Vraag
Fijn dat jullie dit zo organiseren. Complimenten
Ik vind het vreemd dat de vragen die gesteld worden niet in de openbare chat gedeeld worden. Als we hebben over participatie.....
Kan dit webinar op een later moment terug worden gekeken?
Is het mogelijk om deze slide en eventuele volgende toe te sturen? Scheelt een heleboel meeschrijven.
Breda staat voor de uitdaging voor meer woningbouw. De kracht van Breda zit hem in stad met dorpse allure en geen hoogbouw. Bavel kan daar bij helpen dus
niet breder inzetten de laag woningbouw
Hoe staat de gemeente tegenover CPO?
waar is de geschatte behoefte op gebaseerd?
Bij groei van Bavel zuid ook rekeninghouden met de ontsluiting van wegen richting U'hout en 't Ginneken. Wordt te druk met auto's die kant op vrees ik
Waardering vrijwilligers; invoering van de 'Bavelcoin' die ze lokaal kunnen besteden bij MKB
Is er ook een item waarin duurzame ontwikkelingen in te delen zijn? Omdat vanuit het Rijk en de Gemeente gestimuleerd gaat worden om van het gas af te gaan/
ecologische voetprint te verbeteren?
kunnen we wellicht de sheets ontvangen na afloop, die jullie vanavond gebruiken?
Is er binnen de dorpsraad een inhoudelijk beeld van de ingediende zienswijzen?
Heeft de gemeente Breda al ideeën hoe al die nieuwe bewoners in de toekomst en mogelijk industrie in en uit Bavel moeten komen en gaan. Dit gegeven het feit
dat we altijd over een 'bult' zullen moeten, welke kant we ook op gaan. In het verlengde daarva: zitten er dus geen grenzen aan de 'groei van Bavel'? Of
accepteren we filevorming om Bavel in en uit te komen? Lijkt me wezenlijk om daar eerst duidelijkheid over te krijgen.
is het voor het bedrijventerrein niet perfect om gesitueerd te worden in het buitengebied van de Gilzeweg, pakweg vanaf afslag A58 tot aan Molenschot/
Gilze.logistiek perfect bij afrit, veel veehouderij verdwijnt daar en goed in te sluiten met bos en weg uit het dorp
Hoi Marco, rond 2005 is de structuurvisie Breda 2030 vastgesteld. Hierin was o.a. het plan tot realisatie van een nieuw dorp Lijndink-Tervoort opgenomen. Ten tijde
van de woningbouwcrisis is hier definitief een streep doorgehaald. Kunnen we die plannen er nog eens bij pakken?Wonen in het groen, kronkelwegen in een zeer
aangename woon en leefomgeving is hier uitstekend te ontwikkelen, passend bij het karakter van Bavel. I.t.t. wonen aan Roosberg zuid met de forse overlast vd
snelweg. Grt Raymond
Verzoek is gemeente Breda feitelijke fysieke metingen in en om Bavel te verrichten inzake CO2, Fijnstof en Stikstof zodat een duidelijk beeld ontstaat waar huidige
normen worden overschreden en op basis van deze feiten kunnen passende besluiten worden genomen. Huidige aanpak met rekenmodellen die elke "gewenste
"uitkomst kunnen faciliteren is onvoldoende.
is duidelijk wanneer de omgevingsvisie Breda2040 wordt vastgesteld?
participatie op die drie onderwerpen nu pas? Op MFA wachten we al tien jaar. Zit dat nog niet in de afronding?
wat is de MFA?
Hoort participatie niet in het begintraject plaats te vinden en niet op het eind als alles in beton gegoten is?
wat is CPO?
Op het getoonde kaartje staat niet aangegeven dat er een bedrijventerrein aan de noordkant van de Glizewouwerbeek gepland is, tot aan de Lage Aarde, maar op
de laatst gepubliceerde kaarten/plannen wel. Daarom is er veel commotie ontstaan. Hoe moet ik deze plannen interpreteren?
kunnen bewoners ook schriftelijke input geven aan de klankbordgroepen?
waarom selecteert gemeente bij kbg's? om te kritische geluiden buiten te houden?
wat is CPO?
en wat is dat?
Is het niet een idee die klankbordgroepen via jullie voor te sorteren? Jullie kennen de mensen, stellen meer eenvoudig een groep samen dan dat Geschiere dat
alleen moet doen? Of is de DR er wel bij betrokken?
MFA wat betekent dat/?
Wat is de uiteindelijke invloed van de klankbordgroep op de uiteindelijke beslissingen
Woningen aan bijv. de Lange Bunder is mijns inziens logischer dan naast de snelwegen.
Mijn eerder gestelde vraag over inhoudelijk beeld van de ingediende zienswijze is zeer beperkt aan bod gekomen. Eerder is gezegd dat er vanuit 'Bavel ca 30
zienswijzen zijn ingediend. Het gaat om het inhoudelijk beeld van deze zienswijze
Er worden allerlei klankbordgroepen gevormd. Welk ruimte krijgen zij in de besluitvorming?
Is er een overzicht van hoe de visie Bavel 2030 wel of niet aansluit bij de omgevingsvisie, behalve het bedrijventerrein?
Welke thema's zijn hard of niet bij die klankbordgroepen? Is fijn om vooraf te weten
Provincie Noord-Brabant wil het verdozen verminderen, hoe is het dan mogelijk dat Breda een dozenterrein aan wil leggen, welke nauwelijks werkgelegenheid op
zal leveren, maar des te meer transportvervoer van zware voertuigen tot gevolgen zal hebben met alle gevolgen van dien.
Participatie...maar....Gemeente beslist.
Hoe bezorgd moeten we zijn als een woordvoerder van de VVD ( Grootste in Bavel ) het tot stand komen van een grootschalig bedrijventerrein in Bavel
aanbeveelt?
Blijft t Klooster haar functie behouden als er straks een nieuw MFA komt? En wat is dan mogelijk het gevolg voor het Jac van Gilsplein?
Kennen jullie de organisatie Consulting Kids? Die zijn gespecialiseerd in dit soort processen om van idee tot realisatie te komen.
Wordt bij de bouw van het Van de Valkhotel de aanliggende waterplas ook aan het concern gegund? Of kunnen we er voor zorgen dat we er als Bavel
zeggenschap over houden/krijgen?
begrijp iik het goed dat Breepark als geheel 12 dagen boven de geluidsnorm uit mag komen of elke activiteit an sich?
Als er ruimte is mag er (vanwege ontbreken van rondvraag) ook vermeld worden dat er een stichting Kerkhof Bavel i.o. Is die de plaats van het oude kerkhof tot
een levend monument wil maken. Overleg met gemeente is opgestart.
Wanneer is er eindelijk een besluit te verwachten met betrekking tot de MFA?
ivm met problemen met mijn email heb ik een opmerking over synchroon lopen van deze webinar met een webinar van de gemeente Breda voor Bavel, uitvoerig
toegelicht aan Toine van Es. Dit lijkt me niet wenselijk en goed voor ons mooie dorpGa ervan uit dat Toine dit inbrengt bij Dorpsraad. Heel veel hulde voor de
initiatieven en "roering" van alle betrokkenen. Als ik ergens mee van dienst kan zijn -eerder aangegeven- dan sta ik daar graag voor klaar
Is er nieuws over het hotel bij de Paters/
Is in de plannen ook al gedacht voor nieuwe invulling van hoek bestaande uit: Tussenpauz, huisje daarnaast (van Pietje Pap) en boerderij van Jan Boomaars en de
ruimte daarachter, evenemententerrein plaats van de 'oude' Spindel en Toermalijn. Zou eigenlijk een geïntegreerd plan En dan niet: 'platgooien en asfalteren' zoals
we vroeger tijdens een Bonte Avond eens opperden.... :-) moeten/kunnen worden voor een nieuwe dorpskern.
Waar komt het bos nu? Ik hoor iets over de nabijheid van de Lange Bunder. Volgens omgevingsvisie 2040 zou daarvoor ruimte gereserveerd zijn nabij de
sportvelden tot aan put van Oomen. Lijkt ook meest voor de hand liggend. Nabij het beschermd Natura 200 gebied ligt een beperking op bouwen en moet het bos
juist bijdragen aan herstel van het Ulvenhoutse bos. Bovendien is dat een hoek in de oksel van A58-A27, dat niet het beste leefklimaat geeft om te wonen.
Een bos langs de Lange Bunder zou het

Antwoord
Dank je Peter, fijn dat je aanhaakt op deze mooie avond!
Gezien het grote aantal inschrijvingen (>230) was dat niet mogelijk. We publiceren de vragen en antwoorden wel.
Ja, er komt een link op de website van de Dorpsraad.
Jazeker. Zowel de terugkijk link als de presentatie komt straks op de website van de Dorpsraad te staan.
Bedankt voor je input, we nemen je opmerking mee in de terugkoppelen / samenvatting
Een deel van de nieuw te bouwen woningen in Bavel (tot 20%) zal CPO zijn
Zie Visie Bavel2030 pag. 14 en 15. Het is gebaseerd op een enquete bij dorpsbewoners.
Infrastructuur wordt integraal onderdeel van het plan
Ik geef je input door aan de thema-eigenaar binnen de Dorpsraad die hiermee aan de slag gaat
Bij Wonen is dat aan de orde. Recent is bekend geworden dat Nieuw Wolfslaar een van de eerste wijken in Breda is die van het gas af moet. In oktober volgt
daarover meer.
Staan op de website van de dorpsraad
Sommige zienswijzen zijn met ons gedeeld. Als de indieners dat willen publiceren we deze op onze website.
Infrastructuur wordt integraal onderdeel van het plan

Ik geef je vraag door aan Jan Dirk van de gemeente Breda.
Die plannen zijn definitief van de baan

Dat is expliciet opgenomen in onze reactie op de omgevingsvisie Breda2040

Door college voor de zomer, na de zomer in de gemeenteraad
Particpatie op Bedrijven en Zuid volgt na vaststelling omgevingsvisie. Besluitvorming MFA verwachten we komende maanden.
Multi functionele accomodatie
Klopt
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Als plan/idee waarover nog de nodige discussie zal plaatsvinden
Ja, zal na oprichting van de groepen bekend worden gemaakt hoe dat kan
Neen, om poolse landdagen te voorkomen
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Samenwerking van een groep mensen om gezamenlijk een project op te pakken. Zoals een bouwplan bijvoorbeeld. Dus 10 gezinnen kopen een stuk grond en
bouwen gezamenlijk. Zoiets.
We zijn intensief betrokken
Multi functionele accommodatie
We zijn hierover met de gemeente in gesprek, vanuit de dorpsraad gaan we met thema-eigenaren aan de slag
Is inderdaad in het verleden ook al gesuggereerd maar niet bespreekbaar bij gemeente om uiteenlopende redenen
Die zienswijzen komen terug bij de reactie van de gemeente
Uiteindelijk besluit de gemeente maar vanuit de omgevingswet kunnen zij de visie van de klankbordgroepn niet negeren
onze belangrijkste input is de grote input vanuit de enquete en verdiepende sessies
Dat zijn de thema's benoemd in de visie: wonen, veiligheid, vrijwillige inzet, welzijn en vrije tijd
Wij hebben bij onze reactie op de omgevingsvisie Breda2040 aangedrongen op een regionale aanpak waarbij bijv. de grote dozen naar Moerdijk gaan
De gemeenteraad die democratisch is gekozen beslist in dit soort processen.

Wij verwachten dat de functie van 't Klooster onveranderd blijft
Nee, maar zet je suggestie door.
Voor de plas is geen belangstelling
12 dagen in totaal
belangstellenden mogen zich melden bij info@kerkhofbavel.nl
Nav de voorjaarsnota, dat is binnenkort

Neen, de bouw ligt stil maar is wel aangevochten door de eigenaar
is in bespreking tussen eigenaar en gemeente

Komt aan de orde bij de bespreking van de omgevingsvisie Breda2040

Een bos langs de Lange Bunder zou het weidse uitzicht wegnemen. Heel jammer, want dat is ook een stukje karakteristiek Bavel. Een bos tussen Roosbergseweg Voor een deel wordt hier de nieuwe EVZ aangelegd (zie plan bij Brabantse Delta)
en snelwegen neemt zal het onaantrekkelijke zicht op snelwegen juist wegnemen, zeker met het oog op de toekomst, als daar nog een fly-over gaat komen. Een
bos op deze locatie sluit ook aan op de wens van recreatie in deze hoek.
In hoeverre wordt er naar andere locaties gekeken voor een eventueel bedrijventerrein, want als je bavel-oost (wat nu wordt onderzocht) gaat gebruiken dan box je Is in onze reactie op de omgevingsvisie Breda2040 opgenomen
bavel in tussen industrie en snelwegen. Dit is weinig wonen in het park, waar Breda mee spiegelt. Daarnaast lijkt er ook een natuurgebied te lopen door het
eventuele plan. Waarom dus deze locatie? Is er bijvoorbeeld gekeken naar een paar hectare bij het minverum waar al industrie is ipv weer een nieuw terrein te
starten elders?

