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Breda, 23 september 2019 

 

 

 
Aan de bewoners Vaartbossen, Zustersveld, 
Grensvaart, Abdijstraat, Koele Mei en omgeving 
en overige belanghebbenden 

 

Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp inrichting  
Smalle Reep, Koele Mei en Zustersveld  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Voor de vervanging van het riool en een nieuwe inrichting van Smalle Reep, Koele Mei,  
Zustersveld en een klein gedeelte Klaverweide, heeft de gemeente een voorlopig  
ontwerp gemaakt. U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op donderdag  
3 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in Wijkcentrum Balieweide (Baliëndijk 82, Breda).  
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over de plannen, kunt u vragen stellen en uw  
mening geven.  
 
De werkzaamheden  
Het verouderde riool in Smalle Reep, Koele Mei, een klein gedeelte Zustersveld en Klaverweide  
wordt vervangen door een nieuw rioolstelsel. Hierna worden de straten rondom het gebied met 
de bedrijven opnieuw ingericht: 

• Versmallen en vernieuwen van de rijbanen met asfalt. 

• Opnieuw bestraten van de parkeerplaatsen en de trottoirs. 

• Aanpassen van de straatverlichting naar de nieuwe inrichting. 

• Bredere groenstroken aan de Koele Mei. 

• Betere fietsverbindingen met Doornboslaan en fietspad langs het spoor. 

• De parkeervakken in de Smalle Reep worden uitgevoerd in grasbetontegels. 

• Verwijderen van het hekwerk tussen Smalle Reep en fietspad / busbaan.  
 
In de Zustersveld vervangt de gemeente het riool tussen Koele Mei en Vaartbossen en tot en  
met de Baliëndijk krijgt de straat een nieuwe inrichting: 

• Er komt een smallere rijbaan in klinkerverharding. 

• Opnieuw bestraten van de parkeerplaatsen en de trottoirs. 

• Er komen duidelijk herkenbare parkeervakken. 

• De groenstrook tussen Doornboslaan en Zustersveld wordt iets breder. 

• Ter hoogte van Vaartbossen wordt Zustersveld afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  
 
Het werk start verwachting in de loop van 2020. Het werk gebeurt in fases om de overlast te  
beperken en om de woningen, bedrijven en garageboxen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. 
 
Proef tijdelijke afsluiting Zustersveld 
Om het gebied met de bedrijven te bereiken gaat het verkeer nu door de woonwijk, aan de  
westzijde via Zustersveld, aan de oostzijde via de Klaverweide. De Klaverweide is goed berijdbaar 
voor vrachtverkeer. Dat is op Zustersveld niet het geval. Daarbij komt dat Zustersveld aansluit op  
de Baliëndijk bij de kruising met de Doornboslaan. Vrachtverkeer dat deze route kiest, blokkeert 
regelmatig het doorgaand verkeer op de Baliëndijk. Dat leidt tot gevaarlijke situaties op het kruispunt 
met de Doornboslaan. Daarnaast ervaren bewoners van Zustersveld grote hinder van het 
vrachtverkeer. 
 



Om die redenen is het niet gewenst om het gebied met de bedrijven via Zustersveld te ontsluiten.  
De Klaverweide is een beter alternatief. Dat heeft wel gevolgen voor andere wegen in het gebied.  
Om dit in beeld te brengen is er een proef met een tijdelijke afsluiting voor (vracht)auto’s in 
Zustersveld van vrijdag 18 oktober tot vrijdag 15 november 2019. Daarnaast zijn er verkeerstellingen 
in het gebied van vrijdag 27 september tot en met 1 december 2019. Reacties van bewoners en 
bedrijven en de resultaten van de tellingen worden na de proef met BBV Doornbos besproken. 
 
Uw mening 

Kunt u niet naar de inloopavond komen, maar wilt u wel uw mening geven? Dit kan tot en met vrijdag 
11 oktober 2019 via www.breda.nl/contact. Uw reacties en meningen neemt de gemeente zoveel 
mogelijk mee in het definitief ontwerp. Hier kunt u ook uw voorkeur doorgeven over het afsluiten van 
Zustersveld voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van Vaartbossen. 
 
Informatie 
Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp  
06 – 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076. 
 
De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u deze informatie digitaal 
ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt 
downloaden. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. 
 


