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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 velerlei gebied. 
Belangrijke aandachtspunten zijn: veiligheid, wonen, onderhoud en afval. 
 

Even voorstellen, het bestuur van de BBV Doornbos bestaat uit: 
Wim Mol (Abdijstraat) – voorzitter, lid dagelijks bestuur 
Ton Moelands (Hooilaan) – secretaris, lid dagelijks bestuur 
Toon van der Galiën (Zustersveld) – penningmeester 
Jan Oosterlee (Abdijcarré) – bestuurslid, lid dagelijks bestuur 
Verdere bestuursleden: Natasja Frijters (Abdijstraat), Jos van Gastel (Baliëndijk),  
Nico Richie (Grensvaart) en Ronald Rijnbout (Klaverweide) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hebt u interesse in het bijwonen van een van onze bijeenkomsten, laat het dan even weten. 
Regelmatig is het dagelijks bestuur aanwezig op dinsdag om 14:30 uur in wijkcentrum de 
Balieweide. Eerstvolgende data: 18 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart en 14 april 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In deze nieuwsbrief: Snelheidsmeterresultaten, Omgevingsvisie, Verkeersveiligheid, 

Afval, Noordelijke Rondweg, Wijkraad Doornbos-Linie i.o., Buurtpreventie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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/
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Wijkraad Doornbos-Linie in oprichting 

 
Bewoners uit de wijken Doornbos en Linie werken op dit moment 
al intensief samen in een aantal projecten waaronder het 
wijkplatform Doornbos-Linie en het project “Doornbos-Linie in 
het oog”. Samen hebben we nu het idee opgevat om een formele 

wijkraad op te richten om nog beter de belangen van de bewoners van onze wijken te kunnen behartigen. 
Deelname en inbreng van wijkbewoners is essentieel voor het slagen van deze missie. Bij deze nieuwsbrief 
treft u een flyer aan met meer informatie omtrent dit voornemen. 
 

Snelheidsmeterspaarpot 
 

In onze nieuwsbrief van december 2019 hebben we uitgebreid 
stilgestaan bij het project snelheidsmeterspaarpot. 
 

Op 17 december is de meter geïnstalleerd aan de Baliëndijk en is 
er, samen met de leerlingen van basisschool de Liniedoorn actie 
gevoerd om aandacht te vragen voor de maximale snelheid van 
30km/uur aan de passerende automobilisten. 
 

Tot 22 januari was de meter in bedrijf en voor elke bestuurder die 
zich aan de maximale snelheid hield werd de spaarpot gevuld. 
 

Aan het einde van de periode is het maximale bedrag van €2000.- 
in de spaarpot bereikt. Dit bedrag 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. Het is nog steeds mogelijk om uw ideeën voor de besteding van dit bedrag aan 
ons kenbaar te maken. 

 

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 

 
De resultaten van de snelheidsmeter zijn inmiddels bekend. In de periode van 35 dagen zijn er ca. 130.000 
voertuigen gepasseerd. Dit betekent dus gemiddeld ca. 3600 voertuigen per dag. 

- De gemiddelde snelheid bedraagt 40 km/uur. 
- 30% van de voertuigen houdt zich aan de maximale snelheid van 30 km/uur. 
- 25% van de voertuigen rijdt sneller dan 40 km/uur. 
- 4% van de voertuigen (5200) rijdt sneller dan 50 km/uur met enkele (2) uitschieters van 100 km/uur. 

Aan de hand van deze resultaten zullen we, met de gemeente Breda, mogelijke maatregelen ter verbetering 
bespreken. 
 

Tijdens deze actie is wel gebleken dat door het plaatsen van de meter, en de diverse borden en banners, de 
snelheid in deze periode duidelijk is afgenomen. We zullen dan ook, op een aantal momenten in het jaar, 
acties blijven uitvoeren waarbij we aandacht vragen voor de snelheid en dus de verkeersveiligheid. 
 

Integrale verkeersveiligheid 
 

Samen met verkeersdeskundigen van de gemeente Breda hebben we de verkeerssituatie in de wijk Doornbos 
besproken. De wijk is als het ware ingesloten tussen de Doornboslaan, de Noordelijke rondweg, de Kapittelweg 
en de spoorlijn. De ontsluitingswegen slippen langzamerhand dicht. We hebben specifiek aandacht gevraagd 
voor de overlast van het vrachtverkeer van de industriestrook, de parkeeroverlast en de maximale snelheid. 
Er zijn nog geen concrete maatregelen ter verbetering afgesproken. Er zijn momenteel nauwelijks financiële 
mogelijkheden voor reconstructie van de knelpunten. Bij herinrichting zullen er keuzes moeten worden 
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mailto:info@buurtsalon.com


gemaakt. Wel is afgesproken dat we, als aanvulling op eerdere resultaten, nog een aantal snelheidsmetingen 
doen op een drietal plaatsen in de wijk. Ook behoort het plaatsen van een smiley voor een periode van 6 
weken, tot de mogelijkheden. De uitkomst van het overleg is enigszins teleurstellend. We beraden ons 
momenteel op vervolgstappen. 
 

Omgevingsvisie/omgevingsplan Doornbos-Linie 
 

 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 gewisseld.  
Ook de dorps- en wijkraden zijn hierbij uitgenodigd.  
 

Gezien alle zaken die spelen in onze wijk hebben we onlangs gesproken met de 
projectmanager van de gemeente Breda. Hij heeft aangegeven dat de komende 6 maanden verdere 
detailinvulling van de visie zal plaatsvinden. Hij heeft ons verder aangeraden een soort van manifest op te 
stellen met aandachtspunten en knelpunten voor onze wijk. Daarnaast is het aan te bevelen om ook mogelijke 
oplossingen aan te dragen. Aangezien er natuurlijk een relatie is met aangrenzende wijken gaan we een 
gesprek inplannen met de projectmanager van CrossMark (havenstrip, Faam, Linie). 
 

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

Noordelijke Rondweg 
 

Zie ook www.breda.nl/noordelijke-rondweg 
 

In diverse gesprekken die we hebben gevoerd met bewoners 
van de wijk is aangegeven dat er flink overlast wordt ervaren 
door de drukke Noordelijke rondweg (NRW). Problemen zijn 
geluidsoverlast, verkeersoverlast en fijnstof. 
 

Het verkeer op de NRW neemt jaarlijks toe en blijft ook de 
komende jaren groeien. De gemeente gaat nu onderzoek 
doen om erachter te komen welke aanpassingen nodig zijn 

voor verbetering op korte en lange termijn. Maatregelen op gebied van doorstroming, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid/milieu zijn noodzakelijk.  
 

Op 6 februari is er een informatiebijeenkomst gehouden waarbij zowel de gemeente Breda als de uitvoerder 
van het onderzoek de plannen voor dit onderzoek hebben gepresenteerd. Ook was er de mogelijkheid voor de 
aanwezigen om knelpunten en mogelijke oplossingen aan te dragen. Voor de zomer moet het onderzoek zijn 
afgerond en wordt er een keuze gemaakt uit mogelijke aanpassingen. 
 

Afval 
 

Dumpen van afval bij containers en zwerfvuil zijn een doorn in het oog van veel wijkbewoners. Voor wat 
betreft het storten van grofvuil en afval bij de containers blijkt dit de afgelopen maanden hand over hand toe 
te nemen. Al onze inspanningen op dit gebied hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Om aandacht 
voor dit probleem te vragen hebben we een brief aan Burgemeester en Wethouders gestuurd met het 
verzoek het beleid op dit gebied te herzien. Afvalservice en Handhaving worden hier geconfronteerd met een 
beleid waarvan de uitvoering nauwelijks mogelijk is. We houden u op de hoogte. 
 

Opruimtroepen: Om regelmatig zwerfvuil op te ruimen in de wijken Doornbos en Linie hebben een aantal 
bewoners het initiatief genomen. De gemeente heeft kleding en materialen hiervoor ter beschikking gesteld. 
Ook gaan we in overleg met de scholen in onze wijk om te zien in hoeverre zij willen meewerken aan dit 
project. 

Voor de wijk Doornbos zoeken we nog enkele bewoners die zo nu en dan een paar uurtjes 
beschikbaar hebben en willen meewerken aan het opruimen van zwerfvuil. 

http://www.breda.nl/noordelijke-rondweg


 
Uitnodiging Buurtpreventie 

 
Buurtpreventie in Doornbos is een beetje slapende…. 
Als bewoners kunnen we een bijdrage leveren aan een veilige wijk. 
Buurtpreventie is een middel dat daarvoor ingezet kan worden.  
  
Op dinsdag 10 maart 2020 zal de coördinator Buurtpreventie Breda, 
Chris Aarts informatie komen geven over: 

Wat is Buurtpreventie Breda?  
Wat kun je als buurtpreventie doen?  
Wat wordt er verwacht van bewoners en hoe ziet dat eruit? 
Wat heeft Buurtpreventie Breda te bieden aan bewoners?  
 

 

U bent van harte welkom om naar de informatieavond te komen. 
 

DATUM: dinsdag 10 maart 2020 
TIJD AANVANG: 19.30 uur 
WAAR: Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82, 4816 GH Breda 

 
Spreekuur/inloopmiddag 

 
Heeft u vragen over zorg, welzijn, financiën, veiligheid, 
leefbaarheid, leefomgeving, mantelzorg, eenzaamheid, 
vrijwilligerswerk, dag invulling, dementie, ……? 
 

Maar ook: wilt u zaken bespreken die spelen in de wijk of 
hebt u suggesties ter verbetering? 
 

Kom dan naar de inloopmiddag in Doornbos en Linie. 
 

Aanwezig zijn: wijkagent, WMO, Zorg voor Elkaar Breda, 
WonenBreburg, Alwel en Bewoners Belangen 
Vertegenwoordiging. 
 

Wij zijn aanwezig op dinsdag van 14:30 tot 15:30 uur. 
Doornbos: wijkcentrum Balieweide op 3, 17, 31 maart en 14, 28 april (even weken) 
Linie: Buurtsalon, Edisonplein op 10, 24 april en 7, 21 april (oneven weken) 
 

============================================================================= 
 

Graag willen we onze nieuwsbrief een meer aantrekkelijk uiterlijk geven. Daarom zoeken we iemand 
met hart voor de wijk en kennis van grafische vormgeving die ons daarbij een paar uurtjes kan 

helpen. 
 

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

 

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 6 april 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 verschijnt 6x per jaar en wordt 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.  


