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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: 
 

Stand van zaken van de diverse projecten 
 

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

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 
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Snelheidsmeterspaarpot 

 
De snelheidsmeterspaarpot is het eerste project wat wordt 
uitgevoerd als onderdeel van het project “Doornbos-Linie in het 
oog” rond het thema verkeersveiligheid. 
 

De snelheidsmeterspaarpot is een initiatief van de provincie Noord-
Brabant en wordt uitgevoerd door het projectteam samen met de 
gemeente Breda.  
 

De provincie zorgt voor de benodigde apparatuur en de gemeente 
levert promotiematerialen en zorgt 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. Als er harder dan de toegestane snelheid wordt gereden 
gaat er geen geld in 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 op 17 
december 2019 en loopt vervolgens gedurende ca. 3 weken. 
Tijdens de installatie 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 ook flyers 
uitgedeeld. Politie en Boa’s zullen deelnemen aan deze actie en o.a. snelheidsmetingen doen door middel van 
een laser gun. Een van de wethouders is uitgenodigd om de snelheidsmeter in gebruik te stellen. 
 

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 verzamelen we ideeën 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 

 
Herinrichting Koele Mei e.o. 

 
In onze nieuwsbrief van september hebben we de 
herinrichting van de betreffende straten aan de orde 
gesteld. 
 

Er vindt een grootschalige renovatie plaats waarbij zowel de 
riolering als het wegdek wordt vervangen. Ook worden de 
straten opnieuw ingericht voor wat betreft type wegdek, 
breedte van de rijbaan en trottoirs en de groenstroken. 
In de loop van september zijn er een aantal inloop-
bijeenkomsten georganiseerd waar de plannen zijn 
toegelicht aan bewoners en bedrijven. 
 

Zaken die tot nu toe misschien nog onvoldoende zijn 
onderkend zijn veiligheid, leefbaarheid en parkeren. 
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Daarom gaan we, samen met een verkeersdeskundige, de voorgestelde aanpassingen bespreken. Dit in het 
kader van wonen en veiligheid in combinatie met de aanwezige industrie. Ook overwegen wij om een 
verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland in te schakelen om de situatie te beoordelen. 
 

Afsluiten Zustersveld 
 

Het afsluiten van Zustersveld voor doorgaand gemotoriseerd verkeer maakte oorspronkelijk deel uit van de 
herinrichting Koele Mei e.o. Een proefafsluiting met metingen voor, tijdens en na deze afsluiting was 
onderdeel van het project alvorens er een definitief besluit zou worden genomen. Na de inloopbijeenkomsten 
is echter besloten deze (proef)afsluiting niet te vervolgen vanwege gebrek aan draagvlak hiervoor. 
Het merendeel van de bewoners van Zustersveld willen graag een woonstraat zonder doorgaand autoverkeer. 
Bewoners van achterliggende straten vrezen in dat geval een flinke toename van verkeer en overlast daarbij. 
De ondernemers (Koele Mei/Smalle Reep) willen een snelle bereikbaarheid en zijn tegen afsluiting. 
BBV Doornbos heeft een brief aan de betreffende wethouder gestuurd met het verzoek de proefafsluiting 
door te laten gaan om voldoende informatie te hebben bij het nemen van een definitief besluit. 
 

Op 29 november is er opnieuw overleg geweest met de Projectleider van het renovatieproject. Zoals eerder 
aangegeven was er veel weerstand tegen het afsluiten van het Zustersveld voor doorgaand verkeer, zowel van 
de bewoners van de achterliggende straten als van de ondernemers.  
Een algehele afsluiting voor autoverkeer is nu van de baan. Er komt echter wel een verbod voor vrachtverkeer 
(3,5 ton en meer) in beide richtingen. Daarnaast komen er een kruispuntplateau en 2 extra drempels. Het 
fietspad ter hoogte van “Betting Banden” wordt verlegd zodat het beter aansluit op de Koele Mei. 
De plannen zijn nu definitief, grote aanpassingen zijn niet meer mogelijk. 
Er volgt binnenkort nog een bijeenkomst met de bedrijven om e.e.a. toe te lichten. Vervolgens is er ook nog 
een inloopbijeenkomst voor bewoners om de plannen toe te lichten. 
De algehele renovatie start in de loop van volgend jaar. 
 

Omgevingsvisie/omgevingsplan Doornbos-Linie 
 

Zoals eerder aangegeven in onze nieuwsbrief van september hebben we contact gezocht 
met wethouder Paul de Beer omtrent de “structuurvisie”. Deze toekomstvisie van de 
gemeente is een belangrijk onderdeel in het nemen van besluiten, het handhaven en het 
mogelijk aanpassen van de infrastructuur. Het huidige document dateert van april 2009 
en is inmiddels dus ruim 10 jaar oud en op een aantal punten gedateerd.  

 

De gemeente Breda is op dit moment bezig om voor de hele stad een nieuwe zogenaamde Omgevingsvisie op 
te stellen. Hierover wordt met allerlei mensen, organisaties, bedrijven en verenigingen van gedachten worden 
gewisseld. Dit najaar zijn ook de dorps- en wijkraden hierbij worden uitgenodigd.  
Via een Omgevingsvisie wordt er een Omgevingsplan vastgesteld. Dit plan zal grotendeels zijn gebaseerd op 
de nu geldende bestemmingsplannen. Op 01.01.2021 dient de omgevingsvisie compleet te zijn 
Gezien alle zaken die spelen in onze wijk zullen wij trachten ons hierbij aan te melden als pilotproject. 
Als er een pilotproject wordt gedefinieerd voor de wijk zal er een mogelijkheid zijn voor alle 
belanghebbenden, bewoners en bedrijven, om deel te nemen aan het vaststellen van het nieuwe plan. Dit 
biedt kansen voor het bespreken van diverse onderwerpen die de leefbaarheid in de wijk betreffen. 
 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang en zullen u in voorkomend geval hierbij betrekken. 
 
 

In onze volgende nieuwsbrief (februari 2020): 
- De resultaten van de snelheidsmeterspaarpot 
- Kamerverhuur en brandveiligheid 
- Fijnstof en geluidsoverlast Noordelijke rondweg 

 
 
 



Spreekuur/inloopmiddag 
 

 
 

Tijdens dit vragenuurtje zijn ook enkele van onze bestuursleden aanwezig. U bent van harte welkom. 
 

Onze nieuwsbrief vindt u ook in de koffiecorner van supermarkt Jumbo aan de 
Baliëndijk. Binnenkort wordt hier een postbus geplaatst waar u berichten aan 
de BBV Doornbos kunt achterlaten.  

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

Buurtsalon op het Edisonplein. 
 

Prettige feestdagen 
 

 
Namens het bestuur van de BBV Doornbos wensen wij u en uw 
dierbaren fijne Kerstdagen en veel liefde, geluk en gezondheid in het 
nieuwe jaar. 
 
Ook in het volgend jaar willen wij, samen met u, werken aan een 
schone en veilige wijk waar het plezierig is om te wonen. 
 
 

 
 

============================================================================= 
Bestuursvergadering BBV Doornbos 

 

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 13 januari 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? 

 

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd in maandblad de Koers en huis aan huis bezorgd in Doornbos-Linie. 
Voldoet de brief aan uw verwachting en hebt u eventueel suggesties voor het vervolg?  

Graag horen wij van u.  


