DOORNBOS-LINIE IN HET OOG WERKGROEP AFVAL HOUDT DE WIJK SCHOON
Een bijdrage van de werkgroep “Afval”.
Door: Miranda Dahlhaus, Taalwinkel Breda
(info@taalwinkelbreda.nl)

“Papier prikken is heel therapeutisch”
Toen wijkbewoner Cees Langermans lid werd van
de werkgroep Afval, wist hij niet dat er zoveel te
doen was over dit onderwerp. Verbaasd ging hij
aan de slag. Nu, een jaar later, raakt hij zelf ook niet
uitgepraat. Over de eerste resultaten. Maar ook
over de gemakzucht van sommige mensen. Hij
roept iedereen vriendelijk op om
een bijdrage te leveren aan een
opgeruimde wijk. Hoe groot of
hoe klein ook.
Corona of niet. Afval blijft.
Misschien gooien we zelfs wel
meer weg. Nu veel mensen aan
huis gebonden zijn. Voor Cees is
het ook even zoeken naar hoe nu
verder. Samen met negen anderen
houdt hij actief de wijk schoon.
Gewapend met papierprikkers
gaan ze twee keer per week op
weg. “Best therapeutisch”, vertelt
hij glimlachend. “Je gaat altijd met
z’n tweeën. Lekker wandelen en
ondertussen een praatje maken. Alle materialen
hebben we van de gemeente gekregen. We
hebben zelfs bedrukte jassen. Daar zijn we heel blij
mee.”

Deze nieuwsbrief ziet er anders uit dan u gewend bent.
De grafische vormgeving is verzorgd door Hugo Janssen
(burohugo.nl) en Emma Pierre (pierresens.com).
Emma verzorgt als free-lance fotograaf ook de foto’s.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie!
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Samen met kinderen
Cees hoopt dat nog meer mensen, ook kinderen,
zich bij hen aansluiten. Samen met een actieve
wijkbewoonster uit de Wisselaar werkt hij aan
een flyer. Voorlichting op scholen staat ook op
stapel. Door de coronacrises ligt dat alles helaas
even stil. Maar zijn focus op afval blijft. Vooral de
opeenstapeling van afval naast de container is
voor hem in doorn in het oog. “Doe
het niet”, waarschuwt hij vriendelijk.
“In die omgeving wonen en leven
ook mensen. Die hebben daar last
van.”
Adoptie container
Hij snapt niet goed waarom mensen
zo gemakzuchtig zijn. “Het komt
ook voor dat mensen glas naast
de container zetten. Een stormpje
en je hebt een gevaarlijke situatie.
Voor dieren, voor kinderen.” De
werkgroep heeft hier wel iets op
bedacht: adopteer een container.
“Je houdt dan je ‘eigen’ container in
de gaten en trekt bij de gemeente
aan de bel als er afval naast wordt gezet.” Cees
besluit: “Iedereen kan iets doen. De gemeente kan
niet alles opruimen. Je kunt bijvoorbeeld je eigen
straat schoonhouden. Wij regelen het materiaal!”
Container adopteren of meer weten over het
schoonhouden van de wijk? Cees Langermans is
bereikbaar via mail: cees.langermans@casema.nl

WIJKAGENT
Medio april is Manon de Laat, na haar stageperiode
als waarnemend wijkagent in onze wijk, wijkagent
in Bavel en Ulvenhout geworden.
Wilco Smith zal Doornbos-Linie tijdelijk onder zijn
hoede nemen terwijl er wordt gezocht naar een
definitieve oplossing. Wilco is al jaren wijkagent
van de spoorbuurt en de wijk Belcrum.
Wij hopen op een prettige samenwerking, dit
alles ter verbetering van de leefbaarheid en de
veiligheid van onze wijken.
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Hopelijk kan Wilco voldoende tijd vrijmaken voor
de wijken Doornbos en Linie.
Zodra de corona crisis het toelaat zullen wij
persoonlijk kennismaken en de lopende zaken in
onze wijk bespreken.
Wij houden u op de hoogte.
Zaken uit de wijk die worden behandeld kunt u
volgen op Instagram: wijkagenten_breda_centrum

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.

BESTE MEDEBEWONER VAN DOORNBOS EN LINIE.
De maatregelen met betrekking tot het Corona virus worden
langzaam versoepeld. Toch blijft ook nu nog voorzichtigheid
geboden om verspreiding van het virus te voorkomen. Wij hopen
dat u allen de afgelopen periode in goede gezondheid bent
doorgekomen. Mensen met gezondheidsproblemen wensen we een
spoedig en volledig herstel. Hopelijk blijft u toch nog een beetje op
elkaar letten.
Door alle maatregelen stonden ook de activiteiten van de BBV
Doornbos op een laag pitje. Bijeenkomsten en projecten zijn zo
goed mogelijk schriftelijk vervolgd en in een enkel geval via een
videoconferentie.
Vanaf 1 juni zijn ook wijkcentrum Balieweide en de Buurtsalon
weer beschikbaar voor kleine groepen met inachtneming van alle
voorschriften. Bijeenkomsten zijn hierdoor weer op beperkte schaal
mogelijk.
In deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe omgevingsvisie/
wet en de discussie rond woningbouw of industrie in het gebied
Frankenthalerstraat. Daarnaast een artikel over het afval-project in
het kader van Doornbos-Linie in het oog. En... kennismaking met
onze nieuwe, tijdelijke wijkagent.

De belangrijke aandachtspunten zijn:
veiligheid, wonen, onderhoud en afval.
Bestuursvergadering BBV Doornbos
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 29
juni 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.
U kunt ons bereiken via:
info@bbvdoornbos.nl
www.bbvdoornbos.nl
www.facebook.com/bbvdoornbos.nl

OMGEVINGS VISIE
De gemeente Breda werkt op dit moment aan het
opstellen van een omgevingsvisie. Deze visie moet
uiteindelijk uitmonden in een omgevingsplan en een
nieuwe omgevingswet. Deze wet zal alle bestaande
bestemmingsplannen gaan vervangen. Met diverse
organisaties, verenigingen en bedrijven wordt
hierover van gedachte gewisseld. Ook de dorpsen wijkraden worden uitgenodigd hieraan deel te
nemen.

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 DoornbosLinie en het project “Doornbos-Linie in het oog”.

Naar onze mening past een industriestrook als deze,
qua leefbaarheid, niet in een woonwijk en dit zeker
niet tegen de achtergrond van de doorontwikkeling
van het stationsgebied en het Drie Hoefijzers gebied.

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. Dit initiatief wordt dan ook
ondersteund door de gemeente Breda.
Deelname en inbreng van wijkbewoners is
essentieel voor het slagen van deze missie.

De wijkraad Doornbos-Linie i.o. is op
zoek naar bewoners die zich willen
inzetten voor de leefbaarheid, nu en
in de toekomst, van onze wijk.

AFVAL
In deze nieuwsbrief vindt u een bijdrage van de
werkgroep afval rond het opruimen van zwerfvuil
en het dumpen van grofvuil bij ondergrondse
containers.
Ook in onze vorige nieuwsbrief hebben we hier
uitgebreid bij stil gestaan. Tot nu toe hebben de
reeds uitgevoerde maartregelen helaas 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
gemeentediensten en houden u verder op de
hoogte.

Veiligheid: veel zwaar verkeer bij een aantal
bedrijven en racende besteldiensten.
Voedselbank en Vince: op open dagen veel verkeersen parkeeroverlast in dat gedeelte van de wijk.
Milieu: sommige bedrijven veroorzaken
stankoverlast.
Criminaliteit: diverse panden zijn in het verleden
gesloten vanwege criminele activiteiten.
Langdurige leegstand van een aantal panden.
Mutaties worden niet vanzelfsprekend getoetst.

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 mits dit weer mogelijk is
gezien de Corona maatregelen.

Doornbos: wijkcentrum Balieweide, 7 en 21 juli
en op 4 en 18 augustus, van 14:30 tot 15:30

Linie: Buurtsalon, Edisonplein, 14 en 28 juli en
op 11 en 25 augustus, van 14:30 tot 15:30

Recent hebben wij vernomen dat de kans
op woningbouw in het gebied rond de
Frankenthalerstraat minimaal is. Dit n.a.v. het
antwoord van burgemeester en wethouders op de
vragen van CDA-raadslid Marc van Oosterbosch.
Om allerlei redenen, als aangegeven in dat
antwoord, zal er naar alle waarschijnlijkheid
worden gekozen voor een bedrijventerrein ter
plaatse.
Onderdeel van onze wijk Doornbos is een
industriestrook aan de zuidkant van de wijk
grenzend aan de busbaan en spoorlijn. Het betreft
hier de locatie Koele Mei/Smalle Reep.
Als bewoners van de wijk ondervinden wij
voortdurend overlast van de industriestrook:
Verkeersoverlast: de ontsluiting loopt door de
wijk en wordt ook gebruikt door schoolgaande
kinderen.

Dit alles heeft ons er toe gebracht om bij de
verantwoordelijke wethouder het verzoek in
te dienen om de industrie in de wijk Doornbos
te verplaatsen naar het nieuw in te richten
industrieterrein aan de Frankenthalerstraat en
daarmee de industrie te centraliseren en te isoleren
van de woonomgeving. Dit ter verbetering van het
leefklimaat en de veiligheid.
Het vrijgekomen gebied in onze wijk kan dan
worden aangewend voor woningbouw, aansluitend
aan de bestaande woningbouw in Doornbos en de
woningbouw Driehoefijzers Noord/Oost.
Inmiddels zijn we, via wethouder de Beer, in contact
met de verantwoordelijke projectleider. Hij heeft
ons inmiddels bevestigd dat voor het gebied
Frankenthalerstraat gekozen is voor een werklocatie.
Dit in het kader van de structuurvisie Breda 2030.
Hij doet op dit moment echter geen toezeggingen
omtrent het mogelijk verplaatsen van de
industriestrook aan de zuidkant van de wijk
Doornbos.
Wel geeft hij aan dat de discussie hierover
duidelijk past in de omgevingsvisie waarover
binnenkort gesprekken met belanghebbenden
gaan plaatsvinden.Wij hebben aangegeven onze
argumenten graag te willen toelichten.
Naast de industriestrook zijn er nog een aantal andere
punten van belang voor deze omgevingsvisie.
Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

