
Openbare vergadering
Dorpsraad Bavel
Dinsdag 2 juni 2021



Agenda

1. Visie Bavel 2030
2. Zienswijze Omgevingsvisie Breda 2040
3. Participatie bij ontwikkeling van Bavel door gemeente Breda
4. Oproep om mee te doen aan de uitwerking van de visie: 

start met twee thema’s
5. Overige actualiteiten
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1. Visie Bavel 2030

• Ontstaan vanuit de 1.000 
enquêtes en 400 kinderwensen

• Vanuit en voor het algemeen 
belang van het dorp

• Beeld op hoofdlijnen:
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1.1 Visie op hoofdlijnen

• Bavel eensgezind: groen, veilig, gezellig en vooral dorps
• Dorpsraad Bavel met verbindende rol bij tijdige participatie
• Blijvend onderhoud aan het cement van de Bavelse samenleving
• Bouwen aan Bavel met behoud van authenticiteit
• Bavel ontmoet binnen: kwalitatieve plekken en meer horeca
• Ontmoeten in de Bavelse buitenlucht
• Kansen voor een veiliger Bavel
• Grootschalige bedrijventerreinen buiten Bavel: regionale opgave
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1.2 Wonen in Bavel

• Van de wieg tot het graf in Bavel
• Bavel groeit organisch
• Bestendige lijn: dorps en groen woonmilieu
• Geschatte behoefte tot 2030: 

ruim 350 woningen
• Vooral starters en seniorenwoningen
• CPO vergroot kansen voor inwoners Bavel
• Participatie van het dorp bij ontwikkeling essentieel
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1.3 Veilig Bavel

• Beter verlicht
• Kleurt blauw: zichtbare handhaving
• Beter en veilig bereikbaar: vooral de 

linten aanpakken
• Beter beloopbaar
• Is overlast soms beu

Openbare vergadering - 2 juni 2021



1.4 Welzijn & Vrije tijd in Bavel

• Zorg voor de ouderen
• Passende voorzieningen voor een groeiend dorp
• Kansen voor groei horeca en winkelaanbod
• Kwalitatieve plek voor binnensport, cultuur en ontmoeting (MFA)
• Groei qua sportvoorzieningen mee het aantal inwoners
• Ontmoeten binnen centraal in het dorp in de MFA, ‘t Klooster 

en ‘t Karrewiel
• Ontmoeten buiten centraal op het dorpsplein en in de parken
• Kleinschalige ontmoetingsplekken verspreid door het dorp
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1.5 Vrijwillig inzet in Bavel

• Vooruit kijken naar de ontwikkeling van 
de vrijwillige inzet

• Verbinden
• Digitaal platform voor informatie, vrijwillige 

inzet en burenhulp
• Waardering vrijwilligers
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2. Zienswijze Omgevingsvisie Breda 2040

• Gestoeld op Visie Bavel2030
• Bavel in balans; omgevingsvisie verstoort die met bedrijventerreinen
• Wonen; kansen creëren voor bewoners om in Bavel te blijven
• Bewoners en belanghebbenden mogelijke woonlocaties Vennekes

en Roosberg Zuid in vroegtijdige participatie betrekken 
• Bouwen met dorpsarchitectuur en meegroeiende voorzieningen
• Groen, water en recreatie in het dorp versterken
• Gezond leefmilieu
• Grootschalige bedrijventerreinen niet acceptabel voor Bavel
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actiegroep

Behoud Bavels Buitengebied 
Wie? 
Een groep van Bavelse mensen, een mix van jong en oud, die zich hard maken tegen 
de verdozing van het Bavels buitengebied zodat het dorpse karakter behouden blijft.  

Waarom?
In de ontwerp-omgevingsvisie 2040 heeft de gemeente Breda 
plannen om een bedrijventerrein van 33ha – 43ha in Bavel te vestigen. 

Wat?
Zienswijze* ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvisie 2040 van de gemeente Breda.
Met daarin ernstige en fundamentele bezwaren tegen de plannen voor het bedrijventerrein in Bavel, met een
dringende oproep aan het College B&W om de plannen te herzien en het bedrijventerrein te schrappen.

Speerpunten zienswijze (in hoofdlijnen): 
1) Ontbreken behoefte en noodzaak van bedrijventerrein in Bavel;
2) Ongefundeerde locatiekeuze voor het bedrijventerrein in Bavel;
3) Plannen voor het bedrijventerrein onverenigbaar met provinciale wetgeving;
4) Onevenredige milieubelasting en aantasting natuur door komst van het bedrijventerrein;
5) Evidente negatieve effecten op verkeerssituatie en woon-en leefklimaat;

Hoe?
Ook tegen het bedrijventerrein in Bavel? Help mee, steun ons en neem contact op via:

• Facebook: zoek op ‘Behoud Bavels Buitengebied’
• E-mail: behoudbavelsbuitengebied@gmail.com

* Geïnteresseerd in onze zienswijze? Zie onze Facebookpagina en website Dorpsraad voor de downloadlink*

mailto:behoudbavelsbuitengebied@gmail.com


Participatie Bavel
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ONTWIKKELINGEN BAVEL

• Bavel west, transformatie 
gebied naar wonen. Wvg van 
toepassing

• Bavel zuid transformatie naar 
wonen en werken. 

• Visie kern Bavel, diverse 
scenario's onderzocht

Presentator
Presentatienotities
Overzicht van de ontwikkeling 



Participatieproces



Processen waar participatie wordt opgestart

Voor 3 trajecten wordt de participatie opgestart:
• Gebiedsvisie Bavel;
• Ontwikkeling MFA;
• Ontwikkeling Bavel west woningbouw.
Visie Bavel 2030, wordt waar kan als input gebruikt in de diverse trajecten.

• Bavel zuid nog niet, daar wordt eerst de discussie over de Omgevingsvisie 
afgewacht.



Proces

• Klankbordgroepen (1x .. weken). In eerste klankbordgroep zal gezamenlijk hier een 
standpunt over worden ingenomen

• Eerste klankbordgroep bijeenkomst nog voor de zomer, kennismaking en afspraken 
maken over inbreng

• Webinar/informatieavond
Tussendoor en aan het eind van een traject wordt breder teruggekoppeld aan 
geïnteresseerden in de diverse trajecten



Klankbordgroepen

• Leden klankbordgroep: vooruitgeschoven personen die namens het dorp inbreng 
hebben op de diverse trajecten

• Verwacht wordt dat je informatie ophaalt bij je achterban en ook weer terugkoppelt
• Groepen niet te groot circa 10 personen.

• Geïnteresseerden kunnen zich melden bij mij (jd.geschiere@breda.nl)
Bij aanmelding aangeven contactgegevens, namens wie, bijzondere aandacht voor…
Aan de hand van de aanmeldingen worden de klankbordgroepen 
samengesteld.



Voorzet afvaardiging klankbordgroepen

Gebiedsvisie MFA Bavel west

Dorpsraad Dorpsraad Dorpsraad

Platform Lange Bunder Samen voor Bavel Bewoners Veenstraat

Platform Behoud Bavels buiten 
gebied

Omwonenden Bewoners Vennekes

Winkeliersvereniging Breedsaam Stichting Molen Bavel

CPO vereniging Horeca CPO

Zorg Gebruikers Senioren

Jongeren

Senioren

Corporatie

Belanghebbenden Bavel zuid

Natuurplein



Vragen/opmerkingen?



4. Bijdragen aan de ontwikkeling?

Eerste twee nieuwe projecten die we opstarten:
• Ontwikkeling Jack van Gilsplein tot aantrekkelijk dorpsplein
• Ideeën van de kids/jongeren uitwerken

Bij de uitvoering van de ideeën zo veel mogelijke belanghebbende 
partijen betrekken. Jouw bijdrage wordt gewaardeerd!

Suggesties voor de uitwerking van andere ideeën uit de visie 
Bavel2030 zijn welkom op info@dorpsraadbavel.nl
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5. Overige actualiteiten

• Café Oostkust en zomerkermis op Breepark
• Stand van zaken MFA en Tussenpauz
• Van der Valkhotel in Breepark
• Uitbreiding ecologische verbindingszone 
• Organiseren activiteiten met 

coronasubsidie van de gemeente
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Dank voor uw interesse!

Bij vragen of opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar 
info@dorpsraadbavel.nl
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