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De komende tijd staat het Bewonerskomitee enkele flinke uitdagingen te wachten. Door het plotse 
vertrek van onze voorzitter (gezondheidsredenen) is er een dringende noodzaak ontstaan het bestuur 
uit te breiden. Daarnaast dicht de gemeentelijke en provinciale overheid ons taken toe waarvoor we 
dringend op zoek moeten naar expertise. Wij nemen aan dat een dergelijke expertise in de wijk wel 
voorhanden is. Mede hierdoor zijn onderstaande items in de top 10 van ons jaarplan geland. 
 

1. Aantrekken bestuursleden/participanten 
We zouden het bestuur het liefst met twee vaste bestuursleden uitbreiden. Daarnaast zijn we 
op zoek naar participanten voor meer specifieke onderdelen. We zoeken dan ook het liefst op 
expertise. Dit heeft als voordeel dat deeltaken een afgebakend geheel vormen en je 
participanten niet onnodig vermoeit met overleggen over onderwerpen die hen mogelijk niet 
interesseren.  
 

2. Bewonersondersteuning 
Vaak lopen bewoners in hun straat/buurt tegen problemen op waarbij de een advies of een 
stukje ondersteuning kunnen gebruiken. Die rol heeft Bekom in het verleden altijd gehad en 
die zal zij ook in de toekomst op blijven pakken.  
 

3. Energie 
Nederland moet van het gas af en daarmee op zoek naar alternatieven. De landelijke overheid 
heeft dit bepaald en de uitvoering bij de lagere overheden weggelegd. Op het vlak van 
energietransitie, het wijkenergieplan, de energiestichting (Wind A16), maar ook de omzetting 
en mogelijke afkoppeling van de Amercentrale gaan ook op onze wijk een impact geven. Om 
dit te kunnen blijven monitoren hebben we expertise vanuit de wijk nodig. We zoeken mensen 
met kennis van zaken, zoals Richard Kanters die ons daarbij behulpzaam willen zijn. 
Vervolgens zullen we de effecten  niet alleen in beeld moeten krijgen, maar ook een visie 
moeten ontwikkelen op het kostenplaatje en hoe we dit voor de burger zo goedkoop mogelijk 
houden.  
 

4. Mobiliteitsnota Breda 
Naar we horen wordt in deze nota van alles op het vlak van OV, mobiliteit, parkeerbeleid, e.d. 
behandeld. Ten beheove van de wijk moeten we niet alleen de effecten in beeld krijgen, maar 
ook wensen in kunnen dienen, en zo mogelijk in kunnen (laten) spreken. Ook hiervoor moeten 
we op zoek naar meer inhoudelijke kennis.   
 

5. Asbest-problematiek 
Binnen enkele jaren moet de wijk asbestvrij zijn. Nu mag je onder voorwaarden nog dingen 
zelf doen. We willen pogen partijen die met deze problematiek bezig zijn met elkaar in contact 
te brengen. Immers als je daken van schuurtjes moet gaan vervangen dan wil je zo goedkoop 
mogelijk kunnen inkopen, de kosten voor de burger zo laag mogelijk hebben. Daarmee zal 
een collectieve inkoop al een stap in de goede richting zijn. En wie weet wat we nog meer aan 
adviezen tegen zullen komen. 
 

6. Samenwerkende wijk- en dorpsraden 
De koepel is mede op initiatief van het Bekom ontstaan. Door samen een standpunt in te 
nemen heb je als WenD-raden nog een onderhandelingspositie/wordt er nog naar je 
geluisterd. Het is daarom in ons aller belang om te zoeken naar gemeenschappelijke 
strategieën en dergelijke. Ook in 2019 willen we ons binnen de Koepel in blijven zetten. 
 

7. Wonen plus 
Ook in 2019 willen we ons hiervoor sterk blijven maken. 
 

8. Evenementenbeleid 
Hierop moeten we ons ten behoeve van de wijk blijven focussen. Zeker waar een en ander de 
leefbaarheid raakt is dit een belang waarvoor we ons moeten blijven inzetten. Op dit 
onderdeel zullen we wellicht een strategie moeten ontwikkelen in de wetenschap dat je het 



nooit iedereen naar de zin zult maken.  
 

9. Omgevingsvergunningen 
Dit is in wezen corebusiness. Hierop moeten we ook in 2019 ten behoeve van de wijk 
gefocust blijven. Zeker als de leefbaarheid in het geding is. 
 

10. Ondergronds brengen 150 KV. 
Hebben we in 2018 als wijk en klein succesje behaald m.b.t. de Hoogspanningsmasten, met 
dan aan de inzet van de verschillende bewonersgroepen die er mee aan het werk geweest 
zijn op een doortastende manier. In 2019 zullen we het ondergronds brengen moeten blijven 
monitoren. Waar nodig zullen we wellicht bij moten (laten) sturen of onze wensen daar weg 
leggen waar er nog iets mee kan worden gedaan.  

 
Tot zover de belangrijkste punten van inzet van onze krachten. Een jaarplan is nooit volledig. Er kan 
morgen zo maar een probleem opkomen dat onze aandacht vraagt. En ook daar zullen we ons dan in 
zetten. 
 
Gezien de huidige (kleine maar enthousiaste) groep betekent dit dat we de handen vol hebben. Dat 
neemt niet weg dat we ook nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaan.  
 
Maart 2019, 
Het bestuur van de Stichting Bewonerskomitee Haagse Beemden.  
 
 
 
 
 


