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DORPSRAAD BAVEL
Nieuwsbrief 1 jaargang 2022

Het is feest

onze 1ste nieuwsbrief!
Het heeft even geduurd maar hier is dan toch
onze eerste nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief
zullen we je regelmatig op de hoogte houden van
het nieuws uit het dorp en van de verschillende
projecten die er momenteel gaande zijn. Uiteraard
doen we ook verslag van de vergaderingen van de
Dorpsraad en de activiteiten. Kijk hiervoor ook
naar de agenda op onze website
www.dorpsraadbavel.nl onder het kopje agenda.

 In deze 1ste editie
een oproep voor de
bijzondere openbare
(kerst) vergadering op 14
december, bijzonderheden
uit de laatste vergadering
van de dorpsraad, de

denktank voor een mogelijke vervanging van ONS
BLAD en de stand van zaken van het project
SAMEN AAN DE SLAG VOOR BAVEL.

Veel leesplezier

Openbare (kerst) vergadering
op 14 december aanstaande
Het is
gebruikelijk
dat de
Dorpsraad
aan het
einde van
het jaar een
openbare
vergadering
houdt. Dit jaar is het in meerdere opzichten
bijzonder!
Allereerst wordt de vergadering gehouden in De
'Tussendûr', het oude gebouw van de Spindel aan
de Pastoor Doenstraat dat door de nieuwe
stichting is omgetoverd tot een nieuw
wijkcentrum. Een mooie gelegenheid om eens
binnen te komen kijken.
Op de 2de plaats is deze vergadering bijzonder
omdat er een wisseling is van de wacht binnen de
Dorpsraad en als laatste wordt de vergadering
muzikaal omlijst door Angela van Rijthoven en
Harry Kanters.

Dus naast alle informatie wordt het naar wij hopen
ook een plezierige avond in kerstsfeer.
U bent van harte welkom, inloop vanaf 19:30 uur,
aanvang 20:00 uur.

Komt ONS BLAD terug?
Neen, dat denken we niet, en zeker niet in de oude
vorm. Maar dat er behoefte is aan nieuws uit en
van het dorp is wel duidelijk.
Daarom heeft jullie Dorpsraad het initiatief
genomen voor een onderzoek naar de
mogelijkheden voor een nieuwsblad. Er is
inmiddels een DENKTANK actief die onderzoek
doet naar de verschillende mogelijkheden voor
een dergelijk 'blad". Daarbij wordt uitdrukkelijk
ook gekeken hoe andere wijken en/of dorpen in en
rond Breda dat doen.
De denktank bestaat uit verschillende inwoners
van Bavel die erg betrokken zijn maar die in het
verleden ook hebben meegewerkt aan de uitgaven
van ONS BLAD en het weekblad Nieuw Ginneken.
Op de openbare vergadering van 14 december
zullen we meer kunnen vertellen over dt project.
Dus nog een reden om op 14 december onze
vergadering te bezoeken!!

Wat stond er op de agenda
van de Dorpsraad in

november?
In de vergadering van het bestuur van de Dorpsraad van
november waren weer heel veel zaken aan de orde. Een
kleine greep:

afstemming over het project Samen aan de slag
voor Bavel (zie hiervoor ook onderstaand artikel)
het uitvoeringsakkoord tussen de gemeente Breda
en de wijk-en dorpsraden. In dit akkoord worden de
afspraken tussen de gemeente en de wijk- en
dorpsraden vastgelegd;
het renovatieproject van de Brigidastraat;
voorbereiding van het overleg tussen de gemeente
en omwonenden en het dorp over Breepark en
Oostkust;
signalen uit het dorp zoals het gebruik van de Zoen
en Zoefstrook (er wordt te hard gereden!) en de
honden uitlaatplaatsen (HUP)

Daarnaast natuurlijk de agenda voor de aanstaande
Openbare vergadering en de bestuursmutaties.
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Er is al veel geschreven over dit project maar we blijven je op de hoogte houden van de voortgang.
Na de verkenning van dit project is gestart met het formeren van de 5 themagroepen, Wonen, Infrastructuur,
Werken, Ontspannen en leven & Natuur. Deze groepen gaan in gesprek om de visie op Bavel voor de
toekomst te schetsen.
De groepen kunnen zonodig gebruik maken van een nog veel grotere groep: het Bavelse Beraad om hun
resultaten of ideeën te toetsen. Het Bavelse Beraad is de groep die heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van de de visie Bavel2030.

De horizon is 2040. Dat lijkt ver weg maar er komt veel op ons af en ja we willen al jaren meer woningen
voor verschillende groepen en een nieuwe MFA. een goed zorgcentrum en een goede bereikbaarheid. Bavel
is een dorp in het groen en dat moet ook zo blijven vinden veel inwoners. Kortom heel veel
verschillende aspecten die uiteindelijk ons dorp nog mooier en leefbaarder moeten maken.
Al deze beelden en ideeën komen samen bij het Integraal Team dat uit dit materiaal uiteindelijk de visie gaat
bepalen. Het Integraal team staat onder leiding van onze oud-burgemeester Peter van de Velden en bestaat
verder uit de voorzitters van de themagroepen.

Er zijn op dit moment al verschillende bijeenkomsten geweest van alle teams. In alle teams zijn de
randvoorwaarden en vertrekpunten uit de verkenning en andere onderliggers aan de orde geweest. Dat is
veel materiaal maar langzamerhand komen zo wel de belangrijkste elementen naar voren. Het doel is om in
het voorjaar de totale visie gereed te hebben maar zoals beloofd houden wij je ook tussentijds op de
hoogte!

Tot slot
Als je op de inhoud van deze nieuwbrief wilt reageren of onderwerpen mist laat het ons weten via onderstaand e-mailadres. Wil je

dat ook anderen deze nieuwsbrief automatisch ontvangen stuur ze dan naar website: https://www.dorpsraadbavel.nl/contact/

Copyright © *2022 *Dorpsraad Bavel*, *Alle rechten voorbehouden.*
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven via onze website

 
Ons e-mailadres is:

*info@dorpsraadbave|.nl*
Wil je de manier waarop je deze e-mails ontvangt wijzigen?

*Je kunt voorkeuren wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief*
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