
 

 

Wanneer zou u wel of vaker het buurthuis gaan bezoeken? 

eens per jaar voor te stemmen. meer gastvrije uitstraling!!!! passend aanbod bij de 

ontmoetingsruimte, carnaval, rommelmarkt. vaak maakt de beemdentil gesloten indruk. 

afhankelijk van de activiteiten. 

Als het open is 

activiteiten voor kinderen. 

Meer bekend maken wat er te doen is! 

als er iets interessants te doen is, maar ik vind nergens terug wat er wordt georganiseerd. de 

website is erg verouderd en niet actueel. 

Meer aktiviteiten voor oa de kinderen. Terugkerende feesten oa Sinterklaas carnaval,disco"s. 

Samenwerking met Kapeltuin? Spelotheek gaat wellicht sluiten,dit zou heel jammer zijn 

,zeker ook ihkv duurzaamheid. 

meer activiteiten die mij aanspreken. 

braderie. 



als ik deel zou uitmaken van een van de activiteiten of verenigingen. 

Dansavond,rommelmarkt 

met carnaval 

voor te stemmen. wanneer het een " open " karakter zou hebben. ik vind het te hokkerig. 

nooit 

n.v.t. 

als er carnaval voor ouderen zou zijn of zoiets. 

Bij regelmatige boekenbeurzen/rommelmarkten. 

voor exposities, films, muziekoptredens en netwerkbijeenkomsten bijv. 

Als er bv gymles voor ouderen zou zijn en als ik straks niet meer werk een gezellige 

bijeenkomst voor ouderen. 

ik vind er niets gezellig. vroeger gebridged op donderdagmiddag. toen was de service slecht 

alles omdat het moest. tussen de rondes door werd alles gedaan behalve klanten geholpen. 

Als er meer te doen zou zijn,zoals kaarten ,bridgen schilderen......etc etc. 

als het open is, en er een andere beheerster is. 

Elke dag om met de medebewoners een biertje te drinken nu is dat niet mogelijk 

Als er een andere beheerster was! En als we weer als vanouds zeker 23 jaar geleden zo ook 

weer carnaval konden vieren. maar ook misschien met een andere vereniging een andere 

activiteit bezoeken. 

geen idee,geen behoefte 

als er buurtgerichte activiteiten zouden worden gehuisvest.  

Themafeest,Stemmen,buurtbijeenkomst 

n.v.t. (zelf geen behoefte aan) 

als er meer activiteiten waren. 

als ze leuke activiteiten zouden organiseren (net als+/- 30 jaar geleden) carnaval, activiteiten 

organiseren voor kinderen bijv. speelmiddag ..... speelweek in de vakantie voor de kinderen. 

als ik beter bekend zou zijn met wat er te doen is ? 

als er interessante activiteiten worden georganiseerd. 

wel toen de kinderen klein waren. en nu als k meer vrije tijd had, evt. voor cursussen.  

muziekevenementjes van buurtbewoners. 

bijeenkomsten over buurtproblematiek. mooie cursussen. muziekavonden. culturele avonden. 

leuke evenementen b.v. creabeurs of iets dergelijks of koffie / gezelligheid en niet alleen voor 

ouderen maar ook met kleine kinderen zoals het kidscafe 

Bij wijkaktiviteiten 

minimaal 1x per week. 

als er regelmatig wat te doen is, en dan ook vooral voor de wat oudere bewoner. ook de 

jongeren niet vergeten.  

voor te stemmen anders niet 

als er dingen worden georganiseerd die mij aanspreken.  

als er dingen gebeuren waarin ik geïnteresseerd ben m.n. schilder cursus, boek lees avond met 

uitleg. 

als er meer zou gebeuren. 

voor te stemmen. als er iets te doen is b.v. yoga, ouderengym. voor de mannen biljarten, 

kaarten. 

niet 

waar de jeugd elkaar kunnen ontmoeten. bijeenkomsten voor ouderen. tentoonstelling / 

informatie. 

Wanneer er meer voor de {klein}kinderen te doen zou zijn,bijvoorbeeld op de 

woensdagmiddag. 

avondactiviteiten 



als er voor mij leuke activiteiten zijn. lezingen van interessante sprekers / onderwerpen. 

feestjes e.d. 

Ik weet niet wat het is?????? 

In onze jeugd kwamen ik en mijn vrouw er geregeld, en ik denk dat dat wellicht wederkeert 

wanneer wij zelf kinderen krijgen. Momenteel speelt ons sociale leven zich buiten ons eigen 

stratenblok (buren en vv The Gunners) verder met name af buiten de Haagse Beemden. 

las ze iets organiseren zoals carnavalsfeest. 

Als er meer aangeboden zou worden zoals cursussen/lessen, activiteiten. Meer voor de 

kinderen! 

geen idee 

ik gaf er les en kwam er wekelijks. voor stemmen kom ik er. publiekelijk evenement (markt, 

feest) o.i.d. wat me aanspreekt. 

andere activiteiten. 

Misschien in de toekomst. 

nee waarschijnlijk niet. 

misschien als er eendaagse workshops worden georganiseerd. 

als er wat meer leuke evenementen zouden zijn. 

Ik kom er voor de dansles voor mijn dochter,fijn dat dit zo dichtbij is. Wanneer het een hippe 

gezellige plek is,om een bak koffie te drinken en kids kunnen spelen. 

alleen om te stemmen. 

als er wat meer georganiseerd zou worden. Sinds kort zijn wij met een aantal bewoners van 

Gageldonk (onder de naam van: buurt initiatief Gageldonk (big)) ondermeer aan het bezien of 

het mogelijk is van de beemdentil weer een ontmoetingsplaats te maken. eind november 

wellicht een bespreking met het bestuur van de stichting. 

In 2005 tijdens schilderles daar voor 3 maanden en daarna stopte de les en ben er niet meer 

geweest. 

als er activiteiten zouden zijn. 

activiteiten. 

Als het een opener look heeft,meer licht,en gemoderniseerd 

Ik weet niet hoe ik kan weten wat er in de til te doen is communicatie lijkt me een groot 

aandachtspunt. ik kom er alleen om te stemmen. 

Weinig animo ervoor. 

als ik niet meer fulltime werk 

een goede beheerder die meedenkt met de bewoners. 

theater, concert, carnaval, bar, Quiz, bingo, etc. sport / beweging. 

Als het open is. En er buurtactiviteiten plaats gaan vinden. Op dit moment gebeurt is niets in 

de Beemdentil voor zover wij weten. ook is het moeilijk tot niet haalbaar om met 

beheer/bestuur in contact te komen. 

" wijkgerichte activiteiten ! " 

waarschijnlijk niet 

- meer activiteiten voor jong en oud - bar weer openen voor regelmatige bijeenkomst met 

buurtbewoners, in gageldonk is momenteel niet zo'n gelegenheid. - beter toegankelijk voor 

afhuren voor bijvoorbeeld feest - pretiige communicatie met mensen achter de schermen van 

beemdentil,  

bij gezellige activiteiten zoals: rommelmarkten, maar ook voor workshops (creatief of 

vaardigheden), Halloween feesten (was vroeger echt heel leuk), een buurtkoor, uitwisseling 

van talenten en kennis.  

als er een cursus in creatieve bezigheden zijn. b.v. bloemschikken, schilderen, 

papiervouwkunst, computerlessen enz. 

niet. 



 

Geef hier een omschrijving welk beeld heeft u van "De Beemdentil"? 

een leuke ontmoetingsplaats voor kinderen, verder is het bij mij amper bekend. 

een plaats voor ontmoeten, een plaats voor kinderen om met elkaar te zijn. 

voor bepaalde mensen best nuttig. 

Goede ontmoetingsplek voor degene die hier behoefte aan hebben. 

denk aan carnaval, ontmoetingsplek. 

gemeenschapshuis waar carnaval wordt gevierd, en stemhokjes. 

Saai en ontoegankelijk. 

Momenteel is er maar weinig te doen. Ik woon hier al zeker ruim 30 jaar schuin tegenover de 

beemdentil maar kom er eigenlijk nooit. 

geen open indruk. saai buurthuis. er is niets voor ouderen. leuk is dat er muzikanten oefenen 

en bijeenkomsten van verschillende doelgroepen. ik heb de indruk dat er heel weinig gebeurt. 

ongastvrij. weinig te doen en te beleven. 

carnaval vroeger leuke buurt aangelegenheid. 

vroeger werd er veel gedaan. maar de laatste jaren heel weinig. 

op dit moment heb ik er geen beeld bij. 

een ontmoetingsplek voor jongeren ( wat ik overigens een goede zaak vind. ) 

Geen beeld Dooie boel 

er staat een gebouw maar of er iets te doen is, is niet duidelijk. het straalt niets uit. beheerder 

moet buurthuis beter promoten !!!! meer info over activiteiten naar buiten brengen. 

was vroeger veel gezelliger, nu is daar niets meer van over. 

Weinig PR naar buiten toe,beheerder ongemotiveerd,aktiviteiten leven niet bij publiek,niet 

open staan voor nieuwe ideeen,oudbollig en doods. 

een ontmoetingsplek voor de bewoners jong en oud. Iets wat altijd moet blijven. 

oude ongezellige plek. 

geen 

buurtcentrum met diverse activiteiten. 

onduidelijk wat het aanbod is, heb de indruk dat er weinig gebeurt, het leeft niet voor mij. 

buurthuis waar vooral wat activiteiten zijn voor kinderen zoals ballet en speel-o-theek 

hangplaats jongeren. 

? 

n.v.t. 

Vooral gericht op jongeren, veel overlast, drugshandel "naast een kinderopvang" . eigenlijk 

vervallen en stil, zo zonde. 

verouderd 

niet voor mij, rommelig, niet duidelijk wat daar gebeurd, hoogdrempelig. 

het zou een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners (gageldonk) moeten worden. 

oude ruimte aan vernieuwing toe. 

activiteiten voor 12 - 16 

jongeren ontmoetingsplaats. 

ik was mede oprichtster 

niet goed in beeld. komt op mij over als weinig actief, meer voor mensen van buiten de wijk ? 

Een ontmoetingsruimte zou het moeten zijn, die er wat aantrekkelijker uit zou mogen zien ! 

Zoals het Kraaienest! 

is gedevalueerd van een bloeiend gemeenschapshuis tot een doods gebouw. iedereen is 

weggelopen door een volkomen fout beheer. 



In een notendop: Een centrum dat voor de buurtbewoners van Gageldonk faciliteert in 

samenkomst/ontmoeting, recreatie en informatievoorziening. 

Een gebouw dat gebruikt wordt: - bij verkiezingen - "vroeger" ST Nicolaas - rommelmarkten 

- "vroeger" Carnaval bijeenkomsten. 

goed beeld. houd de kinderen goed bezig en van straat. 

Ik vond het toen ongezellig,maar kwam er alleen voor de cursus 

-besloten club- 

Verwaarloosd.weinig in gebruik 

een goed bereikbare plek met veel potentie. 

leeg, zie er nooit iemand, alleen mensen van Kober. 

ontmoetingsplek voor een ieder. 

- schiterende locatie + zeer rijk uitgerust gebouw - op dit moment is het een zeer in zichzelf 

gekeerde organisatie, nodigt niet uit tot zelf organiseren van activiteiten -  

Een dood gemaakt gemeenschapshuis met dank aan de beheerster, die iedereen eruit kijkt of 

jaagt. En geen gezellig gemeenschapshuis zou worden met haar als beheerster. 

Het heeft een saaie uitstraling niet gezellige uitstraling. 

het is eeuwig zonde dat er niets mee gedaan wordt. het moet weer de spil van de wijk worden. 

Wordt de laatste jaren veel te weinig gebruikt; soms voor een 'religieuze' bijeenkomst o.i.d. 

(privé) wat dan gepaard gaat met geluidsoverlast. 

ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Verlopen. 

een buurthuis waar b.v. ouderen kunnen kaarten, biljarten (b.v. 1 keer per week) 

donker hol. 

geen mening. 

plek voor vrijwilligers Act. hangplek voor de verkiezingen 

jongerencentrum ouderenontmoetingsplaats buurtcentrum 

ouderwets, ingeslapen 

centrum waar lessen worden gegeven en activiteiten worden gehouden. 

Hokkerig, niet voor mij, hang jongere en onveilig gevoel.  

Geen idee,zou wel mee willen ondernemen 

een beetje verwaarloosd gemeenschapshuis, weinig activiteiten. 

Een inzichzelf opgesloten club die van PR nog niet/nooit gehoord heeft. Eigenlijk meer een 

gebouw dan iets waar wat van uitgaat,Als je huis aan huisbladen ontvangt weet je van de B til 

niks. Even aangenomen dat daar wel wat instaat. 

vanaf een afstand: weet het eigenlijk onvoldoende. 

15 jaar geleden een aardig buurthuis. Nu gebeurt er weinig tot niets. 

een plaats waar je speelgoed kunt kopen en gebruikte kleren. stemlokaal 

Lang geleden was er veel verkeer.... Niets is ons onbekend wat er speelt 

stemlokaal dansschool / clubjes niet echt open plek 

op dit moment : een mooi gebouw waar weinig tot niets mee wordt gedaan en waar nagenoeg 

niets te doen is. Dit in tegenstelling tot de beginperiode van de beemdentil toen dit hét 

middelpunt van de haagse beemden was ( clubs, carnaval etc.) 

goede locatie om buurtbewoners te ontmoeten, door leuke activiteiten die ze organiseren.  

tot heden geen beeld. toekomst een buurthuis voor de wijk. 

meestal gesloten. veel activiteiten naar elders verplaatst. 

somber 

niet gericht op alle mensen alleen gericht op belangen van eigenaar. 

Een leeg gebouw. 

beetje verouderd. 

ontmoetingsruimte voor iedereen. voor alle doelgroepen en kleinschalig.  



Nu is het een ingeslapen saaie boel. Er vindt niets plaats waar Gageldonk iets aan heeft. De 

Beemdentil kan zeker een prachtig ontmoetingscentrum zijn zoals het in het verleden ook 

geweest is en voor bedoeld is. 

ouderen zouden hier mooi een bakje koffie kunnen drinken, of een potje kaarten of biljarten.  

ideale wijk contact ruimte 

een gebouw waar af en toe activiteiten georganiseerd worden voor en door de buurt. 

het is een ontmoetingsplek uit de begintijd van de haagse beemden. nu o.a. in gebruik als 

kinderdagverblijf prima. 

gezellig 

ken het verder niet 

ruimte en lokale zaken te ondernemen. 

nu vind ik het jammer dat er niets te doen is. er zou zoveel meer kunnen. 

Heeft u nog op- en aanmerkingen waar wij als politieke partij iets mee zouden 

moeten doen of van op de hoogte zouden moeten zijn? 

Eerst Ankie eruit werken en zorgen dat haar niet de handen boven het hoofd worden 

gehouden. En het er eerlijk aan toe zou gaan.  

wellicht wat meer activiteiten voor jong volwassenen en volwassenen. 

Ook de Bethlehemkerk staat 'leeg', misschien is er een toekomst voor een gezamenlijke 

exploitatie. Een hernieuwde bestemming voor beide gebouwen is voor het Aardrijk 

(tegenover gelegen gebouw) m.i. beter dan bijv. sloop en nieuwbouw. 

heel veel overlast van de GALAXI !!! 

breng meer gezelligheid in die tent. geen sfeer geen gasten ! 

Binnen het aardrijk (waar ik zelf woon) zijn een aantal mensen opzoek naar betaalbare 

atelierruimte.  

Inzake deze casus niet; ik ben immers, zoals eerder aangegeven, de laatste 15 jaar vrijwel niet 

betrokken geweest bij de ontwikkelingen van en rond de Beemdentil. Wat ik wel mee wil 

geven is het volgende: Naar mijn mening is het gedachtegoed dat de SP nastreeft weliswaar 

nobel, bewonderenswaardig en (zeker ten opzichte van de traditioneel grotere partijen) 

oprecht te noemen, maar helaas inmiddels ook compleet achterhaald door de huidige realiteit. 

Betere Beheerder  

Zeker komende wintermaanden wat organiseren 

Er is een groep buurtbewoners die zich ten doel stellen meer activiteiten in gageldonk op te 

zetten. De groep heet "Bewoners initiatief Gageldonk" Adres Katerdonk 38 Breda. 

Welke activiteiten zijn er op dit moment in de beemdentil ? Welke mogelijkheden zijn er om 

gebruik te maken van de zalen ? Met wie kun je hierover contact opnemen ? 

Wie heeft het voor het zeggen in de beemdentil? Wie beslist over wat er wel mag of niet? wat 

is de invloed van de Gemeente? meer verantwoordelijkheid leggen bij degene die het moeten 

uitvoeren. 

nu kom ik er alleen maar voor te stemmen. 

n.v.t. 

zorgen dat de beemdentil een goede functie krijgt voor jong en oud. 

Zorgen dat de Til open gaat hij is immers van de wijk 

meer geld voor renovatie en activiteiten m.n. voor kinderen. 

buurthuis is voor de buurt, maar wie het meeste bied mag er gebruik van maken. laat 

vrijwilligers er draaien, en de gemeente het beheren. 

naast de beemdentil zit een jeugdhonk, heel goed maar levert ook drugs en drankoverlast. 

dit is een mooie nieuwe start. 

actief beheer (sociaal maatschappelijk) vanuit de Beemdentil.  



Ik vind het prima om op de hoogte te blijven via Stadsblad/Bode 

niet echt. 

De functie van het gemeenschapshuis de beemdentil 

Ja, wij zijn gestart met een Buurt Initiatief Groep om de wijk Gageldonk weer "wakker" te 

schudden. Dat kan zeker aansluiten bij uw initiatief voor een openbare avond 

gezelliger en uitdagender en meer uitstraling, ook voor de jongere en midden generatie 

nee 

De Beemdentil is door de plaats voor hangjongeren niet echt aantrekkelijk meer voor mensen. 

Er wordt veel gedronken of geblowd. Het zou fijn zijn als de Beemdentil weer een 

aantrekkelijk buurthuis wordt met regelmatig activiteiten en een breder cursusaanbod. 

MAAK VAN DE BBEMDENTIL WEER EEN LEUKE EN GEZELLIGE TENT. B.V. → 

CARNAVAL !!!!!!! ← 

kijk eens naar citymaking en streetbranding. daar is de gemeente mee bezig, de beemdentilkn 

fngeren als onderdeel of kernpunt als groter geheel. centraal punt voor gageldonk / kivitsloop 

om buurt cohesie te krijgen. daar moet een strak projectplan voor komen, hopelijk met 

subsidie.  

las ik aan beemdentil denk zie ik vooral jongeren die buiten onder het afdak staan te paffen, 

tl-verlichting en parkeerplaats, niet echt mijn ding. 

Om de beemdentil niet dood te laten bloeden is er een andere uitstraling nodig. het lijkt nu aan 

de buitenkant alsof er niks gebeurd?! 

Orde herstellen van 20 jaar geleden bruisend centrum veel gebruikers. 

Doe iets moois met de beemdentil of hef alles op. Dat ik baal van de verhuftering en egoisme 

in Nederland. 

de entree zijde herinrichten ! opener maken zodat je je er welkom voelt. wijkbibliotheek 

maken, in combi met oude bethlehemkerk.  

geen idee. 

Leuke dingen organiseren voor jong en oud,meer saamhorigheid! 

het blijft belangrijk om plaatsen te behouden voor ontmoeting, en culturele activiteiten en 

vereenzaming en individualisering is uiteraard niet de bedoeling. 

ja, het parkeerbeleid in onze wijk in het algemeen. bijvoorbeeld een woonerf, daar zijn regels 

voor, maar toezicht en handhaving heeft dit kennelijk niet in de hand ? wel in de binnenstad, 

daar heb je gelijk een bon te pakken als je zich niet aan de geldige regels houd. in de wijk 

loopt m'n hier aan voorbij ? 

- jaren geleden zijn de 'duurste' buurthuizen gesloten, deze waren het 'duurste' omdat deze 

veruit de meeste aanloop van mensen hadden en dus ook ondersteuning vanuit gemeentelijtke 

gelden. -Beemdentil was dus niet een van de best lopende buurthuizen gezien het zeer 

passieve, geen eens in Breda woonachtige bestuur. Staan tevens niet open voor versterking 

van mede buurtbewoners. - SP zou een frisse wind door bestuur en budget laten waaien om 

weer een florerend buurthuis te krijgen 

zorg er voor dat de jeugd een ontmoetingsplek houdt in de buurt met aansprekende 

activiteiten. 

wat meer op cultureel gebied. 

geen merkbare activiteiten 

veiligheidsaspect rondom. 'n mogelijk andere beheerder → benaderbaar en soepel. 

 


