
Het ligt aan het moment. Als ik een-op-een met jongeren 
buiten in de Hoge Vucht sta te praten, dan kan ik best veel 
onderwerpen met hen bespreken. Dan stellen ze zich echt 
wel open. Maar ook zij vertonen kuddegedrag, praten elkaar 
dikwijls na. Verder telt vaak de opvatting van hun ouders die 
ze overnemen. Zo ontstaan vaste patronen en vaak vooroor-
delen over mensen uit andere culturen. Dat leidt tot 
tweedeling in denken over elkaar. En je krijgt daardoor te 
weinig discussie over hun eigen principes en denkbeelden. 
Het vraagt lef om voor je eigen standpunten uit te komen, 
zeker als je in een groep bent.

Wat moet er gebeuren?
De verbinding moet sterker, op vroege leeftijd. Want als we 
volwassen zijn, zijn onze patronen al ontwikkeld. Niet veel 
mensen wijken van hun patronen af als die eenmaal 
ingesleten zijn. 
Als je jongeren in de Hoge Vucht wilt veranderen, moet je 
hen al jong kennis laten maken met andere culturen. Ik vind 
zelf de Hoge Vucht een mooie wijk met veel verschillende 
mensen. Alleen zou het goed zijn dat iedereen wat meer  
met een open mind de ander tegemoet treedt. 

Hoe doen we dat, de verbinding versterken?
Het zou een normaal en vast onderdeel op de basisschool 
moeten worden, leren over elkaars culturen, de omgeving 
waar je opgroeit. 
Ik weet nog dat we één moment hadden waarop alle scholen 
bij elkaar kwamen en dat was als we een voetbaltoernooitje 
hadden. Aan de ene kant was dat heel leuk, want dat was 
het moment in het jaar dat je andere scholen zag en 
daarmee kennismaakte. Maar het ging ook over strijden 
tegen elkaar, niet alleen om de eerste te worden, we hadden 
bijvoorbeeld ook ruzie over de kleedkamers die we moesten 
delen. Ook het supporten langs de lijn, daar zat heel veel 
strijd in. Dat was minder aan die toernooien. We waren bij 
elkaar, maar we voelden ons nooit één. Dan vind ik het 
logisch dat je school tegen school en cultuur tegen cultuur 
krijgt. Terwijl, ik denk dat je op vroege leeftijd veel meer 
verbinding kunt maken tussen scholen, bijvoorbeeld tussen 
scholen in de Hoge Vucht en scholen uit andere culturen, 
zoals het Ginneken of de Haagse Beemden. Of als je een 
evenement organiseert in de Hoge Vucht, moet je er ook 

jongeren uit andere wijken bij betrekken. Veel mensen 
weten echt niet hoe het hier is om te wonen. Die baseren 
zich op wat incidenten in de krant. Maar die incidenten heb 
je overal in Breda. Er zijn hier echt mooie waarden en 
normen. Als mensen zich hiervoor openstellen, leer je van 
elkaar en verklein je de tweedeling.

Hoe?
Op stage bij Grote Broer organiseren we vaak activiteiten. 
Niet het strijden maar het samenkomen zetten we centraal, 
de wijk verbinden. Ouderen onder elkaar, ouders met 
jongeren. We bieden van alles aan waar iedereen zich in kan 
vinden en mixen dat. We zetten bijvoorbeeld een popcorn-
machine naast hennatattoos. Zo ga je dingen leren over 
elkaars cultuur. 

Dat zouden scholen ook moeten doen? 
Het enige wat wij leren op school is waar wij later onze 
centen mee kunnen verdienen. Ik vind dat best kwalijk. 
School is heel prestatie gericht, het gaat alleen maar over 
punten en een diploma, want je moet wel geld kunnen 
verdienen. Dan is het niet gek dat alles bij de jongeren om 
geld draait. En niet om hoe je je in je vel voelt. 

Ik zie dat jongeren behoefte hebben aan tools hoe ze met 
bepaalde onderwerpen uit het leven om moeten gaan. 
Omgaan met emoties, met scheidingen, met schulden. 
Eigenlijk dingen die juist vaak prioriteit hebben in het leven, 
maar die we nergens leren. Daar zou de school aandacht 
aan moeten besteden, dat we levenservaringsles krijgen op 
school, en dat het een normaal en vast onderdeel wordt op 
school. Een vak. 

Je doet eindexamen voor je opleiding Sociaal 
Maatschappelijk Werk. Wat ga je hierna doen?
Ik wil heel graag door met hbo, maar ik ga hierna eerst een 
tussenjaar nemen. Ik wil gaan graven naar mijn patronen en 
die wil ik aanpakken. Dan kan ik er pas 100% voor andere 
mensen zijn. 
Ik was altijd al wel het plan, maar door school heb je toch 
steeds een excuus om jezelf uit de weg te gaan. Dat je het 
druk hebt en er nu niet over kunt praten. Als ik een tussen-
jaar neem kan ik al die smoesjes niet meer gebruiken en 
wordt het gewoon keihard aan mezelf werken. Ik hoop dat ik 
dan nog trotser kan zijn op hoe ik het heb aangepakt. Ik wil 
niet de makkelijk weg, maar de realistische weg. 

Zou dat een oplossing zijn, iedereen een tussenjaar?
Bepaalde spiegeling is voor iedereen goed. Vaak zien 
mensen alleen het gedrag van anderen. Als ze bij zichzelf 
hebben gezocht naar waar hun eigen gedrag vandaan komt, 
kunnen ze het bij de andere mensen beter begrijpen. Dan 
weet je dat er achter bepaald gedrag meer zit. Hoe open 
minder je bent, hoe beter je de ander kunt zien. 

 

Vorig jaar heeft de initiatiefgroep Verbeter Breda samen met 
veel inwoners en organisaties in Het Pact van Breda, Deel 1 
de intentie vastgelegd om iets te gaan doen aan de toene-
mende tweedeling in de stad. Tot aan de zomer worden er 
verdiepende gesprekken gevoerd over de thema’s uit Deel 1. 
Denk bijvoorbeeld aan: Het begint bij bestaanszekerheid, 
Investeren in jeugd en Leefbaarheid & Veiligheid. Deze 
gesprekken leiden tot Het Pact van Breda van Breda, Deel 2. 
Hierin staan de doelen en oplossingsrichtingen bij de 
thema’s. Eind dit jaar volgt nog Het Pact van Breda, Deel 3. 
Dit bevat een door alle partners vastgestelde uitvoerings-
agenda voor de komende 4 jaar op basis van de doelen en 
oplossingsrichtingen uit Deel 2.
De verdiepende gesprekken over de thema’s vinden de 
komende maanden op verschillende momenten en plekken 
in de stad plaats. Steeds met inwoners en professionals.  
De gesprekken staan onder leiding van onafhankelijke 
gespreksleiders. Het kan goed zijn dat zij u benaderen om 
mee te praten. En uiteraard kunt u hen zelf ook benaderen 
om uw kennis en ervaringen te delen. 

Een overzicht:
•  Het begint bij bestaanszekerheid 

Sjef Kuisters  sjef@procreate.design 
•   Investeer in de jeugd 

Stefanie Vermeulen  stefanie@urbanlivinglabbreda.nl
•   Er moet iets te doen zijn in buurten 

Eelke de Rooij  eelke@spacevalue.nl
•   Stuur op gemengd wonen 

Eelke de Rooij  eelke@spacevalue.nl
•  Maak ontmoeting mogelijk 

Marieke Beekers  mwg.beekers@breda.nl
•  Leefbaarheid en Veiligheid 

Jerrel Denijn  info@pakkt.nl

Wat houdt ‘Verbeter Breda’ voor jou in?

Wie goed kijkt ziet dat er nog te veel Bredanaars zijn die elke dag zorgen hebben. Over geld. Over 
hun gezondheid. Over de toekomst van zichzelf of van hun kinderen. Ze hebben het gevoel niet 
dezelfde kansen te hebben en er alleen voor te staan. We zien dat in sommige buurten steeds 
meer Bredanaars wonen die dit soort zorgen en problemen hebben. Dan ontstaat er tweedeling 
en hebben mensen die in de ene buurt wonen, meer kansen dan mensen uit een andere buurt. 
Dat willen we voorkomen, want alle Bredanaars verdienen gelijke kansen. Dat is de ambitie van 
Verbeter Breda. Wil je meer weten? Kijk op www.verbeterbreda.nl

www.verbeterbreda.nl
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Dagelijks komen 
er duizenden 
studenten van 
de Curio scholen 
naar de Biesdon-
kweg, voorna-
melijk met het 
openbaar ver-
voer.

Dit brengt zowel positieve als negatieve zaken met 
zich mee.Vooral het zwerfafval en het parkeren leiden 
nog wel eens tot ergernis.

Curio aan de Biesdonkweg overlegt met de andere 
scholen in de omgeving om samen tot een oplos-
sing te komen. Ze willen dit graag voor de wijk goed 
oppakken, als goede buur. Hierbij speelt ook de ge-
meente een belangrijke rol.

Bij Curio weet men dat zij hier hun verantwoordelijk-
heid moeten nemen. 

Bewustwording van leerlingen speelt hierbij dan ook 
een belangrijke rol tijdens het lesprogramma. 

Ook extra kliko’s zijn geplaatst. Over suggesties om 
de overlast verder te minimaliseren gaat Curio graag 
het gesprek aan. Aan het parkeerprobleem, wordt 
gewerkt door een nieuwe doorgang te realiseren naar 
het parkeerterrein van Sv Advendo. Verwacht wordt 
dat het probleem minder zal worden omdat online 
onderwijs zeker deel uit blijft maken van het toekom-
stig onderwijs. Daarvoor hoeven de studenten niet 
naar school te komen. 

Tegenover deze als negatief ervaren problemen staat 
een scala van positieve projecten en inbreng voor de 
bewoners vanuit Curio.

Curio heeft vmbo en mbo opleidingen. Een diversiteit 

waar je van achterover slaat.

Van kapper tot laborant en van automonteur tot be-
veiliger.

Er is voor iedereen die dat wil een gepaste opleiding, 
ook zijn er mogelijkheden om door te stromen naar 
het HBO.

Toen de Curio scholen in januari hun open dagen had-
den, ben ik bij een aantal locaties op bezoek geweest. 
Ik heb rondgelopen in de gebouwen. En ik heb met 
verschillende mensen gesproken.  

Curio zorg en welzijn aan de Biesdonkweg

Tijdens mijn rondgang bij de open dag kwam ik te-
recht bij de opleidingen zorg en welzijn. Die zitten in 
het gebouw aan de Biesdonkweg 33. Er heerst een 
gezellige sfeer.

In mijn gesprek met een peer coach  (Engels voor ‘ge-
lijke’) werd mij duidelijk dat dit mede kwam omdat 
leerlingen na de les vaak gezellig blijven hangen op 
de school.

Dit wordt gestimuleerd en begeleid door deze  peer 
coaches, dit zijn ook leerlingen.Het bijkomend voor-
deel voor de wijk is dat de leerlingen niet door de wijk 
gaan slenteren.

Ook lopen er verschillende projecten waarbij duidelijk 
de verbinding met de wijk gezocht wordt,zodat leer-
lingen sociale vaardigheden en  praktijkervaring kun-
nen opdoen.

Zo lopen de studenten stage bij verschillende zorgin-
stellingen, bijvoorbeeld bij verzorgingshuis Vuchter-
hage. Zij organiseren verschillende activiteiten voor 
de bewoners, zoals spelletjes spelen, wandelen of 
lekker winkelen op Moerwijk.

Zo is er ook het Bredaas leerbedrijf van Curio opge-
zet. Heb je behoefte aan hulp of extra klusjes buiten 
of in huis? Dan is dit wat je zoekt.

Boodschappen doen, autowassen, hond uitlaten, 
tuinonderhoud, alles is mogelijk.

En bespreekbaar tegen een kleine vergoeding .

Ook op het  sociale vlak, koffie drinken, spelletje doen 
of gewoon een praatje maken kun je hiervoor ook te-
recht.

Wel even contact opnemen met Curio, locatie Bies-
donkweg. Dan vindt er eerst altijd een gesprek plaats 
met een docent. 

Je kunt ook mailen, bredaasleerbedrijf@curio.nl

Ook de opleiding uiterlijke verzorging kan voor de 
bewoners wat betekenen. Hier kun je een afspraak 
maken bij de VIP salon en onder begeleiding van een 
docent gratis geknipt en gekapt worden (als model). 

Voor speciale behandelingen zoals verven of perma-
nenten worden alleen de kosten van de gebruikte 
producten berekend. 

Info en afspraken kun je regelen bij Cathy telnr. 06-
25535377.

Vanaf februari kun je ook terecht in de schoonheids-
salon. Dit ook op afspraak locatie Biesdonkweg. 
Curio techniek en technologie aan de Terheijdense-
weg 348

Verder naar de laboranten- en media opleiding.Hier 
valt de gedrevenheid en enthousiasme op. Zij  willen 
dan ook niets liever dan laten zien wat ze hier doen.

Ze willen dan ook graag buiten de open dag om wat 
organiseren voor de wijkbewoners.Wordt vervolgd!

Curio, locatie Terheijdenseweg 414

Dan naar sport en bewegen en veiligheid. Het project 
Fit en vitaal is echt voor jong en oud.Elke dinsdag en 

donderdag kunnen senioren hier gratis en onder be-
geleiding sporten.Er wordt natuurlijk eerst goed ge-
keken door de docenten van de diverse opleidingen 
wat voor u de mogelijkheden zijn. 

Contact kun je opnemen via dit mailadres: rj08@cu-
rio.nl

De eerstejaars studenten geven op  basisscholen de 
Wisselaar en Kennedy maandag en woensdag les in 
bewegen.

Dit is voor de onderbouw. Voor de bovenbouw wor-
den er ook lessen in het zwembad gegeven, de zoge-
naamde natte les.

Een diploma kan hier niet gehaald worden maar ge-
zond bewegen staat ook hier centraal.

Tenslotte nog even langs veiligheid.Zij zetten hun 
studenten vaak in als ondersteuning van handha-
vingsprojecten in de wijk.Zij lopen dan met de hand-
having van de gemeente mee.

Ook op winkelcentrum Moerwijk ondersteunen ze de 
handhaving. Verder helpen ze met Curio security bij 
toezicht en handhaving op hun eigen scholen.

Verder zijn ze ook aangesloten op het AED alert secu-
rity systeem. Zij krijgen dan een signaal als er iemand 
in de wijk een hartstilstand krijgt. Ze gaan dan met 
een defibrillator naar de patiënt. Tot nu toe is hierdoor 
al een paar keer iemand geholpen in de wijk.

Kortom, ik denk dat we best wel blij kunnen zijn met 
de aanwezigheid van de Curio scholenin de wijk.

Zowel voor onze jeugd  als de bewoners die toch van 
veel diensten gebruik kunnen maken.

Problemen doen zich ook wel eens voor,  maar de Cu-
rio scholen staan altijd open voor oplossingen en/of 
suggesties vanuit de wijk.

Hopelijk kunnen we in de toekomst in een goede ver-
standhouding met elkaar verder. Het is net als met 
andere buren: je moet er samen iets moois van ma-
ken.

Rob, wijkbewoner

PS. Heb je kinderen of kleinkinderen die na de zo-
mer naar het vmbo gaan of een mbo opleiding willen 
doen? Laat ze dan zeker eens kijken op www.curio.nl.  
Daar staat ook de informatie over de open dagen. 

Bericht van Curio: 

Beste buren, 

Wijkbewoner Rob heeft op 21 en 22 januari een paar van de Curio locaties bezocht. De medewer-
kers van Curio vonden het leuk om met zo’n betrokken bewoner te praten. Curio wil graag een 
goede buurman zijn voor de bewoners van de Hoge Vucht. Wij vinden het daarom heel leuk als de 
bewoners gebruik maken van bijvoorbeeld onze kappers of onze sportlessen. 

We hopen dan ook dat het artikel van Rob de wijkbewoners enthousiast maakt voor de Curio activi-
teiten. Tot ziens!

Groeten van de medewerkers van Curio

Bezoek aan Curio: Wat kunnen ze voor de wijk betekenen
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Vandaag maken we een Marokkaanse couscous met Marokkaanse kruiden en 
gedroogd fruit. De combinatie van kruidige couscous en zoet fruit doet een tik-
keltje Marokkaans aan en is  zó 
lekker!

Probeer maar!

Dit heb je nodig:

1 el Ras el Hanout 
150 gram speltcouscous 
1 courgette 
1 aubergine 
75 gram gedroogde abrikozen 
75 gram rozijnen

Kook 250 milliliter water in een pan, los de Marokkaanse kruiden hierin op en 
voeg de couscous toe. Laat met de deksel op de pan staan tot je klaar bent met 
de rest van het eten.

Was en snijd de courgette eerst in dikke plakken en vervolgens in vieren.

Verhit olie in een koekenpan en bak de courgettes op middelhoog vuur, terwijl je 
de aubergine in blokjes snijd.

Bak de aubergine nog zo’n 7 minuten mee met de courgette totdat beiden gaar 
zijn.

Snijd de abrikozen in vieren. 
 
Haal de couscous los met een vork, voeg de groenten, de stukjes abrikoos en de 
rozijnen toe aan de couscous. Breng op smaak met peper en zout.

Marokkaanse couscous

Vrijwilligers  die  de wijkkrant  Koers  willen   
rondbrengen   tegen   een   vergoeding   van € 0,05  per   

krant.   
 

Verspreiding Koers: februari maart april mei juni/juli 
september  oktober november/december  

 
Interesse, bel 076-3031143 of 06-27260000

U kunt ook mailen: wijkavontuurhogevucht@gmail.com

Stichting Wijkavontuur Hoge Vucht zoekt 
bezorgers

Al enige tijd stoorden de bewoners van flatraad De Brusselhof 
aan de Brusselstraat zich over het vele afval dat op de parkeer-
plaats en rondom de flat lag. Men had gehoord over het project 
“Opgeruimd Breda” van de gemeente Breda. De benodigde 
materialen werden besteld en op zaterdag 29 januari was het 
zover. 

Een groep bewoners stond om half elf klaar in de hal van de 
flat om de benodigde schoonmaak attributen in ontvangst te 
nemen en te gaan starten met het schoonmaken van parkeer-
plaats en de gazons rond de flat. Al snel hadden zich koppeltjes 
gevormd en werd de schoonmaakactie gestart. 

Op een gegeven moment werden de koppeltjes, groepjes. Ze 
raakten met elkaar in een geanimeerd gesprek. Je zag de ga-
zons en parkeerplaats snel schoner worden. Na ruim 2 uur was 
de klus geklaard en werd er in de hal van de flat een lekkere 
kop koffie en thee geschonken met een heerlijke versnapering. 
Leuk was dat een mevrouw van Turkse afkomst een schaal ei-
gen gebakken koeken kwam brengen. Onder het genot van de 
koffie en thee werd meteen een 
nieuwe datum geprikt en het 
idee van de groep om dit maan-
delijks te organiseren. 

De schoonmaakactie had 2 
doelen: saamhorigheid  en 
schoonhouden van de woon-
omgeving. 

Samen tegen zwerfafval 
De Brusselhof


