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De Wijkraad Doornbos-Linie en de
Bewoners Belangen Vertegenwoordiging
(BBV) Doornbos komen op voor de
belangen van alle bewoners van de wijk
VAN DE BESTUURSTAFEL Doornbos en Linie in de Gemeente Breda.
Beste buurtbewoner, Onze doelstelling hierbij is het
bevorderen van het leefklimaat op velerlei
gebied. De belangrijke aandachtspuntHet begin van deze nabeschouwing over 2021 is helaas bijna hetzelfde als die van
en zijn: veiligheid, wonen, onderhoud en
2020, wij hebben nog steeds last van het Corona-virus.
afval.
Het jaar 2021 is alweer zowat voorbij en wordt nog steeds gekenmerkt door het
Hebt u interesse in het bijwonen van een
Corona-virus en alle daarbij noodzakelijke beperkingen. Diverse bijeenkomsten zijn
van onze bijeenkomsten of wilt u zaken
nog niet opgestart zoals het 2-wekelijkse inloopspreekuur van sociale diensten en
bespreken, laat het ons dan even weten via
organisaties waarmee wij als wijkraad nauwe contacten onderhouden.
onze website of via e-mail.
Andere activiteiten in het wijkcentrum de Balieweide en in de Buurtsalon zijn nog op
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
een laag pitje gezet.
Maar toch zijn er ook een aantal zaken tot stand gekomen in de afgelopen periode.
De omgevingsvisie 2030 heeft geleid tot het maken van een zienswijze DoornbosLinie en is een belangrijk onderdeel van onze gesprekken met de gemeente.
Opmerkingen van u, als bewoners, zijn vanzelfsprekend verwerkt in deze zienswijze.
Zo zijn wij in gesprek met de gemeente over het kamerverhuurbeleid. Als
investeerders woningen opkopen voor kamerverhuur heeft dit als gevolg dat er
minder woningen voor starters beschikbaar zijn en er nauwelijks/geen verjonging in
de wijk plaatsvindt.
Een studie door de gemeente en een BUas-student loopt momenteel en kijkt, samen
met juristen, hoe dit kan worden voorkomen.
Ook het project “Doornbos-Linie in het oog” is weer opgepakt, en zoals het er nu naar
uitziet gaan de plannen voor een educatieve wandelroute door. Dit betreft o.a. een
ontmoetingstuin in Doornbos, aansluitend aan het schoolplein van basisschool de
Liniedoorn, en mogelijk ook een ontmoetingsterras bij wijkcentrum de Balieweide.
>>> Artikel gaat verder op de volgende pagina >>>

Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 4x
per jaar en wordt huis aan huis bezorgd
in Doornbos-Linie.
Voldoet de brief aan uw verwachtingen
en hebt u eventueel suggesties?
Graag horen we van u.
U kunt ons bereiken via:
info@wijkraaddoornboslinie of
info@bbvdoornbos.nl
www.wijkraaddoornboslinie.nl
www.bbvdoornbos.nl

NIEUWSBRIEF WIJKRAAD DOORNBOS-LINIE
Ook in het volgende jaar zal er regelmatig een nieuwsbrief
verschijnen. Voorlopig zijn een aantal edities gepland. Mocht
de actualiteit dat vragen dan verschijnt er een extra editie.
De nieuwsbrief verschijnt:
Maart 2022
Juni 2022
September 2022
December 2022
>>> VERVOLG VAN DE VOORPAGINA >>>
Het geld wat wij hadden gereserveerd voor
ontmoetingsmomenten hebben we vanwege Corona niet
kunnen uitgeven en zal nu deels gebruikt worden voor
bovengenoemde aanpassingen in de wijk. Ook zullen wij de
“Dwarfjes-route” (kabouterroute voor jong en oud) samen
met de gemeente financieel steunen. Reparaties aan de jeu de
boules baan zullen in het voorjaar uitgevoerd worden.

Deadline kopij:
18.02.2022
20.05.2022
19.08.2022
18.11.2022

Wilt u een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief in de vorm
van een artikel of wilt u een mededeling doen? Stuur uw
bijdrage aan ons op.
Natuurlijk gaan we er van uit dat het informatie betreft die
interessant is voor de bewoners van de wijk Doornbos-Linie.

Een onderzoek voor het opknappen van het basketbalveld in
Liniepark zal worden opgestart. Wij hebben uw hulp daarbij
nodig, laat weten wat u daarvan vindt, dit is belangrijk voor de
uitvoering.
De wijkraad heeft uw hulp nodig voor het goed kunnen
vervolgen van al deze activiteiten. Wij zijn op zoek naar mensen
die zich in willen zetten voor diverse projecten waaronder
het afval-project, buurtpreventie en verschillende andere
activiteiten.

BESTUURS-BIJEENKOMSTEN IN HET NIEUWE JAAR

Kortom, wij zijn goed op weg en ik wil dan ook alle vrijwilligers
die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze wijk
bedanken. Samen kunnen we onze wijk steeds weer een beetje
leefbaarder maken.

De bestuurs-bijeenkomsten van de wijkraad DoornbosLinie worden in 2022 gecombineerd met die van de BBV
Doornbos. De locatie wisselt tussen het Wijkcentrum
Balieweide in Doornbos en de Buurtsalon in Linie.

Uw wensen zijn ook onze wensen, vertel het ons en wees
waakzaam en let een beetje op elkaar.

De bijeenkomst op maandag begint om 19:30 uur en duurt
tot ca. 21:30 uur.

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

24 januari 2022
7 maart 2022
25 april 2022
13 juni 2022
25 juli 2022
5 september 2022
24 oktober 2022
12 december 2022

Met vriendelijke groet,
Jan Oosterlee, voorzitter Wijkraad Doornbos-Linie en BBV
Doornbos
Wijkraad Doornbos-Linie

Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82
Buurtsalon Edisonplein 3
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82
Buurtsalon Edisonplein 3
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82
Buurtsalon Edisonplein 3
Wijkcentrum Balieweide, Baliëndijk 82
Buurtsalon Edisonplein 3

Heeft u interesse om een van de bijeenkomsten bij te wonen
en mee te praten over de toekomst van onze wijk? Laat het
ons even weten en we sturen u vooraf de agenda.

Veilig Thuis West Brabant
GEWELD STOPT NIET VANZELF!
Veilig Thuis West Brabant

VUURWERK
Bewoners van Breda die niet willen dat er tijdens de
jaarwisseling vuurwerk in hun directe omgeving wordt
afgestoken, konden tot 13 november hun straat of buurt bij
de gemeente aanmelden als ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’.
Net als vorig jaar wordt een aantal delen van de stad
aangewezen als vuurwerkvrije zone. Het gaat om de
binnenstad, de omgeving van vier kinderboerderijen, twee
wooncentra voor ouderen en het Amphia Ziekenhuis aan de
Molengracht.
Om te voorkomen dat het uit de hand loopt met openbare
orde en veiligheid worden ook het Groenedijkplein en het
gebied rond het Noorderlicht in de Hoge Vucht vuurwerkvrij.
Burgemeester Depla heeft de inwoners van Breda dit jaar tot
13 november de tijd gegeven om ook hun straat of wijk aan
te melden als ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’.
Die status wordt alleen verleend als de hele straat unaniem
achter zo’n initiatief staat. Daarom moet er niet alleen
‘een gedragen plan’ komen, maar ook een lijst met de
handtekeningen van alle bewoners.
Wanneer er toch vuurwerk wordt afgestoken in zo’n ‘vrijwillig
vuurwerkvrije zone’ dan spreken bewoners elkaar of de
‘afsteker’ daarop aan.
Mocht de overlast aanhouden, dan kunnen de
toezichthouders van de gemeente gebeld worden. En als
de sfeer bedreigend wordt, dan kunnen inwoners de politie
bellen.
Maar we gaan uit van een positieve houding: als iedereen
een vuurwerkvrije straat of buurt wil, dan houden ze zich aan
die afspraak.
Kortom: Wilt u vuurwerk afsteken: ben vooral voorzichtig,
houdt u aan voorschriften zoals vuurwerkvrije zones en
voorkom overlast voor buren en huisdieren.
En… ruim na afloop de rommel op zodat onze wijk netjes
blijft.

Veilig Thuis West-Brabant is het
advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen
mensen terecht die hulp zoeken of zich
zorgen maken over anderen. Veilig Thuis is er
als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders
(misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld
gebruikt.
Heb je een vraag, wil je weten wat je moet
doen, zoek je hulp voor jezelf of voor een
ander? Deze website is de eerste stap naar
hulp en advies. Je kunt bij Veilig Thuis terecht!
Huiselijk geweld/ Kindermishandeling/
Seksueel geweld/ Loverboys/ Partner-geweld/
Ouderenmishandeling/ Eer gerelateerd
geweld/ Kind-Oudermishandeling
Nu melden op 0800-2000 Gratis en 24/7
bereikbaar

PRETTIGE FEESTDAGEN
Namens het bestuur van de wijkraad
Doornbos-Linie en de BBV Doornbos wensen
wij u en uw dierbaren fijne Kerstdagen en veel
liefde, geluk en gezondheid in het nieuwe jaar.
EVEN VOORSTELLEN:
FRANK WEIJTERS, SOCIAAL WERKER SURPLUS
Ik loop al heel wat jaren mee in de (jeugd)hulpverlening
en ben de laatste 11 jaar werkzaam geweest als
jeugdprofessional in Breda Noord-Oost. (Hoge Vucht als ook
Doornbos).
Het werd tijd om deze boeiende wijk los te laten en heb sinds
begin oktober de overstap gemaakt naar het sociaal werk.
Mijn grootste drive was en is om dichtbij bewoners te zijn en
te blijven.
Het is lastig om het werk in enkele zinnen te beschrijven.
Enkele kerntaken zijn o.a.:
-

-

Een schakel te zijn voor initiatieven van bewoners
waarbij bewoners zelf verantwoordelijk blijven voor
het eigen proces. Is ondersteuning hierbij nodig dan kan
dit uiteraard.
Aanspreekpunt in de wijk voor ontmoeting en
activiteiten.
Verbindingen leggen met bestaande sociale netwerken
en andere professionals in de wijk.
Het bevorderen van burgerparticipatie.

Ik ben naast Doornbos/Linie ook in de wijken Heuvel en
Westeinde actief. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking
en zoek gerust contact met me.
Frank Weijters
Sociaal werker Surplus
06 18 60 06 64
frank.weijters@surplus.nl

Ook in het volgend jaar willen wij, samen met
u, werken aan een schone en veilige wijk waar
het plezierig is om te wonen.

Nieuwsbrief Buurtpreventie Breda!
Hoe voorkom je inbraken tijdens de donkere dagen?

Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms denken. In ieder huis is er wel wat
te halen en ze kijken er vooral naar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90 procent van
de inbraken wordt gepleegd door een gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als de kans
zich voordoet. Het type huis en moment van de dag doen er voor deze criminelen niet toe.
Laat een lichtje aan, doe ramen dicht en draai deuren op slot.
Al ga je maar even weg, het is van belang dat je je huis goed afsluit en tevens een
bewoonde indruk achter laat. Een huis dat een onbewoonde indruk maakt nodigt immers
sneller uit om in te breken. Laat daarom altijd een lichtje aan, doe ramen dicht en draai
deuren op slot.
Gebruik door het PKVW goedgekeurd hang- en sluitwerk.
Inbrekers kijken niet naar wat er te halen valt, maar hoe makkelijk ze binnen kunnen
komen. Daarom is het belangrijk dat je goed hang- en sluitwerk gebruikt voor jouw huis.
Doe ook het tuinhek en de schuur op slot.
Door toedoen van Corona werken veel mensen thuis en
mogelijk is dat een verklaring voor het feit dat we
recentelijk een forse stijging zien in de inbraken in
schuurtjes, tuinhuisjes en garages. Daarom is het belangrijk
dat je ook jouw tuinhek en schuur of garage goed op slot
doet. Inbrekers houden niet van licht, dus we adviseren je
goede buitenverlichting te monteren, bijvoorbeeld met een
bewegingssensor. Ook is het verstandig de struiken rondom
jouw huis kort te snoeien zodat jouw huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is.

Drugdeals bij jou om de hoek?
Afgelopen maand is de Drug Crime Challenge gelanceerd. Dit is een e-learning training waarin de
belangrijkste gevaren en tips over drugscriminaliteit worden uitgelegd. Hierdoor weet jij precies
wat je moet doen als je een vreemde situatie ziet.
Dus test jouw kennis over drugscriminaliteit nu, via de Buurtpreventie Academy
op: www.buurtpreventiebreda.nl/adademy!
Bron: Nieuwsbrief Buurtpreventie Breda, november 2021

Fotografie omslag: Emma Pierre - emmapierre.com

VACATURE
De wijkraad Doornbos-Linie is, na de oprichting is september
2020, nu alweer ruim een jaar actief.
Als wijkraad hebben wij de al bestaande contacten verder
kunnen uitbreiden en zijn wij over diverse onderwerpen in
gesprek met de gemeente Breda, woningbouwcorporaties,
politie en diverse organisaties van professionals, werkzaam in
de wijk.
Tenslotte is een wijkraad hét middel om in gesprek te blijven
met bewoners en alle genoemde diensten.
De aandacht van de wijkraad gaat uit naar:
1. Veiligheid in het algemeen (incl. buurtpreventie) en
verkeersveiligheid in het bijzonder.
2. Het woningbeleid waarbij aandacht voor de renovatie
van bestaande portiekwoningen en het
levensloopbestendig bouwen.
3. Overlast door kamerverhuur en het gebrek aan
onderhoud door privé eigenaren van verhuurde panden.
4. Het beperken van de overlast in de wijk door het
industriegebied Koele Mei/Smalle Reep.
5. De groenvoorzieningen in de wijk.
6. Het dumpen van afval en de aanwezigheid van zwerfvuil.
En in de nabije toekomst:
- De nieuwbouw op het Eureka terrein en later op de Faam
locatie.
- Het ondergronds gaan van de noordelijke rondweg.
- De energie transitie en de ambitie hierbij van de
gemeente Breda: van het gas af
Al deze onderwerpen vragen tijd en energie van de
bestuursleden waarbij uitbreiding binnen het team zeer
welkom zou zijn.
Onze voorzitter en secretaris zijn inmiddels al langere tijd
gepensioneerd en hoewel beiden nog erg actief zijn is
het toch verstandig om te zoeken naar jongere mensen
uit de wijk die tijd en energie willen steken in een veilige,
sprankelende, leefbare en sociale wijk.
Dit met het oog op de eigen toekomst en die van de wijk
Doornbos-Linie.
Wij zijn dus op zoek naar wijkbewoners met wat vrije tijd en
interesse in het zoeken naar oplossingen voor zaken die de
leefbaarheid in de wijk betreffen.
Heeft u in interesse in een functie binnen de wijkraad of wilt
u uw kennis en kunde inzetten voor specifieke onderwerpen
kom dan eens vrijblijvend met ons praten. Graag horen we
ook welke zaken uw interesse hebben.

De wijkraad Doornbos-Linie is op zoek naar bewoners die
zich willen
inzetten voor de leefbaarheid van onze wijk
Wilt u meer weten over onze doelstellingen, wilt u
meepraten, meedenken of hebt u ideeën kijk dan op www.
wijkraaddoornboslinie.nl
Graag zien wij uw reactie tegemoet op info@
wijkraaddoornboslinie.nl
Schriftelijk reageren kan ook, u kunt uw reactie afgeven
bij de Buurtsalon (Edisonplein 3A4) of bij wijkcentrum de
Balieweide ter attentie van Wijkraad Doornbos-Linie.

WIST U DAT?
Onze rubriek met allerlei weetjes en feitjes uit Doornbos
en Linie
Er hard gewerkt wordt aan de website van de wijkraad
Doornbos-Linie. Hebt u suggesties of opmerkingen: laat het
ons weten.
De renovatie van Koele Mei, Smalle Reep en Zustersveld
wederom is uitgesteld. Tijdens de voorbereiding hebben
technische problemen voor vertraging gezorgd. Op dit
moment wordt de start van de werkzaamheden voorzien in
het begin van 2022.
Er wekelijks een aantal vrijwilligers zijn die in de wijk het
zwerfvuil opruimen met door de gemeente beschikbaar
gestelde hulpmiddelen. Ook iets voor u om onze wijk schoon
te houden? Meld u aan…
De gemeente het voornemen had om het basketbalveld in
het Liniepark te verwijderen. Door reacties van de wijkraad
en bewoners is dit van de baan en wordt er overlegd over de
toekomst van het veldje.
Het Buurtpunt Hoge Vucht inmiddels is geopend. Heb je
vragen of ideeën over veiligheid, jouw woonsituatie of
activiteiten in de buurt? Elke dinsdag- en donderdagochtend
zijn hier medewerkers van diverse organisaties aanwezig.
Misschien een goed alternatief tot het inloopspreekuur
in Doornbos en Linie weer wordt opgestart. U vindt het
Buurtpunt aan de Roeselarestraat 644, winkelcentrum
Moerwijk.
Er op diverse plaatsen in de wijk ratten zijn gesignaleerd.
Gooi dus geen brood of etenswaren op straat of in
plantsoenen.

