Van, voor en
door het dorp

Hoe ziet Bavel er
in 2030 uit?
Visie en routekaart

1

De Inleiding

In 2011 is in samenwerking met de gemeente Breda het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) opgesteld. Dat plan had een looptijd van 10 jaar. Reden voor een nieuw plan met daarin de visie van het dorp
op de ontwikkeling van Bavel voor de komende 10 jaar.
De Dorpsraad maakte daarom samen met de afdeling Wijkzaken een voorstel en benoemde daarin de
thema’s voor de visie op de ontwikkeling van het dorp: Wonen, Veiligheid, Welzijn, Vrijetijdsbesteding en
Vrijwillige inzet. Deze thema’s vormen het hart van de leefbaarheid van het dorp.
Dit rapport beschrijft het proces van totstandkoming en de uitwerking van de thema’s.
In hoofdstuk 2 beschrijven we de hoofdlijnen van de visie op het dorp voor de komende jaren.
In hoofdstuk 3 wordt het proces beschreven dat gelopen is voor de totstandkoming van dit stuk.
In hoofdstuk 5 maken we de verdieping. Per thema benoemen we de bouwstenen voor onze visie. Samen met de hoofdlijnen van de visie vormen de bouwstenen de leidraad en de toetssteen voor ontwikkelingen in het dorp in het komende decennium.
In hoofdstuk 6 presenteren we de eerste aanzet voor de uitvoeringsagenda per thema voor de komende
jaren. Dit is een dynamische agenda die we de komende jaren telkens actualiseren.
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Onze Visie op Bavel in 2030,
de hoofdlijnen
Wij zijn er trots op! 1000 inwoners en 400 kinderen gaven hun input voor de visie Bavel2030. Dat kun je en
mag je niet negeren. Het dorp weet wat het wil en dat zullen we nastreven.

Tijdens het maken van deze visie zijn we enkele keren door bestuurders, ambtenaren of via openbare stukken van de gemeente Breda geïnformeerd over ideeën van de gemeente over het uitbreiden op grote schaal van woninglocaties en bedrijventerreinen in en om het dorp. Deze ideeën
waren divers. Bijvoorbeeld voor het gebied Roosberg Zuid is gesproken over een combinatie van
wonen en werken met verschillende plaatjes. Vervolgens is de gemeenteraad gevraagd wensen
en bedenkingen te uiten over bedrijventerreinen in dit gebied zonder daar woonontwikkeling bij te
betrekken. En in de concept-omgevingsvisie die recent gepubliceerd is, wordt het gebied ingetekend als zoekgebied voor bos. Deze onduidelijkheden hebben de totstandkoming van onze visie
op het dorp tenminste vertraagd en soms ook negatief beïnvloed. We hebben ervoor gekozen in
onze visie de wens van het dorp centraal te stellen en de tekst op basis van de breed uitgesproken
wensen van het dorp te formuleren. We lezen de behoefte van de gemeente om te ontwikkelen
met een breder perspectief dan dat van de Bavelse bewoners. Conform bovenstaand beeld op
participatie in de geest van de nieuwe omgevingswet verwachten we dat de gemeente met ons
en andere belanghebbenden vroegtijdig de participatie over dit soort ontwikkelingen zal starten
en dit integraal aan zal vliegen.
In dit document lees je hoe we met het dorp en de
gemeente komen tot een visie voor het komende
decennium. De vele reacties uit het dorp bevestigden wat we al wisten: de inwoners van Bavel zijn
zeer tevreden over het leven in ons fijne dorp en
dat willen we behouden. Het wensbeeld van ruim
duizend betrokken inwoners was duidelijk:

Bavel eensgezind:
Groen, veilig, gezellig en vooral dorps
Bavel moet groen, veilig, rustig, gezellig en vooral
dorps blijven. Met voldoende woningen voor alle
levensfases en goede ontmoetingsplekken in het
dorp. Of men nou in de kern, in het buitengebied
of in Nieuw Wolfslaar woont, het maakt in de wensen en de aandachtspunten van de bewoners
weinig verschil. Per leeftijdsgroep en samenstelling
van het huishouden zien we maar kleine verschillen. Wat een mooi vertrekpunt om naar de toekomst te kijken!

nodig betrekken we de gemeente. Participatie is
essentieel bij belangrijke onderwerpen in het dorp.
En dan wel participatie op een moment dat er nog
wat te beïnvloeden is. Een mooi voorbeeld hiervan
is het verloop van het proces met de multifunctionele accommodatie. Bij grote onderwerpen is de
rol van de gemeente onmisbaar. Soms als de partij
die het mede mogelijk kan maken (als financier,
vergunningsverlener, beslisser), maar soms ook als
één van de partijen die er samen met de bewoners en organisaties in en om het dorp voor gaan.
Op kleine onderwerpen kan het dorp veel zelf organiseren.

Blijvend onderhoud aan het cement
van de Bavelse samenleving

Als dorpsraad Bavel willen we een verbindende rol
spelen bij de ontwikkeling van het dorp. We stellen een uitvoeringsagenda op die gebaseerd is op
deze visie. Met commissies, die verbonden zijn aan
de dorpsraad, gaan we aan de slag. Hierbij is de
stevige inbreng van bewoners leidend en indien

Bavel is verknocht aan de vele grote en kleine evenementen die met vrijwillige inzet van vele bewoners tot stand komen. De vrijwilligers zijn het cement
van de Bavelse samenleving die vertier brengen
op het terrein van sport, cultuur of vrije tijd. Zonder hen zou het dorp stilvallen en een groot deel
van haar charme verliezen, het is het DNA van het
dorp. Dus die vrijwillige inzet moeten we blijven
koesteren, ondersteunen en versterken. Mede
omdat de contacten die hierdoor ontstaan, de
hechte relaties versterken tussen bewoners waar
ze op terug kunnen vallen in goede en slechte tijden. Die stevige sociale basis van het dorp willen
we behouden. En waar mogelijk versterken door
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het oprichten van een digitaal dorpsplatform waar
vraag en aanbod op het terrein van vrijwillige inzet
of burenhulp bij elkaar komt.

ontmoeting bij het binnen sporten, voor cultuur en
voor het samenkomen in een ontmoetingsruimte
met horecavoorzieningen.

Bouwen aan Bavel met behoud
van authenticiteit

Veel bewoners vragen om meer horeca in het
dorp, met name voor het gezin. Het aantal vergunningen in de kern van het dorp is beperkt. Uitbreiding is noodzakelijk om horecaondernemers een
kans te bieden voor hun ondernemerschap. Samen met MFA en bestaande gelegenheden is er
dan in de kern van het dorp voor vele smaken een
ontmoetingslocatie beschikbaar. De verwachting
dat het dorp nog stevig gaat groeien versterkt
deze behoefte.

In Bavel wil je wonen van de wieg tot het graf. Dat
horen we van een groot aantal inwoners. Dat betekent dat we op organische wijze moeten groeien
in onze woningvoorraad. Met name de woningen
voor starters en senioren zijn op grote schaal nodig
in het dorp. De dubbele vergrijzing raakt ook Bavel.
Zorgwoningen zijn nodig om de laatste levensfase
in Bavel te kunnen blijven als je zorg of verzorging
nodig hebt.
De gebieden tussen de snelwegen en de Roosbergseweg en de Vennekes wees de gemeente aan als mogelijke woningbouwgebieden. In
klankbordgroepen met vertegenwoordigers uit die
gebieden willen we de ontwikkeling van die gebieden voor woningbouw verkennen. Als we daar
gaan bouwen dan hoort daar wel een dorps karakter bij. Geen strakke lijnen, maar meanderende
straten met veel groen net als op de andere plekken in het dorp. De karakteristieke linten die ons
dorp kenmerken, horen ook terug te komen in de
te ontwikkelen gebieden. Bij die ontwikkeling kunnen dan direct maatregelen getroffen worden om
geluid-, lucht- en wateroverlast te beperken voor
het dorp. In de kern van het dorp zijn er ook kansen
voor ontwikkeling. In het gebied zuid van de Roosbergseweg kan de historische “Maastrichtsebaan”
hersteld worden. Het gebied ten zuiden daarvan
zien we geschikt voor recreatie door de plas van
Oomen om te vormen tot een recreatieplas en het
aangrenzende gebied te benutten voor sportuitbreiding, andere recreatie en groen.
Door het wegvallen van de oude schoolgebouwen en de leegstand van de Weideveld ontstaat
er ruimte aan de Lange Vore voor een multifunctionele accommodatie (MFA) voor binnensport,
cultuur en ontmoeting. Deze locatie heeft de voorkeur. De ruimte die dan bij de Huif ontstaat kan ingezet worden voor senioren- en/of zorgwoningen
met alle voorzieningen dichtbij als daar ook een
gezondheidscentrum gevestigd kan worden conform het initiatief daarvoor uit het dorp.

Bavel ontmoet:
kwalitatieve plekken en meer horeca

Ontmoeten in de Bavelse buitenlucht
Het centrum van het dorp biedt ook kansen voor
ontmoeting in de buitenlucht. Het Jack van Gilsplein wordt door velen gezien als een geschikte
ontmoetingsplek. Voor terrassen in de zomer, voor
het geven van concerten en voor andere kleinschalige evenementen. We willen de mogelijkheden daarvoor onderzoeken met de omwonenden.
Daarbij betrekken we de mogelijkheid voor het
autoluw of autovrij maken van het centrum zodat
voetgangers en fietsers hier gemakkelijk en veilig
hun weg vinden.
Er is behoefte aan meer kleine ontmoetingsplekken
in het hele dorp, in Nieuw Wolfslaar maar ook in de
buurten aan de rand van het dorp. Van schaaktafels en tennistafels buiten, tot bankjes aan de
linten om even uit te rusten. En van een basketbalveldje waar middelbare scholieren terecht kunnen
tot een kiosk in de Groene Long dat verder uit kan
groeien tot Bavels ontmoetingspark.
Het toegankelijk maken van het park in de landschappelijke driehoek bij het voormalige klooster
daar, biedt Bavelse inwoners een uitje in het dorp.
En de plas van Oomen is een mooie plek voor waterrecreatie in de zomer die ligt in het verlengde
van de sportgebieden waar meer recreatie mogelijk is als bijvoorbeeld beachvolleybal. Er zijn dus
volop kansen voor het vergroten van het aantal locaties voor ontmoeting of recreatie in het dorp. En
niet alles hoeft veel te kosten om de bewoners nog
meer plezier te kunnen geven in het eigen dorp.

Kansen voor een veiliger Bavel

Bavelnaren willen elkaar ontmoeten en hebben
behoefte aan versterking van kwalitatieve plekken
voor hun vrijetijdsbesteding. Het besluit van de gemeenteraad over een multifunctionele accommodatie in de kern van het dorp schept kansen voor

De veiligheid in het dorp kan versterkt worden.
Door meer zichtbare inzet van handhaving en de
wijkagent krijgt dit een positieve impuls. De toegestane snelheid op de linten van het dorp wordt regelmatig overtreden. Ook de veiligheid van deze
wegen vraagt om aavndacht. Hiervoor zijn beperkende maatregelen nodig, met name op de
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Roosbergseweg, de Lange Bunder, de Dorstseweg
en de Kerkstraat. Er is een start gemaakt met het
veiliger maken van het Sportpark. De vraag is of
dit voldoet in een periode van volledige bezetting.
Datzelfde geldt voor de omgeving van het nieuwe schoolgebouw. We zullen deze ontwikkelingen
nauwgezet volgen. De veiligheid in de openbare
ruimte vraagt om blijvende aandacht. Met name
de openbare verlichting en de toegankelijkheid
van de trottoirs vinden ouderen en minder validen
een aandachtspunt.

van de A58 bijvoorbeeld biedt volop kansen voor
bedrijventerreinen verder van de bebouwde kom.
Mocht de gemeente toch overwegen bedrijvenlocaties op Bavels grondgebied te plaatsen dan
hoort daar vroegtijdige participatie bij met grote
invloed van het dorp op mogelijke ontwikkelingen.

Bedrijven buiten Bavel:
regionale opgave

Investeringen in Bavel

Zo op ruim twee A4 lijkt dit een stevige wensenlijst. Maar de investeringen in Bavel zijn
de laatste decennia beperkt geweest. Met
de komst van Nieuw Wolfslaar in 2003 is het
dorp al fors uitgebreid. Dat leidde tot een
intensivering van het gebruik maken van de
bestaande voorzieningen. In die voorzieningen is toen nauwelijks geïnvesteerd. Dus we
zien het als een inhaalslag waar we samen
met de bewoners, de organisaties in Bavel
én de gemeente graag onze schouders onder zetten. Mede met het oog op de verwachte groei van het dorp.

Tot slot iets over het werken in het dorp. Inwoners
van Bavel geven niet aan behoefte te hebben
aan meer werklocaties in het dorp. Werklocaties
en zeker grootschalige bedrijventerreinen zien
we als een regionale opgave. De verbreding
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Het Proces
Voor en door het dorp
Om recht te doen aan het dorp kozen we voor de
visie Bavel2030 een heel andere aanpak dan bij
het IDOP: “Voor het dorp, door het dorp”.

Professionele enquête met maximale
participatie uit het dorp
Het aanvankelijke plan was om een Pubquiz te
organiseren, omdat bij de jaarlijkse dorpsquiz een
brede afspiegeling van de bevolking deelneemt.
Omdat grotere bijeenkomsten niet mogelijk waren
kozen we voor een digitale enquête. Bij het opstellen daarvan hebben we input gevraagd van
stakeholders uit het dorp zoals verenigingen en de
scholen.
Met de expertise van extern bureau (Customeyes)
stelden we de enquête op. Door de inzet van een
grote publiciteitscampagne via verenigingen, winkels, scholen, flyers, social media etc. behaalden
we ons streven van maar liefst 1000 respondenten.
Daaruit bleek ook een zeer grote betrokkenheid:
• 717 resp. willen op de hoogte blijven
• 534 resp. willen betrokken blijven bij uitvoering
Sommige respondenten willen betrokken blijven
op meerdere thema’s. Wonen (406), Veiligheid
(265), Vrijetijdsbesteding (298), Welzijn (250), Vrijwillige inzet (184).

Webinar 22 december 2020
De resultaten van de enquête presenteerden we
in december 2020 via een webinar dat door 220
Bavelnaren is bijgewoond en bekeken. Tijdens dit
Webinar gaf de gemeente Breda een toelichting
op mogelijke locaties voor woningen en bedrijventerreinen. Dit was verstorend voor het
proces omdat die visie omtrent mogelijke locaties niet bekend was bij de start van ons
proces en daarom niet meegenomen is in
de eerste uitvraag naar het dorp.

Voor de thema’s Welzijn plus Vrijetijdbesteding
en het thema Wonen zijn nog twee aanvullende
bijeenkomsten georganiseerd om meer inzicht te
krijgen in de ideeën die uit de enquête naar voren
kwamen. Voor de andere thema’s maakten we
een samenvatting van de enquête, deze stuurden
we toe naar de Bavelnaren die bij deze thema’s
betrokken wilden blijven, samen met een aanvullende enquête over het desbetreffende thema.
Deze extra uitvraag leverde de volgende respons
op:
• Wonen (behoeften voor de toekomst): 106
• Welzijn- en Vrijetijdsbesteding: 84
• Veiligheid: 58
• Vrijwillige inzet: 42
Uit deze extra uitvraag bleek dat gemiddeld 93%
van de ondervraagden de bouwstenen herkenden en onderschreven zoals wij ze hebben opgesteld.

400 wensen van kinderen
in een wensboom
Daarnaast schreven 400 kinderen hun wens op een
kaartje dat ze aan de wensboom hingen op het
Jack van Gilsplein, Mirjam Haagh hing de eerste
kaartjes bij wijze van startschot in de wensboom.
De resultaten van deze wensen voor zichzelf en
voor het dorp koppelen we apart terug. Met de
kinderraden van de scholen gaan we in overleg
welke wensen we kunnen realiseren.

Terugkoppeling en toetsing
We hebben vervolgens de resultaten van de enquête geanalyseerd van de vijf thema’s. Dit
leverde bouwstenen op voor
de visie, deze toetsten we
bij de 700 bewoners die
hadden aangegeven betrokken te willen blijven.
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n

2,9
3,2
3,8
4,0
4,3
4,5
4,7
5,1
5,4
5,4

el

av

Wo

Woningaanbod alle levenfasen
Aantal woningen volgende levensfase
Zorg/ondersteuning zelfstandig wonen
Tevredenheid horeca aanbod
Aanbod openbaar vervoer
Behoefte uitgebreider aanbod zorg
Tevredenheid locaties evenementen
Voldoende ontmoetingsplekken
Aantal woningen zorg/ondersteuning
Tevredenheid luchtkwaliteit en geluid

B

Hoofdthema’s enquête
Wonen

12 - 24

7,1%

Veiligheid

25 - 49

37,0%

Welzijn

50 - 66

36,7%

Ontmoeten en vrije tijd

67+

19,2%

Vrijwillige inzet

Hoogste scores
Tevredenheid aanbod scholen

Laagste scores - totaal
8,3
8,3
8,1
8,0
8,0
8,0
8,0
7,6
7,3
7,2

e n l e n in
ev

Leeftijdsverdeling

Het is niet allemaal hosanna in Bavel. Opvallend is dat ondanks een hoge score bij de vraag of de huidige woning past bij de levensfase, er een grote groep inwoners (908/895) is die vindt dat er niet genoeg
type woningen zijn voor alle of volgende levensfasen. Gebrek aan zorg scoort eveneens hoog en zoals
verwacht is er grote ontevredenheid over het aanbod van horeca, locaties voor evenementen en het
openbaar vervoer.

Tevredenheid algemeen
Tevredenheid aanbod scholen
Financiële middelen
Veilig voelen in buurt
Huidige woning past bij levensfase
Tevredenheid aanbod kinderopvang
Contacten tegen eenzaamheid
Mogelijkheden vrijwillige inzet
Gewaardeerd voelen als vrijwilliger
Tevredenheid sportaanbod

en

Respondenten

In het overzicht van de hoogste scores is duidelijk
dat bij alle thema’s tevredenheid is, sommige onderwerpen zijn echter door minder mensen ingevuld omdat ze niet relevant voor hen waren.

Hoogste scores - totaal

Algem

1000

Hieronder zie je dat de algemene tevredenheid
van de respondenten hoog is, een 8,3 is een fraaie
uitkomst. Want een acht betekent dat men het
eens is met de stelling “Ik ben in het algemeen tevreden over het leven in Bavel”
Het is evident dat we daarom inzetten op behoud
en versterking van de leefbaarheid van het dorp.

e tevred
n
e

heid
en
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De Enquête en resultaten

Laagste scores
Genoeg type woningen alle levenfasen

Tevredenheid aanbod kinderopvang

Voldoende woonaanbod met zorg/ondersteuning

Veilig voelen in buurt

Voldoende woonaanbod voor starters en senioren

Huidige woning past bij levensfase

Tevredenheid aanbod horeca

Voldoende contacten tegen eenzaamheid

Tevredenheid locaties evenementen

Tevredenheid mogelijkheden vrijwillige inzet

Voldoende ontmoetingsplekken

Tevredenheid sportaanbod

Aanbod openbaar vervoer

Bewoners omschrijven het wensbeeld van Bavel als
Trottoironderhoud
Groen Schoon Verenigingsleven

Veiligheid Rust Saamhorigheid

Cultuurcentrum Voorzieningen Ruimte

Ouderenzorg Seniorenwoningen
Horeca Starterswoningen Winkels
Kindvriendelijk Dorpsgevoel
Activiteiten Gezelligheid
De volledige presentatie van de enquête is opgenomen in Bijlage A.
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De Verdieping
Alle thema’s op een rij
Wonen

De visie op het thema Wonen is gebaseerd op:
• De resultaten van de enquête uit 2020 (1000 respondenten)
• De aanvullende woonenquête uit 2020 (106 respondenten)
• Breda.incijfers.nl
• Vigerende plannen:
• Nota van Uitgangspunten Breda-Oost 2012
• Bestemmingsplan Gilzewouwerbeek 2012
• Bestemmingsplan Roosbergseweg Noord ‘12
• Bestemmingsplan Bavel-Zuid Eikberg 2015
• Structuurvisie Breda 2030

De visie bouwstenen

Wonen in Bavel: van de wieg tot het graf
• Uitbreiding van het dorp leidt tot een evenwichtiger woningaanbod voor alle levensfasen en
alle prijsklassen.
• Zorgvoorzieningen en zorgmogelijkheden in huis
worden versterkt.
Bavel groeit organisch
• Bij in- en uitbreiding van het dorp blijft het
groene en dorpse karakter behouden.
• Het tempo van groei gaat gelijk op met de groei
van de noodzakelijke voorzieningen.
• De karakteristieke linten(bebouwing) van Bavel
blijft behouden, ook voor de in te richten
gebieden.
Bavel een dorp om te wonen en te ontmoeten
• De beoogde ontwikkellocaties Roosberg-Zuid
en Vennekes zien we alleen geschikt voor wonen en recreatie.
• Centrale voorzieningen (zoals de MFA, het
Klooster en een ontmoetingsplein) horen in
het centrum van het dorp.
• Overige voorzieningen zoals kleinschalige ontmoetingsplekken zijn verspreid
over het dorp aanwezig.
• Vanuit het dorp is geen behoefte
aan uitbreiding van werklocaties.
• Bedrijventerreinen zien we
als regionale opgave.
Omgevingsvisie Bavel2030 - Dorpsraad Bavel - April 2021

Aantal woningen per doelgroep

Bavel heeft een gezonde en veilige leefomgeving
• Ontwikkelingen in het dorp worden benut om
het leefklimaat te verbeteren.
• Verbetering van geluid- en luchtkwaliteit, infrastructuur en reductie van water- en verkeersoverlast.
Bavel hanteert een bestendige beleidslijn
• De in het IDOP en in de nota van uitgangspunten overeengekomen elementen blijven op de
hoofdlijnen onverminderd van kracht.

Aantal woningen

Voor de bepaling van het aantal te bouwen woningen in en voor Bavel in de periode 2020-2030 is
uitgegaan van organische groei.
De uitgangssituatie is:
• Huidige aantal woningen: 3326
• Huidig aantal inwoners: 8325
Veronderstelde ontwikkelingen:
(Bron: ABF research Breda)
• Bevolkingsgroei van 4,5%, toekomstig aantal inwoner 8.885 (toename van 560 inwoners)
• Aantal inwoners per woning: 2,18

Totaal organische groei: 256 woningen
voor de periode 2020 -2030
Daarnaast is er nu een achterstand in de bouw
van woningen en de realisatie van nieuwe plannen duurt nog ongeveer 2 jaar. Deze correctiefactor wordt gesteld op 60 (achterstand) en 2 maal
de jaarlijkse organische groei (51).

Het totaal aantal te bouwen woningen
voor de organische groei van Bavel komt
daarmee op 357.
Dit is een inschatting van de eigenstandige behoefte van de inwoners van Bavel.
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Seniorenwoningen en zorgbehoefte
Uit de enquête bleek dat 19 van de 994 respondenten niet zelfstandig wil blijven wonen en dat
323 van de 991 respondenten denkt behoefte te
hebben aan zorg of woonondersteuning.
Bij een gemiddelde grootte per huishouden van
2,1 personen betekent dit een behoefte aan
• circa 75 andere (senioren)woningen en
• voor circa 2.688 inwoners ondersteuning.
Dat laatste cijfer is uitermate hoog.
Starterswoningen
Uit de aanvullende woonenquête bleek dat circa
49% van de respondenten denkt te gaan verhuizen. 14% daarvan zoekt een woning in de prijsklasse van €175.000- tot €250.000. Vertaald naar de
totale bevolking betekent dit ongeveer:
• 60 woningen in deze categorie (starters).
• 4,7% zoekt een nieuwbouw huurwoning.

“Betaalbare starters
koopwoningen
zodat de jeugd van Bavel
ook in Bavel kan blijven!”
“Woningen voor senioren
erbij zodat er huizen vrij
komen voor gezinnen en
daardoor voor de jeugd.
Betere doorstroming.”
Totale woningbehoefte van Bavelse inwoners
bij organische groei

Met de gewenste verdeling van de gemeente
Breda (20% sociaal, 30% middelduur en 50% vrije
sector) kan het totaal te bouwen woningen in
Bavel als volgt worden onderverdeeld:
• 71 sociale woningen waarvan 60 woningen voor
starters en/of huur.
• 107 middeldure woningen waarvan 75 seniorenwoningen.
• 179 vrijesectorwoningen.

Bestendige lijn

In de nota van uitgangspunten Breda-Oost 2012
staan uitgangspunten ten aanzien van wonen
die wat ons betreft op de hoofdlijn nog steeds
van kracht zijn. Op detailniveau geven we hier nu
meer specifiek aan hoe we dat voor het komende
decennium zien. De uitgangspunten uit die nota
waren:
1. Programma ontwikkelingen Breda-Oost afgestemd op behoefte stad en dorp.
2. Behoud karakteristieke historische linten.
3. Behoud en versterken van historische structuren
Maastrichtsebaan en Woestenbergseweg.
4. Versterken van landelijk en dorps woonmilieu.
5. Ruimte voor starters, senioren en CPO.
6. Faciliteren beschermd en verzorgd wonen in de
kom van Bavel.
7. Zoeken naar een locatie voor ruimte-voor-ruimtekavels van de provincie Noord-Brabant.
Wanneer een bestendige beleidslijn wordt gehanteerd resulteren deze uitgangspunten in:
• Grondgebonden kleinschalig en groen woonmilieu aan de rand van het dorp met variatie aan
typen woningen met voldoende ruimte voor het
inzetten van CPO’s. Kleinschalige appartementen worden niet uitgesloten omdat deze voor
senioren in een behoefte voorzien;
• Zoveel als mogelijk aansluiting bij reeds bestaande bebouwing en invulling geven aan dorpse
architectuur;
• Historische linten behouden en versterken bij
nieuwbouw bijvoorbeeld in het creëren van
nieuwe linten (vb Nieuwe Maastrichtsebaan als
nieuwe rand van het woningbouwgebied) en
aansluiten bij de stratenstructuur van het dorp
(dus geen rechte lijnen).

Ten aanzien van de woningbouwlocaties
is bij de procesbeschrijving in hoofdstuk 4
al aangegeven dat de door de gemeente beoogde locaties niet op voorhand zijn
gedeeld met het dorp. Voor wat betreft
de woningbouw is het van groot belang
dat nieuwe locaties voldoen aan het wensbeeld van het dorp op basis waarvan de
tevredenheid van het dorp is gebaseerd
(zoals groen, dorpskarakter ed.).

Voor de behoefte aan zorg of woonondersteuning
zal de oprichting van een woonzorgcentrum in het
hart van dorp soelaas moeten bieden. De uitwerking van deze vraag leggen we voor aan de werkgroep Wonen.

Het aan woninglocaties koppelen van bedrijventerreinen zou daarbij zeer verstorend
werken en bovendien betekenen dat Bavel
aan nagenoeg alle zijden zal worden omringd met bedrijven waardoor er geen sprake meer zal zijn van dorpslandelijk wonen
maar een enclave zal ontstaan.
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Voorzieningen

Met de groei van het dorp aan de randen van het
dorp wordt het noodzakelijk dat bestaande voorzieningen passend gemaakt worden bij het nieuwe inwonertal. Dit betreft dan onder andere:
• Infrastructuur
• Oplossingen meenemen voor geluidsoverlast
(en mogelijk geur-, licht-, wateroverlast)
• Sportfaciliteiten
• Recreatiemogelijkheden
• Ontmoetingslocaties
• Horeca en winkels

Veiligheid
De uitslag van de enquête Bavel2030 voor wat
betreft het thema veiligheid geeft het volgende
beeld: (zie voor de uitkomsten bijlage A)
• De inwoners van Bavel zijn over het algemeen
goed tevreden over het veiligheidsgevoel in het
dorp en dat behoudens wat incidenten er weinig overlast wordt ervaren.
• De grootste zorg van de bewoners betreft de
veiligheid in het verkeer, het onderhoud van de
openbare ruimte en het toezicht in het dorp.

“We hebben behoefte aan een
fatsoenlijk sociaal cultureel centrum,
medische voorzieningen voor ouderen,
en winkels en terrasjes.”

De visie bouwstenen

Voor het onderwerp Veilig voelen in de buurt zijn
de volgende bouwstenen benoemd:
Bavel beter belicht
• Verbetering straatverlichting.

Bedrijven

Uit de aanvullende woonenquête komt naar voren dat er relatief weinig belangstelling (2 van de
106 antwoorden) is vanuit het dorp voor een plek
op een nabijgelegen bedrijventerrein. Wij handhaven daarom de visie zoals verwoord naar aanleiding van de structuurvisie Breda-Oost:
Zienswijze Dorpsraad: het gebied ten zuiden
van de Roosbergseweg zien wij als gebied
voor wonen en recreatie. Dit gebied wordt
nu als strategische reserve beschouwd. Wij
zijn echter teleurgesteld dat de conceptvisie niet verder gaat en in dit concrete geval
een duidelijke keuze wordt gemaakt voor
het zo veel mogelijk behouden en versterken van het Groen in Breda, in lijn met het
gewenste beeld van Breda als Groene Stad.
Ook beschouwd vanuit de in de Ontwerpvisie geschetste ecologische structuur is het in
het verleden oormerken van dit gebied als
een geïsoleerd bedrijventerrein te midden
van het groen onzes inziens een inconsistentie geweest.
Aangezien er thans veel andere, niet in het
groen liggende, opties voor handen zijn om
als strategische bedrijventerrein- reserve te
dienen, pleiten wij ervoor om in deze visie uit
te spreken dat uitgegaan wordt van het zo
veel mogelijk behouden van het Buitengebied en dat converteren tot 2030 onwaarschijnlijk is geworden.
Deze visie sluit onzes inziens naadloos aan bij
de overwegingen die in sectie 4.6 (de betekenis van groen en water in Breda) van de
Ontwerpvisie worden gegeven.
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Bavel kleurt blauw
• Meer zichtbaarheid van politie en handhavers
van de gemeente.

Voor zover en indien door de gemeente Breda
wordt vastgehouden aan de invulling van bedrijventerreinen rondom Bavel spreken wij toch
de sterke wens uit het gebied ten zuiden van de
Maastrichtsebaan te bestempelen als strategische reserve voor wonen en recreatie. Met de in
dit gebied gelegen waterplas kan een zinvolle bestemming gegeven worden en behoud het dorp
ook op langere termijn de mogelijkheid verder te
groeien. Voorkomen moet worden dat een historische vergissing wordt begaan door dit gebied dat
aansluit op een woonomgeving, historische plekken kent en geen goede begrenzing biedt, wordt
ingevuld met bedrijven.
Indien de gemeente Breda toch persisteert in het
aanleggen van bedrijventerrein langs de rand van
Bavel dan zal sprake zijn van een historische vergissing door het dorp af te grendelen van verdere
ontwikkeling en een belangrijk waarderingsaspect
van het dorp tenietdoen. Zoals recent ook in de
discussie met de gemeenteraad is besproken pleiten wij voor een bredere, regionale beoordeling
van mogelijkheden op basis van mogelijk herziende uitgangspunten naar de behoefte van bedrijventerreinen en uiteraard de mogelijkheid tot participatie in dit proces.

Toetsing bouwstenen

Voornoemde bouwstenen zijn getoetst tijdens de
Teams bijeenkomst op 17 februari en akkoord bevonden.
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Voor het onderwerp Veiligheid in het verkeer zijn
de volgende bouwstenen benoemd:
Bavel beter en veilig bereikbaar
• Centrum verkeersluw of verkeersvrij maken.
• Snelheid beperkende maatregelen autoverkeer
met name op de linten Roosbergseweg, Gilzeweg, Lange Bunder, Deken Dr. Dirckxweg, Dorstseweg, Kerkstraat.
• Beperkt vrachtverkeer/sluiproutes randwegen.
• Handhaving snelheid bij 30km zones.
• Verbeteren van de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de scholen.
• Verkeersveiligheid Sportpark de Roosberg.
Voor het onderwerp Tevredenheid openbare ruimte, komen de volgende bouwstenen naar voren:
Bavel beter beloopbaar
• Verbetering kwaliteit trottoirs.
• Scheiding trottoirs en fietspaden randwegen.

Welzijn &
Vrije tijd
De vele open antwoorden in de enquête laten
een grote samenhang zien tussen welzijn en vrijetijdsbesteding. Bij beide thema’s ging het vooral
veel om de mogelijkheid om elkaar te kunnen ontmoeten in het dorp. Daarom behandelen we deze
twee thema’s samen. Wel zien we dat de behoeften voor jongeren (tot 25) en volwassenen (25+)
verschillend zijn.

Resultaat enquête Thema welzijn

De uitslag van de enquête Bavel 2030 voor het
thema Welzijn geeft het volgende beeld:
• De inwoners van Bavel zijn over het algemeen
goed tevreden over het aanbod kinderopvang
en scholen en vinden dat er voldoende contacten zijn om eenzaamheid tegen te gaan. De inwoners beschikken doorgaans over voldoende
financiële middelen.
• De jongeren en de 65+ers zijn tevreden over de
kwaliteit van de zorg die nu geboden wordt.
Vooral de 65+ers hebben behoefte aan uitbreiding van de typen zorg die geboden worden.

Resultaat enquête Thema Vrije tijdsbesteding

De uitslag van de enquête Bavel 2030 geeft voor
het thema Vrijetijdsbesteding het volgende beeld:
• De inwoners van Bavel zijn over het algemeen
redelijk tevreden over de locaties voor sportactiviteiten en de locaties voor vrijetijdsbesteding
en hobby’s. Ook over het winkelaanbod, het
sportaanbod en cultuuraanbod is men redelijk
tevreden.
• De tevredenheid over het horeca aanbod en
over de locaties voor evenementen is laag.
Daarnaast geven de bewoners aan dat er te
weinig ontmoetingsplekken in het dorp zijn.

Voor het onderwerp Overlast komen de volgende
bouwstenen naar voren:
Bavel is het beu
• Gemeentelijke betrokkenheid overlast hangjeugd (stadsmarinier) vergroten.
• Aanbieden van alternatieven voor ongewenste
hangplekken.

Toetsing bouwstenen

Bij de terugkoppeling van de bouwstenen aan de
betrokkenen blijkt dat 87,5% van de respondenten
deze bouwstenen onderschrijft.
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Vrijwillige
inzet

De visie bouwstenen

Voor het onderwerp zorgaanbod zijn de volgende
bouwstenen geformuleerd:
Bavel zorgt voor ouderen
• We verbreden het zorgaanbod voor ouderen.
• Ouderen die langer thuis wonen krijgen voldoende zorgondersteuning aan huis of dichtbij
huis.
Voor het onderwerp Aanbod kinderopvang en
scholen zijn dit de bouwstenen voor de visie Bavel2030:
Bavel leert
• Het aanbod van kinderopvang passend laten
groeien met de ontwikkeling van het dorp.
• Het aanbod van de scholen passend laten
groeien met de ontwikkeling van het dorp.
Voor het deelgebied Contacten tegen eenzaamheid en voldoende financiële middelen zijn de
bouwstenen:
Bavel is sociaal
• Bij het vergroten van de mogelijkheden tot
ontmoeting hebben we extra aandacht voor
alleenstaanden en één-oudergezinnen en ouderen.
• We versterken de aandacht voor mantelzorg en
burenhulp in het dorp.
Voor het deelgebied Winkel- en horeca-aanbod
zijn de volgende bouwstenen geformuleerd:
Van parkeerterrein naar Dorpsplein
• Het winkelaanbod passend laten groeien met
de ontwikkeling van het dorp.
• Bij elke ontwikkeling van het dorp bezien welke
mogelijkheden die bieden voor het uitbreiden
van de horeca (bijvoorbeeld bij de bouw van
de nieuwe multifunctionele accommodatie, de
ontwikkeling van het Jack van Gilsplein en de
ontwikkeling van de woningbouwgebieden).
• De horeca-uitbreiding moet vooral aantrekkelijk
zijn voor de leeftijdscategorieën waarin de gezinnen vallen.
• Een kwalitatief alternatief vinden voor de Tussenpauz wanneer deze niet meer beschikbaar
is tot de komst van de MFA. Bij voorkeur in (een
deel van) de schoolgebouwen of in de Huif.
Deelgebied Cultuur- en sportaanbod
Bavel sport
• Het sport- en cultuuraanbod passend laten
groeien met de ontwikkeling van het dorp.
Deelgebied locaties voor evenementen:
Bavel bloeit
• De nieuwe multifunctionele accommodatie
biedt ruimte voor grote en kleine binnen-evenementen. Zowel voor Bavel IZZ music als voor een
optreden van een kinderkoor is er ruimte.
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• Bij de ontwikkeling van de kern van het dorp
wordt rekening gehouden met het organiseren
van kleine en grote buitenevenementen. Zowel
voor Bavel Anno als de Koningsdag-kindervrijmarkt is er ruimte.
Deelgebied locaties voor sportactiviteiten en vrijetijdsbesteding:
Bavel beweegt
• De nieuwe multifunctionele accommodatie
biedt moderne binnensport voorzieningen.
• De buitensportlocaties groeien mee met de ontwikkeling van het aantal beoefenaars van buitensport.
• De voorzieningen op de buitensportaccommodaties worden gemoderniseerd.
• In de nieuwe multifunctionele accommodatie
zijn ruimtes en voorzieningen beschikbaar voor
vrijetijdsbesteding voor jongeren, volwassenen
en ouderen.
Deelgebied Voldoende ontmoetingsplekken:
Bavel ontmoet
• Het dorpse karakter wordt versterkt doordat er
door het hele dorp plekken voor ontmoeting
zijn. Van bankjes voor ouderen langs de linten
tot meer plekken waar jongeren samen kunnen
komen.
• Het Jack van Gilsplein vormen we om tot kloppend hart van het centrum met mogelijkheden
voor ontmoeting en we bezien ook of het Kerkplein hierbij kan worden betrokken.
• De nieuwe multifunctionele accommodatie
vormt samen met het Klooster en het Karrewiel
de basis voor de ontmoetingen binnen voor
jong en oud (van de Sinterklaasviering tot de
Bonte Avonden, van ouderentrefpunt tot jongerenhonk).

Toetsing bouwstenen

Bij de terugkoppeling van de bouwstenen aan de
betrokkenen blijkt dat 93,1% van de respondenten
deze bouwstenen onderschrijft.
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De uitslag van de enquête Bavel 2030 voor het
thema Vrijwillige inzet geeft het volgende beeld:
• De inwoners van Bavel zijn over het algemeen
tevreden over de mogelijkheden in het dorp om
je vrijwillig in te kunnen zetten.
• De tevredenheid over de mate van waardering
en ondersteuning die men krijgt bij de vrijwillige
ondersteuning is behoorlijk hoog. Bij de bewoners van Nieuw Wolfslaar ligt deze iets lager.
Daarnaast geven de bewoners aan dat de vrijwilligersfuncties wat meer breed verdeeld mogen worden in het dorp, breder dan het ‘old-boys-netwerk’.

Het belang van vrijwillige inzet

Mensen die zich inzetten voor anderen of voor de
samenleving zijn onmisbaar voor de maatschappij.
Als mensen zich vrijwillig inzetten, ontstaat sociale
innovatie en ondernemerschap. Wie vrijwilligerswerk doet, komt in contact met andere mensen.
Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders misschien wel nooit had ontmoet. Daardoor
ontstaan sociale netwerken die belangrijk zijn voor
sociale samenhang.
De meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat
ze het fijn vinden om iets voor iemand te doen. Of
omdat het voor hen zinvolle tijdbesteding is. Verder blijkt uit onderzoek naar het verband tussen
vrijwilligerswerk en gezondheid dat mensen die
vrijwilligerswerk doen meer tevreden zijn over hun
leven en gemiddeld genomen minder depressief zijn. Ook zijn deze mensen minder gestrest,
ervaren ze meer sociale steun en hebben ze
een hogere eigenwaarde.

verankerd. Hierbij kijken we naar verbinding tussen
bewoners in het ‘oude’ dorp, Nieuw Wolfslaar en
het buitengebied.
Bavel kijkt vrijwillig vooruit
Samen met de instanties die de gemeente daarvoor aangewezen heeft, zorgen we ervoor dat
ook in de toekomst voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Dan kan door de zichtbaarheid van vrijwilligerswerk en de positieve effecten daarvan te
verbeteren.
Daarbij maken we zichtbaar dat het vrijwilligerswerk vernieuwt naar meer (kortdurende) vrijwillige
inzet. Zodat wensen van vrijwilligers en behoeften
van mensen en organisaties aansluiten bij deze tijd.
Verder vergroten we het bewustzijn dat vrijwillige
inzet er ‘gewoon bij hoort’ via de scholen.
Bavel vrijwilligers platform
We brengen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk
bij elkaar en maken dit beter inzichtelijk op een algemeen toegankelijke plaats. We onderzoeken of
we dit het beste kunnen organiseren via een lokale website of een lokaal digitaal platform dat zich
specifiek richt op Bavel.
Bavel en Breda waarderen
Samen met de gemeente bezien we welke waarderingsacties en ondersteuning de Bavelse vrijwilligers nodig hebben. Het is van belang dat vrijwilligers waardering krijgen voor hun inzet. En dat de
gemeente Breda blijvend investeert in de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Bavel.

De huidige Coronacrisis is onvermijdelijk
van invloed op de vrijwilligersorganisaties
binnen ons dorp. Verder zien we een
structurele zorg om ook in de toekomst
voldoende mensen te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk.

Visie bouwstenen

Bavel verbindt
Vrijwilligerswerk leidt tot versterking van de onderlinge verbanden en cohesie. Het is het cement van ons dorp. Daarom
treffen we structurele maatregelen zodat het vrijwilligerswerk en het aanbod
van vrijwilligers wordt uitgebreid en verstevigd/
Omgevingsvisie Bavel2030 - Dorpsraad Bavel - April 2021
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Thema Welzijn en
Vrijetijdsbesteding

De Uitvoeringsagenda
Het is al eerder gezegd, deze visie is tot stand gekomen door de betrokkenheid van een groot aantal
inwoners waarvan vele ook hebben aangegeven betrokken en geïnformeerd te willen blijven. Het dorp
en de dorpsraad nemen daarom graag de uitdaging aan, na vaststelling van de visie, samen met de gemeente Breda, uitvoering te geven aan de punten in deze visie. Vroegtijdigheid en goede samenspraak
op basis van de participatieleidraad zijn daarbij 2 wezenlijke elementen die borg zullen staan voor realisatie. Deze uitvoeringsagenda is een eerste aanzet van een dynamische agenda die we de komende
jaren steeds bijwerken.
Voor de 1ste termijn zijn op basis van de bouwstenen uit de 5 thema’s de navolgende uitvoeringsplannen
geformuleerd:

Thema Wonen

1.
Door de gemeente Breda is reeds aangegeven
dat voor het thema wonen op korte termijn (1ste
halfjaar 2021) klankbordgroepen geformeerd worden die in samenspraak, volgens het participatiemodel, nader inhoud en vorm moeten gaan
geven aan de realisatie van de woningbouw in
het komend decennium. Een doorkijk naar 2040 is
daarbij eveneens van belang.
Punten die in 1ste termijn aan de orde moeten komen zijn:
• Vasstellen van het aantal en type woningen
• Woninglocaties
• Zorgplekken
• Architectuur en infrastructuur
• Planning

Thema Veiligheid

2.
De dorpsraad zal, na vaststelling van deze visie, in
nauw overleg met de gemeente Breda een actieplan opstellen voor de uitvoering van de verbetering van de openbare ruimte.
• Voor trottoirs is het uitgangspunt dat in iedere
straat aan minstens 1 zijde toegankelijk moet
zijn voor mensen met een fysieke beperking en
dat fietsverkeer zoveel als mogelijk gescheiden
wordt van het autoverkeer.
• Voor de verbetering van de straatverlichting
volgt nader onderzoek dat wellicht gekoppeld
kan worden aan het actieplan van de gemeente voor de vervanging van de straatverlichting
door ledverlichting.
• Omdat dit de openbare buitenruimte betreft
vragen we ook om meer ontmoetingsplekken
te creëren zoals wordt gevraagd in het thema
welzijn en vrije tijd.
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3.
Een volgend actiepunt is realiseren van structureel
overleg door de Dorpsraad met de stadsmarinier
en politie over
• Het terugdringen van de overlast door hangjeugd
• Het handhaven van de snelheid
• Het terugdringen van doorgaand vrachtverkeer.
4.
De visie over de verkeerssituatie in het centrum
koppelen we aan de werkgroep die onderzoek
gaat doen naar mogelijkheden voor transformatie
van het Jack Van Gilsplein waarbij ook het Kerkplein kan worden betrokken.
5.
Met de wijkagent zal structureel door de Dorpsraad nader worden overlegd voor mogelijkheden
van een betere zichtbaarheid van de politie in het
dorp.
6.
Voor de verkeersveiligheid in het sportpark is een
projectgroep gestart en is fase-0 gerealiseerd. De
evaluatie van de maatregelen in deze fase zal na
het opheffen van de Corona-restricties plaatsvinden daarna wordt beoordeeld of de maatregelen
afdoende zijn.

7.
Een belangrijk onderdeel van dit thema betreft de
wens van een Multi Functionele Accommodatie
(MFA) In Bavel. Door een in 2018 opgerichte werkgroep is in samenspraak met de gemeente Breda
nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.
Inmiddels (Q1-2021) ligt een voorstel ter tafel als
onderdeel van de gebiedsvisie Kom Bavel en kan
door het college een besluit genomen worden
over de mogelijke realisatie van een MFA. De voorkeurslocaties voor de MFA is aan de Lange Vore
op het terrein van de Spindel en de Weideveld.
8.
In het 1ste halfjaar van dit jaar zal een werkgroep
van start gaan die nader onderzoek moet doen
naar de mogelijkheden van het Jac. Van Gilsplein
een Dorpsplein te maken. Uit dat onderzoek zal
ook moeten blijken in hoeverre meer horeca en
winkels mogelijk zijn en in welke mate de huidige
buitenterreinen ingezet kunnen worden voor evenementen in de buitenlucht. Voor dit onderzoek is
door de gemeente een onderzoeksbudget ter beschikking gesteld.

Thema Vrijwillige inzet

12.
Bij het uitvoeringsplan no. 10 is al aandacht gegeven aan het onderzoek door de Dorpsraad in
samenspraak met enkele verengingen voor het
oprichten van een vrijwilligersplatform. Daarnaast
zal meer aandacht gegeven moeten worden aan
de bekendheid van het vrijwilligerswerk, de verschillende mogelijkheden en ondersteuning bij het
formaliseren van de aanvragen indien het activiteiten betreft die vergunning plichtig zijn (2de halfjaar 2021)
13.
We moeten onderzoeken waarom recentelijk twee
vrijwilligersinitiatieven (Halloween en Kerststallenroute) zo hoog scoorden in ons dorp. Misschien is er
een verschil tussen korte-versus lange termijn commitment (bijvoorbeeld de Kerststallenroute versus
de Dorpsraad). Misschien komt het door de innovatieve, online organisatievormen die maken dat
mensen zich gemakkelijk aansluiten? Of komt het
verschil door de zichtbaarheid en ’het onderdeel
zijn van een grotere groep’ (Halloween, carnaval,
Kerststallenroute) tegenover meer zelfstandigheid
van andere vrijwilligersactiviteiten

9.
Onderdeel van de gebiedsvisie Kom Bavel, betreft
het vestigen van een zorgcentrum in het centrum
van het dorp op de huidige locatie van sporthal
De Huif. Met de realisatie van een dergelijk centrum zal voldaan worden aan de behoefte meer
passende zorg te kunnen verlenen aan ouderen.
Uitkomst wordt in 2021 verwacht.
10.
Voor wat betreft de aandacht voor ouderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen zal door de
Dorpsraad in samenspraak met enkele verenigingen in het dorp in het tweede halfjaar van 2021
nader onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid van het oprichten van een vrijwilligersplatform waar vraag en aanbod van ondersteuning bij
elkaar kan worden gebracht.
11.
De mogelijke uitbreiding of renovatie van de sportfaciliteiten in het dorp zal ondergebracht worden
bij de betreffende sportverenigingen. De Dorpsraad gaat ervan uit dat geen verdere bemoeienis
noodzakelijk is.
12.
We gaan met de kinderraden van beide basisscholen in gesprek over het uitwerken van de toekomstwensen van de kinderen op basis van de input die 400 kinderen gegeven hebben.
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