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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.  
De belangrijke aandachtspunten zijn: veiligheid, wonen, onderhoud en afval. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste medebewoner van Doornbos en Linie.  
 
De afgelopen periode werd volledig beheerst door het Corona virus en de noodzakelijke maatregelen om 
verdere verspreiding te voorkomen. Thuiswerken, het sluiten van scholen, horeca, winkels en alle verdere 
maatregelen zoals zo veel mogelijk binnen blijven en het afstand houden van elkaar. We hopen dat u allen 
deze periode goed bent doorgekomen. En de mensen met gezondheidsproblemen wensen we een spoedig 
en volledig herstel. Hopelijk blijft u een beetje op elkaar letten. 
 
Door alle maatregelen stonden en staan de activiteiten van de BBV Doornbos op een laag pitje. Ook 
wijkcentrum Balieweide en de Buurtsalon zijn al geruime tijd gesloten. Bijeenkomsten en projecten zijn 
hierdoor helaas vertraagd maar in alle gevallen is de gezondheid van personen onze eerste prioriteit.  
 
Laten we hopen dat we snel de draad weer op kunnen pakken. Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u zaken 
met ons delen, mail ons dan of kom naar het spreekuur op dinsdagmiddag. Elders in deze nieuwsbrief vindt 
u verdere details. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

 

 



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. Ook 
Afvalservice en Handhaving worden hier namelijk 
geconfronteerd met een beleid waarvan de uitvoering 
nauwelijks mogelijk is. 
Op de diverse sociale media, waaronder Nextdoor, 

lezen we dat het probleem zich niet beperkt tot Doornbos en Linie. Ook buurwijken Belcrum en Hoge Vucht 
kampen met dezelfde problemen. 
 
Geruime tijd na het versturen van de brief hebben we een antwoord ontvangen van de afvalservice-
teamleider. Hierin wordt gesteld dat het inzamelmodel niet zal veranderen Door dit nieuwe systeem is de 
hoeveelheid restafval namelijk met 30% afgenomen. Wel geeft men toe dat het steeds weer opruimen van 
afval niet bijdraagt aan een oplossing voor de langere termijn. Verder wordt gesteld dat, om de situatie te 
verbeteren, in overleg met bewoners enkele voorstellen zijn gedaan die worden gerealiseerd. 

• Adopteren van containers door bewoners 
• Borden plaatsen met de tekst “Namens de bewoners: bedankt voor het schoonhouden” 
• Huis aan huis folders verspreiden met verdere uitleg 
• Stickers op trommels van de containers en afbeelding op de stoep 

Ook zal Toezicht en Handhaving controles uitvoeren op bij-plaatsingen en zal de veegdienst meehelpen de 
zaak op te ruimen. 
 
Tot nu toe echter hebben de reeds uitgevoerde maartregelen weinig tot geen resultaat opgeleverd. Bewoners 
vinden het blijkbaar wel gemakkelijk om het afval bij de containers te dumpen en realiseren zich niet dat dit 
een verloedering van de wijk tot gevolg heeft. Een wijk waarvan zij ook deel uitmaken. 
 
Wij blijven in gesprek met de verantwoordelijke gemeentedienst en houden u verder op de hoogte. 
 

“Opruimtroepers” 
 

Om regelmatig zwerfvuil op te ruimen in de wijken 
Doornbos en Linie hebben een aantal bewoners het 
initiatief hiertoe genomen. De gemeente heeft kleding 
en materialen 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. 
 

 



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. 
 

Doornbos-Linie in het oog – Project LIJN: meer ontmoeting door dans 
 

Een bijdrage van de werkgroep “Cultuur en Ontmoeten”. 
Door: Miranda Dahlhaus, Taalwinkel Breda (info@taalwinkelbreda.nl) 
 
Dansen, rennen, springen…en door! 
 
Er zit beweging in de wijk! Letterlijk en figuurlijk. Dat is de conclusie van het project LIJN van Dansnest. Jong 
en oud ontmoetten elkaar in dans. De deelnemers reageerden heel enthousiast. “Ik kreeg het gevoel dat we 
allemaal bij elkaar horen.” Alle reden voor een vervolg. Nana van Moergestel van Dansnest, vertelt graag 
meer. 

 
“In 2017 zijn we de wijk ingegaan”, blikt Nana terug. Ze is 
artistiek leider en choreografe bij Dansnest, broedplaats voor 
dans in Breda. ‘We stelden onszelf en buurtbewoners de 
vraag: zou het lukken om schouder aan schouder, als in een 
lijn, samen voort te bewegen? Ofwel, lukt het ons om 
geschouderd te blijven? Lukt het ons samen op te trekken, 
ook al zijn we allemaal verschillend? Vandaar dus de naam 
LIJN.”  
 
Het project heeft alles te maken met de wijkaanpak 
‘Doornbos – Linie in het Oog’ van de Gemeente Breda. Uit 

een enquête bleek dat bewoners denken dat de wijk (nog) leuker zou kunnen worden door meer 
ontmoeting. Nana: “Wij zijn toen gaan praten met wijkbewoners over dit onderwerp. Hoe zien jullie dat voor 
je? Wat zijn jullie wensen?”  
 
Ik ben in beeld! 
“Bewoners wilden in ieder geval meer beweging voor 
kinderen en een activiteit voor ouderen in de wijk. Met die 
gegevens zijn we aan de slag gegaan en zo ontstonden de 
Freerun Challenge voor kinderen en Doornbos Danst! voor 
60+ers.  
Alles is vastgelegd in een prachtige film door Uma Visual 
Storytellers. De première op 6 februari was een belevenis op 
zich. Deelnemers vonden het heel speciaal om zichzelf terug 
te zien op beeld en om te ervaren dat ze onderdeel 
uitmaakten van een groter project.”  
 
Hup Yousof, hup Arkan 
In de film zie je onder andere hoe de jongeren elkaar aanmoedigen bij het nemen van ‘hindernissen’ op 
straat.  



Deelnemer Ricardo: “We deden bijna alles samen en je hoefde 
je nergens voor te schamen.” Je ziet ook beelden van een 
stralend dansende oudere dame. Haar fysiotherapeute: “Dit 
had ik met een jaar training niet kunnen bereiken.” 
En natuurlijk gaat het over ‘op een lijn lopen’. Nana bevestigt 
dat het niet zo eenvoudig is als je misschien denkt. 
“Samenwerken, elkaar aanvoelen, overleggen. Er komt veel bij 
kijken!” 
 
En door… 
De resultaten van LIJN en de samenwerking tussen 

verschillende organisaties zoals Gemeente, Zorg voor Elkaar, Nieuwe Veste, Curio Entree (Kellebeek) en Fysio 
Doornbos smaken naar meer. Freerun Challenge en Doorbos Danst gaan in ieder geval door! Nieuwe 
Veste neemt hierin het voortouw. Op donderdagochtend is Doornbos Danst! voor 60+ers om 10.00 uur in 
Balieweide. Op 22 april begint het freerunnen weer voor kinderen van 8-12 jaar buiten! Informatie en 
inschrijven via Ineke van Dijk:  i.van.dijk@nieuweveste.nl 
 

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 mits dit weer mogelijk is gezien de Corona maatregelen. 
Doornbos: wijkcentrum Balieweide, na 1 juni op 9 en 23 juni (even weken) 
Linie: Buurtsalon, Edisonplein na 1 juni op 2, 16 en 30 juni (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 18 mei a.s. in wijkcentrum de Balieweide. Hebt u interesse in het 
bijwonen van een van deze bijeenkomst of 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? Graag horen we van u. 


