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Januari 2023

Een nieuw jaar en een nieuwe Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief een welkomstboodschap van onze nieuwe voorzitter Arnoud Klep en een terugblik op de succesvolle Openbare
Vergadering van 14 december.
Daarnaast aandacht voor de Wintermarkt op zaterdag 21 januari die als onderdeel van het project Samen aan de slag voor Bavel
wordt georganiseerd om je te informeren over de thema's die worden besproken. Op deze wintermarkt zullen ook andere
organisaties aanwezig zijn zoals de beide cyber ambassadeurs uit Bavel.
Wist je dat deze nieuwsbrief inmiddels in zo'n 750 digitale postbussen wordt bezorgd! en natuurlijk na te lezen is op onze website
www.dorpsraadbavel.nl .
Op diezelfde website vind je ook alle evenementen op de kalender. Je weet het "In Bavel is altijd wel iets te doen"

Onze beste wensen voor een bijzonder 2023
 
Beste Bavelnaren,

Vol goede moed en goede voornemens hebben we het jaar 2023 ingeluid. Voor ons mooie dorp Bavel belooft 2023 een belangrijk
jaar te worden.
Er spelen grote trajecten die bepalend zullen zijn voor de toekomst van het dorp. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met het
participatietraject" Samen aan de slag voor Bavel" waar we met ongeveer dertig afgevaardigden uit de Bavelse gemeenschap
samen met de gemeente Breda in een co-creatieproces voor de gebiedsvisie Bavel 2040 meespreken over de belangrijke thema's
van ons dorp.
Graag willen we een zo groot mogelijke groep inwoners en belanghebbenden betrekken bij deze ontwikkelingen en zoveel mogelijk
jullie meningen en ideeën meenemen. Lees meer hierover verderop in deze nieuwsbrief in het artikel "Bavelse Wintermarkt".

Naast deze grote planmatige ontwikkelingen is ook de sociale agenda van belang, met voldoende aandacht voor elkaar. Voor
aankomend jaar staat re voor Bavel weer een volle evenementenagenda gepland. Het blijft prachtig te zien hoe het Bavelse
verenigingsleven bloeit, hoeveel initiatief en ondernemerschap er is en hoe al die vele vrijwilligers ieder op hun eigen manier een
steentje bijdragen aan de lokale gemeenschap. Daar moeten we in blijven investeren, want die samenhang maakt uiteindelijk het
unieke karakter van ons dorp.

Graag wil ik jullie een mooi, gezond en saamhorig 2023 toewensen.

Namens de Stichting Dorpsraad Bavel,
Arnoud Klep, voorzitter

Terugblik Openbare
Vergadering Dorpsraad van 14

december
Wat een warme ontvangst ondanks de kou buiten in de Tussendûr op
woensdagavond 14 december, de koffie stond klaar met een lekker stuk
kerstkrans van een Echte Bavelse Bakker.
Zo’n 100 betrokken Bavelnaren waren aanwezig op deze bijzondere vergadering.
Niet alleen bijzonder vanwege de gevarieerde onderwerpen maar ook speciaal
vanwege de wisseling van de wacht in het bestuur van de Dorpsraad.
 Na een dankwoord aan de voorzitter van harmonie St. Caecilia voor de
gastvrijheid overhandigde Toine van Es hem de Bavelse vlag om daarmee de
gevel van de Tussendûr te versieren.
 
Op de agenda de volgende onderwerpen:

Samen aan de slag voor Bavel

De voorzitter van dit project Peter van der Velden gaf een korte samenvatting van
de stand van zaken waarbij hij enerzijds aangaf dat dit een heel bijzonder project
is waarbij het dorp en de gemeente samen optrekken om de toekomst van Bavel
vorm te geven en anderzijds omdat hij aangenaam verrast is over de mate van
betrokkenheid van de bewoners van Bavel. Als oud-burgemeester van de
gemeente Nieuw Ginneken is hij uiteraard goed op de hoogte van de verschillende
achtergronden en weet hij ook hoe moeilijk het soms is partijen tot elkaar te
brengen. Om de tussenstand met het dorp te bespreken wordt er op 21 januari een
Wintermarkt georganiseerd waarbij de verschillende themagroepen verslag zullen
doen en mogelijk ook al kunnen laten zien waar de verschillende ontwikkelingen
betrekking op hebben;

Het Hart van Bavel

Op de vorige openbare vergadering is verslag gedaan van de enquête en melding
gemaakt van het parkeeronderzoek. Daarover waren uiteraard verschillende
meningen en standpunten. Omdat ook nog niet duidelijk is of er een MFA komt en
of die op de gewenste plaats van de huidige Spindel en Weideveld gaat landen, is
het project Hart van Bavel even on-hold gezet. Dat wil niet zeggen dat het
helemaal stil ligt want de werkgroep gaat in ieder geval nog in gesprek met de
ondernemers uit Bavel om verschillende opties te bespreken. Het is voor dit
project van belang om te weten of de MFA in het Hart van Bavel komt omdat
hierdoor een andere verkeers- en parkeersituatie gaat ontstaan;

MFA Ja of Nee?

Marco Kiezenberg gaf een korte update van de stand van zaken en gelukkig was
ook wethouder Jeroen Bruijns aanwezig waardoor we uit eerste hand konden
horen hoe het met het plan staat. Het plan wordt momenteel in het college
besproken maar er is nog geen besluit genomen. De wethouder sprak de
verwachting uit dat dit besluit er (zoals ook al eerder toegezegd) nog dit jaar zal
komen. Dus nog geen Ja maar ook geen Nee!

Evaluatie evenementen en activiteiten Breepark

Toine van Es nam vervolgens de aanwezigen mee in de evaluatie die gemaakt is
samen met omwonenden en aangrenzende wijk- en dorpsraden over de
activiteiten en ervaringen in 2022 op Breepark en directe omgeving. Dat is helaas
geen positief beeld. Met name de onverwachte activiteiten (we mogen het geen
evenementen noemen) van Oostkust hebben veel reacties opgeleverd. Maar dat
niet alleen, ook de toegezegde beplanting rondom de zonneweide laat veel te lang
op zich wachten en in de zomer werden we ook geconfronteerd met gevaarlijke
straatraces en daarmee gepaard gaand lawaai.
De evaluatie is recent verzonden aan het college en de Dorpsraad wacht nu de
reactie af.

Veiligheid in het dorp

Allereerst werden de beide Bavelse Cyber ambassadeurs voorgesteld: Kees van
Gestel en Alex Fievez. Beide heren gaven een toelichting op hun werk nadat ze
zelf de opleiding hebben gevolgd voor cyberambassadeur. Met die kennis hebben
ze vervolgens op een laagdrempelige manier die kennis overgedragen en zullen
dat ook blijven doen. Hun aanpak is zelfs zo bijzonder dat ze op 1 november de
Hein Roethofprijs hebben gewonnen. Info via: kvg@casema.nl
 
Na die presentatie gaf onze wijkagent Manon de Laat een toelichting op de
“criminaliteitscijfers 2022 van Bavel. Opvallend daarbij was de lichte daling van
het aantal woninginbraken en fietsdiefstallen en gelukkig een halvering van het
aantal verkeersongevallen met letsel.
 
Wendy Grauwmans gaf daarna nog een korte toelichting op de jaarlijkse AED-
cursussen die overigens ook in 2023 weer zullen plaatsvinden;

Hoe gaat het nu met het Openbaar vervoer in de komende jaren?

Een actueel onderwerp was ook het Openbaar Vervoer van en naar Bavel.
Momenteel rijden er geen bussen op zaterdag en zondag en kunnen bewoners
sinds half januari gebruik maken van een deeltaxi. Dat is een proef van 2 jaar maar
uit cijfers van de gemeente is gebleken dat van die deeltaxi maar zeer beperkt
gebruik wordt gemaakt. Er is nu door de provincie een nieuwe concessie
(aanbesteding) uitgeschreven waaruit gebleken is dat de bus naar Bavel vanaf
2025 mogelijk alleen nog op werkdagen op de spitsuren gaat rijden. Een verdere
achteruitgang dus.
De uitvraag is door corona 2 jaar vertraagd maar dat neemt niet weg dat een
dergelijke wijziging voor vele mensen uit het dorp gaat betekenen dat zij op een
andere manier naar hun werk, studie, station of naar de stad moeten. Dat is
tegenstrijdig met het algemene beleid dat gericht is op minder in de auto en meer
met het OV. Dit standpunt is door de Dorpsraad ingebracht bij de provincie en ook
gestuurd naar wethouder Peter Bakker van de gemeente die hetzelfde standpunt
als de Dorpsraad heeft ingenomen;

Wat gaat er gebeuren met de Brigidastraat?

Door de gemeente is een informatiebijeenkomst belegd over de werkzaamheden
aan de Brigidastraat. Het gaat daarbij om zogenoemd klein onderhoud waarbij met
name de overlast van de wortelopdruk wordt aangepakt. Die wortelopdruk is
zodanig dat mensen met een beperking niet over de trottoirs kunnen lopen en in
een enkele gevallen ook schade berokkend aan gevels van de huizen.
De Brigidastraat is natuurlijk 1 van de meest aansprekende toegangswegen naar
het centrum van het dorp. Een typisch voorbeeld van een lintenstructuur die
zonder bomen heel veel van de charme zou verliezen. Zo denkt ook 60% van de
bewoners erover en die hebben aangeven zoveel mogelijk groen te willen
behouden. Dat neemt niet weg dat enkele bomen zullen moeten verdwijnen en
nieuwe aanplant is volgens de gemeente nog niet mogelijk omdat over een aantal
jaren (15) grootonderhoud is gepland en die nieuwe bomen dan weer zouden
moeten verdwijnen. De Dorpsraad heeft met de projectleider overleg gehad om te
bezien hoeveel bomen er maximaal behouden kunnen blijven en de aanpassingen
mogelijk gecombineerd kunnen worden met andere maatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Ook dit onderwerp wordt vervolgd!
 
Het tweede blok aan onderwerpen betrof de voortgang van ons eigen project de
visie BAVEL2030.

Als onderdeel van het onderwerp Ontmoeten kon Wendy Graumans ons
vertellen dat begin 2023 aan de Lange Bunder een Buitensportplaats
wordt ingericht. Deze sportplaats is het resultaat met de proef van de
sportcontainer die enkele maanden ook langs de Lange Bunder heeft
gestaan.
Onderdeel van Ontmoeten is feitelijk ook de activiteit van de Vrouwen
van Nu. Yvonne Boon nam de zaal mee in de regelmatige wandelingen
van de dames door Bavel waarbij zij vele plastic zakken met afval
ophalen. Onder de titel “Hoe houden we Bavel schoon” is gebleken dat
dit (helaas) niet alleen een zeer nuttige bezigheid is maar ook een leuke
sociale kant heeft. Info via Vrouwenvannubavel@gmail.com

Yvonne hield ook een pleidooi om in Bavel een Mozaïekbankje te gaan ontwerpen
(Project Social Sofa bekend van cabaretière Karin Bruurs) plaatsen zoals al in
verschillende andere plaatsen te zien is. Er zal onderzocht worden in hoeverre een
dergelijk bankje ook in Bavel aangeschaft kan gaan worden. Info via:
Vrouwenvannubavel@gmail.com

Op de vorige Openbare vergadering is ook aangekondigd dat onderzoek
gedaan zou worden naar een mogelijke vervanging van Ons Blad en het
weekblad Nieuw Ginneken. Dat onderzoek loopt en enkele betrokken
Bavelnaren zitten in een denktank om alle mogelijkheden te bekijken en
te beoordelen op haalbaarheid. Toine van Es gaf aan dat het onderzoek
begin 2023 zal worden afgerond en dat de optie van een digitale krant
met papieren exemplaren op enkele afhaalpunten het meest
waarschijnlijk is. Daarmee is het nog niet opgelost want wat is een krant
zonder nieuws? Daarvoor zijn redacteuren en correspondenten nodig.
Verenigingen zijn daarvoor al benaderd maar dat zal niet genoeg zijn.
Dus mensen die belangstelling hebben af en toe eens een artikel te
willen schrijven of iemand te interviewen zijn uiteraard van harte welkom.
Wordt dus ook vervolgd!

 
Het laatste deel van de vergadering bestond uit de Wisseling van de Wacht.
Onze voorzitter, Toine van Es, had 3 jaar geleden al aangegeven te willen stoppen
maar is op verzoek van Marco Kiezenberg aangebleven als vraagbaak. Omdat
Marco door drukke werkzaamheden de voorzittershamer weer moest opgeven
heeft Toine het voorzitterschap waargenomen. Dat is inmiddels ook alweer 1 jaar
lang maar gelukkig is het bestuur erin geslaagd een goed opvolger te vinden in de
persoon van Arnoud Klep. Een rasechte Bavelnaar en een betrokken bestuurder
zoals gebleken is de afgelopen 6 jaar bij TennisVereniging Bavel.
Na het overhandigen van de voorzittershamer heeft Arnoud zich kort voorgesteld
en uitgesproken heel veel zin te hebben in deze nieuwe uitdaging. De afgelopen
maanden had hij al stagegelopen en daarbij is zijn enthousiasme alleen maar
toegenomen.
Een verrassing was de komst van onze burgemeester Paul Depla die in een leuke
toespraak onze inmiddels oud-voorzitter toesprak en bedankte voor zijn inzet voor
zowel het dorp Bavel als de gemeente Breda.
Tot slot overhandigde Marco Kiezenberg Toine de bronzen koe als blijkt van
waardering en blijvende herinnering.
 
De avond werd vervolgens feestelijk afgesloten met een nazit onder muzikale
kerstklanken van Angela van Rijthoven en Harry Kanters.
Het bleef nog lang gezellig!
 

 

Denk mee over de toekomst tijdens de
Bavelse wintermarkt

De toekomst van Bavel is van ons allemaal. Daarom werkt een team van bevlogen Bavelnaren samen met de gemeente Breda aan
een Gebiedsvisie Bavel 2040 onder de noemer ‘Samen aan de slag voor Bavel’. Dit is een toekomstbeeld van en voor het dorp met
nieuwe woningen, meer ontmoetingsplaatsen, een plek voor de verenigingen en meer ruimte voor bedrijven en natuur. Hierbij
beginnen we niet met een leeg vel. Er liggen al mooie visies uit het dorp en de gemeente waar we op doorwerken. Om nu het
fundament te leggen voor de toekomst van het dorp.

En dat fundament leggen we natuurlijk niet alleen. We nodigen iedereen van jong tot oud uit om op zaterdag 21 januari met ons in
gesprek te gaan en mee te denken. We maken er een leuke middag. Hopelijk tot dan!

Waar? De Tussendûr, adres: Pastoor Doensstraat 3, 4854 CP Bavel
Wanneer? Zaterdag 21 januari van 11.00 tot 14.00 uur

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 © *2023 *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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