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De Bewoners Belangen Vertegenwoordiging (BBV) Doornbos komt op voor de 
belangen van alle bewoners van de wijk Doornbos in de Gemeente Breda. De 
doelstelling hierbij is het bevorderen van het leefklimaat op allerlei gebied. 
Belangrijke aandachtspunten zijn: veiligheid, wonen, onderhoud en afval. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste bewoners die mee willen denken over de 
toekomst van de wijk of hierbij als klankbord willen fungeren. Ook het inbrengen 
van nieuwe ideeën wordt erg op prijs gesteld. Indien gewenst kunt u ook zitting 
nemen in het bestuur maar dit is zeker geen vereiste. Regelmatig komen wij 
samen in het wijkcentrum de Balieweide. Hebt u interesse om zo’n bijeenkomst bij 
te wonen, laat het ons dan even weten. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In deze nieuwsbrief: 
 

Doornbos-Linie in het oog / Snelheidsmeterspaarpot 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Meer informatie vindt u op onze website: www.bbvdoornbos.nl 
 

En op facebook: www.facebook.com/bbvdoornbos.nl 
 

U kunt ons bereiken via ons e-mailadres: info@bbvdoornbos.nl 
 

 
 

http://www.bbvdoornbos.nl/
http://www.facebook.com/bbvdoornbos.nl
mailto:info@bbvdoornbos.nl


 

                                                                                                                                                
Doornbos-Linie is, door de gemeente Breda, als wijk aangemerkt onder de 
noemer “vroeg-signalering”. Uit onderzoek is gebleken dat de mogelijkheid 
bestaat dat er in de wijk in de toekomst leefbaarheidsproblemen kunnen 
ontstaan. 
 

Vanuit de indicatie vroeg-signalering wordt nu geprobeerd te komen tot een 
integrale wijkaanpak. Het vaststellen van verbeterprojecten om te voorkomen dat de wijk verder afglijdt. 
De belangrijkste “problemengebieden uit het onderzoek zijn veiligheid en wonen. 
 
 

Professionals van allerlei betrokken organisaties zijn 
samen met bewoners in gesprek gegaan om te zien wat 
er leeft in de wijk. Dit is gedaan door middel van 
gesprekken in de wijk, dialoog-avonden en via een 
online platform. In deze eerste fase zijn de wensen en 
de behoeften van de bewoners verzameld. 
 
 
 
 
 

 

De gegevens zijn gegroepeerd en er zijn een aantal hoofdonderwerpen vastgesteld. Onderstaand een globaal 
overzicht van de onderwerpen met een summiere toelichting. 
 

1. Verkeer (snelheid en parkeren). 
Een bron van ergernis voor veel bewoners. Het gaat dan om verkeersdrukte, te hard rijden en asociaal 
gedrag. Ook zijn er op vele plaatsen in de wijk parkeerproblemen. 

2. Afval en hondenpoep. 
Bewoners ondervinden overlast van zwerfvuil en afval bij bakken en containers. Daarnaast is er op 
sommige plaats overlast van hondenpoep. 

3. Drugs. 
Dealen van drugs is een punt van ergernis en zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Bewoners geven 
aan dat er sprake is van een serieuze drugsproblematiek. 

4. Cultuur en Ontmoeten. 
Er is veel verschil in culturen en er zijn in het algemeen weinig contacten. Er is wel contact met buren 
maar weinig met overige wijkbewoners. 

5. Sociale veiligheid. 
In het algemeen voelt men zich wel veilig maar op bepaalde plekken en in bepaalde situaties is dat 
gevoel toch minder en voelt men zich onveilig en ongemakkelijk. 

6. Voorzieningen. 
Bewoners zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen in Doornbos en minder in Linie. Toch 
richt men zich ook op winkelcentrum Hoge Vucht en de voorzieningen in het centrum. 

7. Openbare ruimte. 
De ligging van de wijk wordt als gunstig ervaren evenals het relatief vele groen. Wel zet men 
vraagtekens bij het onderhoud van het groen wat als onvoldoende wordt ervaren. Ook het gebrek aan 
onderhoud van de trottoirs is een handicap voor ouderen met rolators. 
 

 
 

 



 
 

Na het vaststellen van bovenstaande onderwerpen staan oplossingen centraal en is er, in samenspraak met 
bewoners, een keuze gemaakt uit projecten waarop ingezet gaat worden. Per thema is een team 
samengesteld uit bewoners soms ook aangevuld met professionals en gemeente functionarissen. 
 
Per thema zijn een aantal onderwerpen/projecten vastgesteld waaraan gewerkt gaat worden. In het laatste 
kwartaal van 2019 en in 2020 staat het uitwerken en uitvoeren van deze ideeën centraal. 
 
Het thema “verkeer” gaat worden uitgewerkt en mede uitgevoerd door de BBV Doornbos. 
Ook bij de andere thema’s en projecten houden we de vinger aan de pols en zullen we waar mogelijk 
ondersteunen. 
 
Voor het onderwerp verkeer zijn inmiddels volgende projecten vastgesteld.  

1. Snelheidsmeterspaarpot voor de wijk. 
2. Het maken en verspreiden van een flyer met betrekking tot het te hard rijden en het parkeren op de 

stoep. 
3. Voor wat betreft parkeren is het, naast de bewonersinitiatieven “blauw op straat” in te zetten naast 

handhaving door boa’s. 
4. In gesprek met Islamitische school (Hooilaan), Vincentius en Voedselbank omtrent verkeers- en 

parkeeroverlast. 
 
Deze projecten zullen een voor een worden uitgevoerd waarbij in 
het laatste kwartaal van 2019 wordt gestart met de 
snelheidsmeterspaarpot. 
 
 
Snelheidsmeterspaarpot 
Verkeerssnelheid staat hoog op de lijst met ergernissen van de 
bewoners. De wijken Doornbos en Linie zijn woonwijken waarbij de 
maximale snelheid 30km/u is. Dit ondanks het feit dat de inrichting 
van sommige straten hierop niet is aangepast.  
Onderzoek toont aan dat 70% van de mensen die te hard rijden 
wijkbewoners zijn. Daar gaan we proberen verandering in te 
brengen door meer bewustwording. 
 

De snelheidsmeterspaarpot is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en wordt uitgevoerd door het 
projectteam in samenwerking met de gemeente Breda.  
 
Het initiatief is onderdeel van de actie “Brabant gaat voor NUL verkeersdoden”. 
De provincie zorgt voor de benodigde apparatuur en de gemeente voor 
allerhande promotiematerialen en voor een beloning in de vorm van een 
maximaal bedrag van €2000.- 
 
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeterspaarpot 
passeert, zorgt ervoor dat er geld (bijvoorbeeld 8 eurocent per passage) in de spaarpot komt. Dit is direct 
zichtbaar op het bord. Het bedrag wordt dus steeds met (bijvoorbeeld) 8 eurocent verhoogd. Als er harder 
dan de toegestane snelheid wordt gereden gaat er geen geld uit de spaarpot. De meter meet de snelheid in 
één rijrichting. Er zal niet worden bekeurd en kentekens worden niet geregistreerd. 
 
Besloten is om de snelheidsmeter te plaatsen aan de Baliëndijk in de wijk Doornbos-Linie 
De actie start in december 2019 en loopt vervolgens gedurende 3 tot 4 weken. 
 



 
 
In de loop van december zal er, in samenwerking met basisschool de Liniedoorn, nog een ludieke actie 
worden gehouden om aandacht(bewustzijn) te vragen aan bestuurders. Gedurende deze actie worden er 
flyers uitgedeeld aan bestuurders. Politie en Boa’s zullen ook deelnemen aan deze actie en o.a. 
snelheidsmetingen doen door middel van een laser gun. 
 

Het te verdienen bedrag van maximaal €2000.- kan worden besteed aan allerhande zaken en activiteiten in de 
wijk. Denk hierbij aan het opknappen van openbare ruimtes, speelpleintjes of het plaatsen van bankjes of 
trimtoestellen. Door middel van een enquête onder de bewoners van de wijk zullen we ideeën verzamelen 
voor de besteding van het verdiende bedrag. 
 
========================================================================================== 

 

Heeft u een idee voor de besteding van dit bedrag dan horen wij dit graag van u via: 
info@bbvdoornbos.nl of via info@buurtsalon.com 

 
U mag ook schriftelijk reageren en uw reactie afgeven bij wijkcentrum Balieweide (t.a.v. BBV 

Doornbos) of de Buurtsalon op het Edisonplein. 
============================================================================= 
 

 
Bestuursvergadering BBV Doornbos 

 

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 2 december a.s. in wijkcentrum de Balieweide. Wilt u 
zaken bespreken, laat het ons dan even weten via onze website of via e-mail. 

 
 

Wat vindt u van deze nieuwsbrief? 
 

Onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd in het maandblad de Koers. Inmiddels is dit de tweede 
keer dat deze nieuwsbrief ook apart wordt bezorgd.  

In december willen we de volgende editie uitbrengen met diverse actuele onderwerpen. 
Voldoet de brief aan uw verwachting en hebt u eventueel suggesties voor het vervolg?  

Graag horen wij van u. 
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