Corona-tijd? Markkant Breda blijft actief
Omdat het nu Corona-tijd is, en alles anders loopt dan gedacht, brengen we u graag op de
hoogte van wat ons bezighoudt.
ALV
In de eerste plaats is natuurlijk de ALV niet doorgegaan. Daarmee is ons voorlopig ook de kans
ontnomen om goed afscheid te nemen van onze bestuursleden Jan van der Heijden en Ger van
Dooren. Zij waren jaar en dag boegbeelden van onze organisatie en hebben bergen verzet voor
de schoonheid van landschap, natuur en milieu in onze regio. Als de ALV wel kan plaatsvinden
dan komt er alsnog een goed afscheid. De afgelasting bracht ook met zich mee dat wij Ron
Bekker, directeur eigenaar van het Runnerscafe (www.runnerscafe.nl) en met zijn ploggings geen
onbekende van ons als Stadsjutter en Esther Ruiten, bestuurslid Groenplein Breda
(www.groenpleinbreda.com) als nieuwe bestuursleden voorlopig niet konden voorstellen en
benoemen. Desondanks gaan we er nu maar vanuit dat zij onderdeel zijn van het bestuur.
Groen Café
Deze week hebben we overleg gehad over
het opzetten van een Groen Café in Breda.
Er is gebrainstormd over hoe dat eruit zou
kunnen zien. De eerste contouren hebben
we gemaakt, maar we willen graag nog wat
nadenken over wat en hoe. Zodra ons plan
verder doordacht is zullen we de ideeën aan
onze leden voorleggen.
Stadsjutters Breda
Het project Stadsjutters heeft door de
Corona ook een andere wending gekregen.
Hwt mooiste is wel dat het virus veel
schonere straten heeft opgeleverd omdat
mensen niet meer lopen te eten(snoepen)
en te drinken(energy drinks en alcohol) op
straat. Aan huis gekluisterd eten ze gewoon
weer aan tafel!
Los daarvan gaan we wel verder met het
monitoren en in kaart brengen van de met
Litterati verzamelde gegevens (35000). We
hebben een docent van de afdeling Data
Analyses bereid gevonden om de
handschoen op te pakken en de data op
statistische kaarten te verwerken. We
streven ernaar dit jaar de 2e fase van het
project af te ronden d.w.z. een effectieve
stroomlijning van de data naar de
statistische kaarten en deze interactief op
de website beschikbaar maken. Arnold
Verbakel, Markkant Breda en Maurits
Dorlandt, Avans zijn intensief betrokken bij
het proces.

Stadswei
Helaas gaat het collectief inzaaien van de
Stadswei niet door i.v.m. de 1,5 meter
economie. De wei (braakliggend terrein naast
het Casino) wordt wel ingezaaid door de
gemeente en er komen ook bijenhuisjes te
staan en een informatiebord. De
initiatiefnemers van de Stadswei, het
Ondernemersfonds en Markkant Breda,
hopen deze zomer, als de wei bloeit, aan de
ideeën achter de Stadswei toch handen en
voeten te geven met de organisatie van een
creatieve bloemenzondag. Wordt dus
vervolgd.
Markandalletjes
Omdat het Stadsblad in deze tijd niet
verschijnt, en ons verenigingslid Joop van
Riet toch graag zijn stukjes over het Markdal
wil publiceren, hebben we afgesproken dat
we, tijdelijk, ter lering en de vermaak,
wekelijks een nieuwsbrief uitsturen om leuke
feitjes te delen evenals weetjes en tips voor
het bleven van de natuur in en om het huis.
Mezen-huisjes
Uit het Ruitersbos is een groot aantal
aanvragen voor vogelhuisjes binnengekomen.
Bewoners van de wijk hebben maar liefst 70
huisjes opgehangen. Jan van der Heijden
timmerde maar liefst de helft van alle huisjes
van resthout. De Gemeente schok de andere
helft.

