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Breda, 19 oktober 2017 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Het verhaal van een volhouder 
 
Geacht college, 
 
In 2014 kwam de van oorsprong Tsjechische chefkok Radim Mazánek vanuit 
Engeland naar Breda om te gaan koken samen met kansarme jongeren in restaurant 
De Ark aan de haven. Dit initiatief van Streetwise waar via de ATEA-groep werkloze 
jongeren geplaatst werden om hen een vak te leren met behoud van uitkering, was 
helaas geen lang leven beschoren. De Ark en Streetwise kampten al snel met grote 
schulden en de initiatiefnemer erachter verdween met de noorderzon.  
 
Dhr. Mazánek die achterbleef en naar zijn achterstallig loon kon fluiten, besloot niet 
bij de pakken neer te gaan zitten. Hij besloot werk te maken van zijn initiatief ‘Wok 
me home’, verse wokmaaltijden die door middel van automaten op Nederlandse 
stations verkocht zouden worden. Door experts werd dit initiatief als zeer kansrijk 
beschouwd. Het feit dat er vanuit Servex (het huidige NS Stations Retailbedrijf) 
serieuze belangstelling was, toont dat ook aan.   
 
Dit mooie initiatief strandde echter bij het loket voor startende ondernemers van 
ATEA. In plaats van dat dhr. Mazánek hier ondersteuning kreeg, raakte hij verstrikt in 
een web van bureaucratie en personeel dat duidelijk niet geëquipeerd was voor deze 
taak. Omdat ATEA dhr. Mazanek enerzijds aan het lijntje hield en anderzijds richting 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zei dat hij niets deed om in een eigen 
inkomen te voorzien, dreigde hij zelfs het land uitgezet te worden. 
 
Ook door deze tegenslag liet de altijd vriendelijke en optimistische Mazánek zich niet 
uit het veld slaan. Hij besloot zijn wokmaaltijden voortaan in persoon aan de man te 
gaan brengen. Bij voorkeur vanaf een vaste plek zoals de door de Gemeente Breda 
veelgeprezen Dr. Worst aan de Oude Vest. Een verzoek hiertoe richting de 
gemeente leverde echter geen realistische of betaalbare mogelijkheden op voor deze 
startende ondernemer.  
 
Opnieuw besloot dhr. Mazánek zijn hoofd niet te laten hangen! In plaats van zijn 
hand op te houden, besloot dan maar als straatventer vanuit een bakfiets zijn 
wokmaaltijden te verkopen. Sinds enige tijd is hij met zijn bakfiets een graag geziene 
gast op menig evenement en in de buurt Schorsmolen waar hij een grote groep vaste 
klanten heeft. Omdat hij naast zijn vrijwilligerswerk bij het Annahuis, inmiddels ook 
parttime betaald werk heeft, kan hij zijn hoofd net boven water houden. 
 



Het verhaal van deze volhouder dwingt bij menigeen veel respect af. Behalve bij de 
Gemeente Breda lijkt het. Net nu dhr. Mazánek na jaren van tegenwerking van de 
instanties net rond kan komen, heeft de dienst handhaving hem op de korrel. Hij zou 
zich namelijk niet aan de regels houden waaraan een straatventer dient te voldoen 
en ontving hiervoor een zogeheten ‘voornemen tot handhaven’. Los van dat dit 
feitelijk onjuist is, heeft ook het feit dat uitgerekend de gemeente dhr. Mazánek nu 
het werken onmogelijk maakt terecht tot veel verontwaardiging geleid bij zijn vaste 
klanten en veel anderen die deze man een warm hart toedragen. (1) 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Wat is uw reactie op het verhaal van dhr. Mazánek die ondanks tegenwerking 
vanuit ATEA en de gemeente, zijn hoofd eindelijk boven water kan houden? 

2. Kunt u zich de verontwaardiging van velen voorstellen dat uitgerekend de 
Gemeente Breda hem nu het werken onmogelijk dreigt te maken? 

3. Bent u bereid om samen met dhr. Mazánek tot een duurzame oplossing te 
komen zodat hij eindelijk eens medewerking ervaart vanuit de gemeente in 
plaats van louter tegenwerking?    

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas Maes 
Fractievoorzitter SP Breda 
 
 

1) Zie Bijlage I – Voornemen tot handhaving 
 

 

 


