
 
 

 
Breda, augustus 2017 

 
Beste buurtbewoner, 
 
De Bewoners Belangen Vertegenwoordiging (BBV) Doornbos wil zich, samen met u, 
inzetten voor een leefbare, veilige en schone wijk. 
 
Door bezuinigingen bij organisaties zoals politie, gemeentediensten en 
woningbouwverenigingen is er vaak slechts minimale aandacht voor allerhande 
zaken die spelen in de wijk. U kunt hierbij denken aan onderhoud van groen en 
bestrating, het opruimen van afval en het voorkomen van allerhande ongewenste 
situaties, nu en in de toekomst. 
 
De dienst Toezicht en Handhaving van de gemeente Breda ziet toe op het naleven 
van de regels wanneer dit niet op een natuurlijke manier plaatsvindt. 
 
Regelmatig overleggen wij met deze dienst over onze ervaringen en over de 
opmerkingen, klachten, suggesties etc. die wij krijgen van de bewoners van de wijk. 
Jaarlijks wordt er dan een programma opgesteld waarin wordt aangegeven wat de 
speerpunten en prioriteiten zijn voor de wijk in het betreffende jaar.  
Naast het basisniveau Toezicht en Handhaving zijn dat in dit jaar: 

- Afval (illegale stort) 
- Overlast kamerverhuur 
- Parkeeroverlast 
- Hondenoverlast 

 
Ook bij de dienst Toezicht en Handhaving is echter niet altijd voldoende capaciteit 
om snel ongewenste situaties aan te pakken. Toch blijft het belangrijk om 
ongewenste situaties te melden, telefonisch via 14076 of via de app “BuitenBeter”. 
Bij voldoende meldingen zal de betreffende gemeentedienst zeker corrigerend 
optreden. 
 
In dit kader willen we dan ook, samen met de dienst Toezicht en Handhaving, graag 
uw aandacht vragen voor volgende zaken.  
 
Zwerfvuil 
De hoeveelheid zwerfvuil neemt steeds verder toe. Denk hierbij aan blikjes, flesjes, 
plastic en papier op straat, in plantsoenen en in portieken. Dit is een algemeen 
probleem in Breda en niet alleen voor onze wijk. 
Vriendelijk willen wij u verzoeken om geen afval op straat te gooien en zo mogelijk 
mensen aan te spreken op hun gedrag in deze. 
Indien mogelijk zou het natuurlijk zeker helpen als men in zijn omgeving zo nu en 
dan de rommel opruimt. Dit heeft al snel resultaat en geeft een voorbeeldfunctie. 
 
 
 



Grof vuil 
Regelmatig wordt er grofvuil en soms ook volle vuilniszakken gedumpt op diverse 
plaatsen binnen onze wijk. Ook zakken die naast de, wekelijks op te halen, 
vuilcontainers worden aangeboden worden dan niet meegenomen. 
Het vuil blijft vervolgens geruime tijd liggen en verspreid zich op straat doordat er in 
wordt gerommeld en zakken worden opengemaakt. 
Voor grof vuil geldt dat dit kan worden afgegeven bij het milieustation van de 
gemeente of gratis door de gemeente op het huisadres wordt opgehaald. Een 
telefoontje naar 14076 of een melding via de website van de gemeente Breda en er 
wordt een afspraak gemaakt voor ophalen.  
Mocht er dan toch nog ergens grofvuil in de wijk aanwezig zijn dan kan dit worden 
gemeld via telefoonnummer 14076 of via de app “BuitenBeter” op de smartphone. 
Binnen 1 à 2 dagen wordt dit dan door de afvalservice opgehaald.  
Mogelijke informatie over de vervuiler is daar ook welkom, de afdeling Toezicht & 
Handhaving van de gemeente kan dit vervolgen. 
 
Parkeren 
De wijk Doornbos is een “groene” wijk. Er is veel ruimte, groen en speelgelegenheid 
voor kinderen. 
Het aantal parkeerplaatsen in de wijk is beperkt maar voldoende. Soms kan het dus 
nodig zijn om de auto een klein stukje van de woning te parkeren. 
Het opofferen van groen voor meer parkeergelegenheid mag niet onze eerste 
prioriteit zijn. 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om auto’s en bestelvoertuigen niet op plaatsen te 
parkeren waar dit overlast geeft voor voetgangers (bv. midden op het trottoir en ter 
plaatse van oversteekplaatsen en brandgangen) of waar dit resulteert in gevaarlijke 
situaties (bv. op de hoek van de straat).  
 
Veiligheid 
Wij doen een dringend beroep op u om onveilige situaties te melden. Afhankelijk van 
het onderwerp kunt u dat doen bij de gemeente of bij de politie. 
Iedereen kan ook zelf een aantal onveilige situaties voorkomen; 

- Let op indien u wordt aangesproken door onbekenden (babbeltrucs). 
- Doe niet open indien er onbekenden aan de deur zijn die u niet vertrouwt. 
- Laat geen deuren en ramen open als u niet thuis bent. 
- Sluit de poorten in de brandgangen. 
- Haal containers zo snel mogelijk binnen, zij kunnen dienen als opstapje voor 

inbrekers 
 
Indien er voldoende belangstelling voor is kunnen we binnenkort in onze wijk een 
themabijeenkomst organiseren op het gebied van veiligheid in samenwerking met 
politie en stadsmarinier. 
 
Wij hopen dat u bereid bent mee te werken aan een schone en veilige wijk waar het 
plezierig is om te wonen. 
 
 
Meer informatie betreffende de BBV Doornbos vindt u op onze website: 

www.bbvdoornbos.nl 
 
Daarnaast zijn wij te bereiken via ons e-mail adres: 

info@bbvdoornbos.nl 


