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Verslag openbare vergadering Dorpsraad Bavel 7 juli 2022 

Deze openbare vergadering staat in het teken van de volgende stap die we nemen in Bavel, na de 
visie Bavel 2030 die in 2020 is opgesteld aan de hand van de grote enquête die in het dorp gehouden 
is. 

De onderwerpen die deze avond op de agenda stonden zijn: 

• Samen aan de slag voor Bavel: hoe gaan we de participatie vormgeven in ons dorp 
• Uitslag Enquête ‘Hart van Bavel’ 
• Stand van zaken rondom de MFA  
• Voortgang rondom de Visie Bavel 2030 

 
1. Opening. 

Wethouder Jeroen Bruins stelt zich opnieuw voor. Het vertelt dat hij de Bavelse belangen zo goed 
mogelijk heeft meegenomen in het bestuursakkoord 2022-2026 van de gemeente Breda. 

2. Samen aan de slag in Bavel  

In het eerste kwartaal zij er workshops gehouden met een groep mensen uit Bavel om te kijken hoe 
we samen de participatie in het dorp vorm kunnen geven. 

Dit moet leiden tot een gebiedsvisie Bavel 2030.  Deze gebiedsvisie is een globaal kader voor de 
ontwikkeling van Bavel. Door middel van participatie worden daarna de inwoners hierbij betrokken, 
daarna wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 Er zijn vier bijeenkomsten geweest. Hier is gesproken over wie wat gaat doen, wat men van elkaar 
kan verwachten, welke plannen en ideeën liggen er al en wat zijn de verschillen en de 
overeenkomsten. Dit alles is verrijkt en aangescherpt waarna de uitgangspunten voor een doorstart 
zijn bepaald, dit is vastgelegd in het document ‘Samen aan de slag voor Bavel’. 

Integraal team & thema’s 

Er komt een integraal team dat overzicht houdt en verbinding maakt tussen de vijf werkgroepen die 
ieder met een thema aan de slag gaan: Wonen, Infrastructuur, Werken, Ontspannen en leven en 
Natuur. 

Het integraal team wordt gevormd door de voorzitters van de werkgroepen en oud-burgemeester 
Peter v.d. Velden. Hij ken de wegen in de gemeente Breda en in de lokale politiek, wij verwachten 
dat hij een waardevolle bijdrage kan leveren voor ons dorp. 

Deelnemers gevraagd voor de themagroepen 

We zoeken mensen die hun bijdrage willen leveren aan een themagroep. Heb je kennis en ervaring 
die belangrijk kan zijn voor een themagroep? Of ben je gewoon een betrokken bewoner? Schrijf je in 
door een mail te sturen naar info@dorpsraadbavel.nl  Geef aan welke kennis en ervaring je 
meebrengt of welke vragen je nog hebt als je graag meer wilt weten. We verwachten dat de 
themagroepen direct na de zomer kunnen beginnen. Ook vanuit de gemeente sluiten mensen van de 
gemeente aan om hun expertise in te brengen. 
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Vanuit de zaal werd de vraag gesteld hoe concreet de uitkomst van de themagroepen moet worden 
aangeleverd, om te voorkomen dat er een vaag antwoord uit komt. 

Dit kan verschillend zijn per thema. Wanneer we praten over het thema ‘Wonen’ liggen de behoeften 
van het dorp en de gemeente ver uit elkaar: het aantal, de verdeling van soorten woningen, de plaats 
waar ze gebouwd worden. Dit zal pittige discussies opleveren. Er is al een verschil tussen behoefte, 
Bavel wilde 400 woningen tot 2030, de gemeente wilde er 1200. We zitten nu op 1.000 tot 2040. Er is 
de laatste jaren veel te weinig gebouwd dus er is ook nog een inhaalslag te realiseren. 

Meer informatie over de themagroepen en de opdracht aan het integraal team lees je in hier. 

Informatie over de voorgang van de themagroepen en het integraal team zullen regelmatig op de 
website van de dorpsraad geplaatst worden. 

3. Verkenning Hart van Bavel 

Er is een verkenning gedaan over hoe we het hart van ons dorp kunnen verbeteren. Dit gaat om 
meer dan het Jack van Gilsplein alleen, het gaat om het hele centrum. De aanleiding hiervoor was dat 
veel bewoners in de grote enquête uit 2020 hebben aangegeven dat ze niet tevreden zijn over ons 
centrum. 

Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd door de gemeente Breda. Hierin is onder andere de 
bezettingsgraad van de parkeerplaatsen onderzocht en hoever mensen bereid zijn om te lopen van 
hun auto naar een winkel. 

Daarnaast is de enquête ‘Hart van Bavel’ gehouden in ingevuld door 433 inwoners. De enquête is 
opgesteld door een projectgroep waarin inwoners, de middenstand, inwoners met een specifieke 
expertise en andere belanghebbenden vertegenwoordigd waren. 

Uit de enquête kwam onder andere naar voren dat de algemene tevredenheid over het centrum laag 
is: 4,6 op schaal van 10. De inwoners zijn niet tevreden over de mogelijkheden die er zijn om elkaar 
te ontmoeten. Inwoners willen meer andere horecagelegenheden (93%), meer groen, bankjes en 
mogelijkheid voor concerten en muziek. Zo’n 60% van de inwoners is niet tevreden met de 
voorzieningen in ons centrum. De parkeersituatie krijgt een 5,7 op schaal van 10 en veel mensen zien 
graag meer groen en minder parkeren op het Jack van Gilsplein. 

Wat zou je kunnen ontwikkelen? Wel parkeren maar niet op het plein, meer horeca, meer groen. 

Hoe gaan we hiermee verder?  

Er komt een werkgroep waar inwoners, ondernemers en mensen met specifieke expertise aan de 
slag gaan om een voorstel te maken. Dit wordt dan meegenomen in de gebiedsvisie Bavel. Vanuit de 
zaal wordt aangegeven dat het plein in Teteringen mooi is gerenoveerd. Er is contact met de mensen 
die hierbij betrokken zijn geweest, zij hebben ook in dit traject al meegedacht en blijven betrokken 
bij de ontwikkelingen in Bavel.  

4. MFA 

Het traject rondom de MFA loopt al vele jaren en daar zijn we in ons dorp niet blij mee. De gemeente 
is aan zet om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat er in een zo kort mogelijke tijd een nieuwe MFA 
komt op de locatie die de voorkeur heeft van het dorp: op de plek van de oude Spindel en de 
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Weideveld. Dit is niet alleen belangrijk voor de sport en cultuur maar ook voor de ontwikkeling van 
een nieuw zorgcentrum en de bouw van betaalbare seniorenwoningen.  

Jeroen Bruins geeft aan dat er geld gereserveerd staat maar dat er ook rekening gehouden moet 
worden met onverwachte invloeden zoals stijgende prijzen, de oorlog Oekraïne etc. In het najaar 
informeert de gemeente het dorp erover of het realiseren van de MFA op de voorkeurslocatie 
mogelijk is. Zodra de gemeente een principebesluit heeft gemaakt over de voorkeurslocatie kunnen 
de plannen voor het gewenste zorgcentrum op de plek van de huidige Huif ook van start gaan. 

Jeroen geeft aan dat de nieuwe MFA er op z’n vroegst in 2026 staat. Dit heeft te maken met 
vergunningen, procedures, mensen kunnen zienswijzen indienen etc. Hij geeft aan dat de gemeente 
hoopt dat ze een aantal zaken tegelijk kan laten verlopen zodat er zoveel mogelijk vaart gemaakt 
wordt.  

Verschillende mensen in de zaal vragen aan Jeroen Bruins of ze compensatie kunnen krijgen voor de 
kosten voor het gebruik van de Huif, omdat ze als vereniging nu geen andere plek hebben. Dit maakt 
het voor veel verenigingen op dit moment zwaar en er zijn er enkele die vrezen voor hun 
voortbestaan. Jeroen Bruins zoekt het uit, ook in welke mate de verenigingen een tegemoetkoming 
kunnen krijgen. 

5. Visie Bavel 2030 

Veel zaken die in de visie Bavel 2030 naar voren kwamen zijn lange termijn-trajecten, zoals 
woningbouw, de MFA en het verbeteren van het centrum. Een aantal onderwerpen die uit de 
enquête kwamen hebben we als Dorpsraad Bavel zelf geadopteerd. 

Bankjes 

In het kader van ‘Ontmoeten en vrije tijd’ werd er aangegeven dat vooral ouderen bankjes missen 
rondom de linten van het dorp. We zijn met een aantal senioren op pad gegaan en samen is bepaalt 
op welke plekken een bankje gewenst is. In juli worden op de volgende plaatsen bankjes geplaatst: 

• Van en naar de begraafplaats De Lichtenberg vanaf Bavel over het viaduct aan beide kanten 
van de weg 

• Aan het einde van het Kerkepad nabij de Tervoortseweg 
• Aan de Bolbergseweg in de bocht bij de splitsing naar de Lijndonkseweg 
• Bij het kruispunt Gilzeweg en Roosbergseweg 
• Bij het kruispunt ter hoogte van de Roosbergseweg en de Nieuwe Daalakker 
• Ook komt er een picknicktafel bij de speeltuin op de Groene Long.  

Sportcontainer 

In april en mei heeft er een sprotcontainer gestaan op het veld langs de Lange Bunder. Hier werd 
veel gebruik van gemaakt, daarom komt er een werkgroep om te kijken of we een permanente 
sportcontainer kunnen krijgen op de Groene Long. Er is budget vanuit de gemeente. Een aantal 
betrokkenen hebben zich al aangemeld om mee te denken. Wil je daar ook een bijdrage aan leveren 
neem dat contact op met Wendy Grauwmans via wendy.grauwmans@dorpsraadbavel.nl. 

Nieuwe website 

Ons dorp heeft sinds het verdwijnen van het verdwijnen van het Weekblad Nieuw-Ginneken geen 
centrale plaats meer waar nieuwsberichten en evenementen aangekondigd kunnen worden. De 
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dorpsraad heeft een nieuwe website ontwikkeld en we proberen daar alle nieuwsberichten en 
nieuwtjes erop te plaatsen. In de toekomst proberen we een plek te vinden waar we met alle 
verenigingen etc. vanuit het dorp het nieuws te verzamelen.  

We zijn op zoek naar een webmaster, iemand die redelijk snel berichtjes kan plaatsen op de website 
en de socials. Je hoeft niet zelf het nieuws te gaan halen, dit wordt aangeleverd via de Dorpsraad, 
verenigingen etc.  

Breepark/Oostkust 

Op Breepark is sinds enkele maanden café Oostkust actief met hun buitenterras. De gemeente Breda 
heeft een vergunning verleend voor het exploiteren van het buitenterras van donderdag tot en met 
zondag. Hiervoor moeten tickets gekocht worden. Er zijn klachten gekomen van geluidsoverlast 
vanuit de Dorstseweg en Nieuw Wolfslaar, de reacties zijn verzameld en deze zijn afgewezen. 

Er is toegezegd dat er een beheergroep komt vanuit belanghebbenden van Breepark, Oostkust, de 
Omgevingsdienst en omwonenden. Deze toezegging is drie maanden geleden gedaan maar er is nog 
niets vernomen. We hopen dat dit zo snel opgestart wordt. 

AED 

De Dorpsraad Bavel gaat weer AED-cursussen organiseren in oktober en november. Verenigingen of 
bewoners van Bavel kunnen zichzelf aanmelden via info@dorpsraadbavel.nl Er staan nog mensen op 
de wachtlijst, zij krijgen binnenkort bericht zodat zij zich met voorrang kunnen opgeven. 


