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DORPSRAAD BAVEL
Nieuwsbrief 4, jaargang 2023

 

Februari/Maart 2023

In deze editie
Tja, februari was voorbij voordat we het in de gaten hadden. Het is natuurlijk al een korte maand
en daarnaast hadden we een mooie onderbreking door al het Carnavalsgeweld. Gelukkig kon het
weer.
We maken het goed deze keer met een extra lange Nieuwsbrief met weer verschillende
onderwerpen:

Terugblik op de Bavelse Wintermarkt van 21 januari
De stand van zaken van het participatieproject voor de Gebiedsvisie Bavel
De onderwerpen die zijn besproken op de 2 vergaderingen van de Dorpsraad
De zorgen over de voorgenomen wijzigingen in het Openbaar vervoer van en naar Bavel
Een kort verslag van het gesprek van de Dorpsraad met de gedeputeerde Eric Ronnes over
de visie van de provincie op het gebied van bedrijventerreinen en woningbouw.

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"

Terugblik Bavelse wintermarkt van 21 januari
Wat een mooie dag was het. De warme chocolademelk, de worstenbroodjes en de snert vlogen
over de toonbank. En wat een mooie opkomst. Het toont weer aan hoeveel mensen betrokken zijn
bij ons dorp!
Op de markt in de Tussendûr waren niet alleen vertegenwoordigers van de themagroepen van het
project Samen aan de slag voor Bavel aanwezig maar ook de Dorpsraad, de cybercrime
ambassadeurs, de Vrouwen van NU, de Speelotheek, de fotoclub en natuurlijk vele Bavelnaren. Dit
alles werd muzikaal omlijst door de B-Vocals.
Belangrijk onderdeel en feitelijk ook de aanleiding om deze markt te organiseren was de
mogelijkheid kennis te nemen van de stand van zaken van de verschillende themagroepen en
daarop ook al reacties en aanvullende ideeën te geven. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. De
Wintermarkt heeft veel input opgeleverd die inmiddels ook in de themagroep is teruggekoppeld.
De actuele stand van zaken kun je verder lezen bij het onderwerp in deze nieuwsbrief van Samen
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aan de slag voor Bavel.
De volgende gelegenheid om kennis te nemen van het project zal in april of begin mei zijn,
waarschijnlijk in een nieuwe Openbare Vergadering van de Dorpsraad.

Wat stond er op de agenda van de Dorpsraad
in Februari en Maart?
In de vergaderingen van het bestuur van de Dorpsraad van februari en maart zijn onder andere de
volgende zaken aan de orde geweest:

In mei wordt er weer een zogenaamde schouw uitgevoerd. Het is een rondje door Bavel van
Dorpsraad en ambtenaren van de Gemeente Breda om te beoordelen waar de inrichting van
de Bavelse openbare ruimte beter kan. Onderwerpen aandragen mag nu al via
info@dorpsraadbavel.nl
Naar aanleiding van signalen vanuit het dorp (onder andere via Facebook) komt er een
project “Poep van de stoep” waarbij wordt ingezet op verdere bewustwording en aandacht
voor de ervaren overlast van hondenuitwerpselen. Hoe pakken we het gezamenlijk en in
goede harmonie op? Ook hiervoor word je van harte uitgenodigd om mee te denken.
Interesse? Stuur een mail naar info@dorpsraadbavel.nl of spreek een van de
Dorpsraadsleden aan www.dorpsraadbavel.nl. De Dorpsraad dat zijn we samen!
Uiteraard de stand van zaken vanuit de verschillende themagroepen waarin de leden van de
Dorpsraad zijn vertegenwoordigd;
Dorpskrant? Zo ja in wat voor vorm? Papier? Huis-aan-huis? Digitaal? Mix? De behoefte
blijkt zeker te bestaan na het verdwijnen van het  Weekblad van Nieuw-Ginneken en eerder
al Ons Blad. De Dorpsraad treedt op als aanjager. Inmiddels hebben zich verschillende
personen gemeld om mee te denken en doen. Iets voor jou? Meldt je aan via
info@dorpsraadbavel.nl
Stikstofdossier (Natura 2000 Ulvenhoutsebos; A58) en gevolgen voor de beoogde Bavelse
ontwikkelingen. De onzekerheden rondom het stikstofdossier zijn groot. De provincie heeft
voorlopige alle vergunningverlening in Noord-Brabant stilgelegd. In Bavel (en niet alleen
hier) zitten we echter dringend verlegen om meer woningen. Hoelang gaat de stop duren?
Welke prioriteiten zijn er vanuit Bavel? Wat de Dorpsraad betreft zijn dat in ieder geval de
MFA met vervolgens nieuwe woningen, extra natuur en pas op de laatste plaats extra
bedrijventerreinen.

Er is sinds oktober van het vorige jaar hard gewerkt door de 5 themagroepen. De 35 deelnemers
aan de verschillende groepen hebben inmiddels veel bijeenkomsten bijgewoond en hun bijdragen
geleverd en dit begint langzamerhand resultaat op te leveren.
De Dorpsraad is zoals je weet in alle themagroepen vertegenwoordigd en hanteert daarbij de visie
Bavel2030 als extra uitgangspunt. Het dorp heeft zich immers al eerder uitgesproken over de
ideeën en wensen en die inbreng willen we uiteraard bewaken.
 
De eerste contouren van de Gebiedsvisie Bavel krijgen vorm. De verschillende themagroepen
(Natuur, Ontspannen & Leven, Infrastructuur, Werken en Wonen) zijn inmiddels zover dat de
deelplannen uitgewerkt zijn en worden ingediend om zodoende een totaalvisie te krijgen. Daarbij
zijn mooie ideeën ingebracht en is gebleken dat er vele overeenkomsten zijn maar natuurlijk ook
verschillen. Die verschillen lijken wel overbrugbaar maar dan is er ineens de stop op het verlenen
van vergunningen. Wat betekent dat voor het project? Moet alles overhoop en moeten we andere
scenario’s bedenken? Dat zal de komende weken moeten blijken. Voorlopig gaan de groepen uit
van de eerder geformuleerde vertrekpunten om op basis daarvan de visie te bepalen die
vervolgens aan het College van B&W en aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd. Ook het
dorp krijgt natuurlijk nog de gelegenheid kennis te nemen van het plan. Dat zal naar verwachting
eind april begin mei zijn.
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Openbaar vervoer
In onze nieuwsbrief van januari hebben we al even stilgestaan bij de ontwikkelingen- of moeten we
zeggen de afbraak van het Openbaar Vervoer in Bavel. Voor de aankomende aanbesteding van het
hiervan heeft de provincie een busverbinding van en naar Bavel buiten de spitsuren niet
opgenomen in het Programma van Eisen. Dat betekent dat Bavel moet vrezen voor verdere
afschaling van het openbaar vervoer, nadat eerder al de busverbinding in het weekend is
weggevallen. De inbreng van de Dorpsraad richting de provincie is beantwoord maar uitermate
teleurstellend en behelst niet meer en minder dan dat de provincie de (nieuwe) vervoerder vraagt
met goede alternatieven te komen voor het wegvallen van de diensten in het weekend en buiten de
spitsuren. Zie de tekst hieronder:
Gezien de huidige beperkte reizigersaantallen is ervoor gekozen om alleen lijngebonden vervoer te
eisen tijdens de spitsuren op werkdagen (eis 3.2.18). Het staat Inschrijvende partijen echter vrij om
voor een ruimere bediening te kiezen. Voor deze specifieke verbinding (en die tussen Ulicoten en
Chaam) is in dat geval geen minimum frequentie buiten de spitsperiode geëist. Hiermee hebben de
Inschrijvende partijen meer vrijheid om te komen tot een passende oplossing. Daarnaast is een
Ontwikkelplan onderdeel van de inschrijving met daarin ondermeer aandacht voor de
vervoerkundige strategie (eis 2.2.6).
 
Ook onze opmerking dat participatie meer is dan reageren op een Programma van Eisen, is
afgedaan met de opmerking dat we de gelegenheid hebben gekregen op dat plan te reageren.
Daarbij gaat de provincie volgens ons volledig voorbij aan de kern van participatie, namelijk dat je
kunt meedenken over zo’n PvE en ook alternatieven kunt aandragen! Jammer maar helaas.
 
We geven echter ook hier niet op en ook uit het dorp horen we geluiden van dorpsgenoten die zich
hiertegen willen verzetten. We zullen blijven proberen een betere regeling uit het vuur te slepen.
Dit zal ook onderdeel zijn van onze bijdrage aan de Gebiedsvisie Bavel waarin toch ontwikkelingen
staan als uitbreiding van woningen en bedrijfsactiviteiten.
 

Afgelopen week heeft een delegatie van het bestuur kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar en de
operationeel directeur van Breepark. Dergelijke gesprekken werden al jaarlijks gehouden maar
door de wisselingen bij zowel Breepark als de Dorpsraad, was het toch goed de kennismaking te
hernieuwen en te horen welke plannen er zijn. Afgesproken is in ieder geval ook de communicatie
met Oostkust, als huurder van een onderdeel van Breepark, open te houden.
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In gesprek met de provincie
Op maandag 13 maart zijn de voorzitter, Arnoud Klep en secretaris van de Dorpsraad Jac van Gils, samen met Toine van Es als lid
van de themagroep Wonen, in gesprek gegaan met Eric Ronnes, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant met onder andere
de portefeuille Ruimte en Wonen. Doel van dat gesprek was te horen wat het provinciaal beleid is ten aanzien van
bedrijventerreinen maar ook wat de impact is van de tijdelijke stop op het afgeven van vergunningen.
Het gesprek vormde een bevestiging van eerdere inzichten, namelijk dat er op basis van economische ramingen van de provincie in
principe behoefte is aan extra werkterreinen in Brabant, maar ook dat de diverse behoeften op gebied van woningbouw, natuur,
mobiliteit en werkterreinen een heel zorgvuldige ruimtelijke afweging vereisen. Niet alles kan overal. In het geval van Bavel is de
nabijheid van het Ulvenhoutse Bos een zwaar bepalende factor. We zullen de politiek blijven oproepen om de juiste prioriteiten te
stellen voor Bavel.

Provinciale staten en Waterschap verkiezingen
Laat je stemmen niet verloren gaan

 
Morgen woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor zowel Provinciale Staten van Noord-Brabant als voor Waterschap Brabantse
Delta. Stembiljetten heeft u (ouder dan 18 jaar) ontvangen.
 
Wat zijn de belangen?
 
Waar houdt de Provincie zich zoal mee bezig?

Waar is Openbaar Busvervoer gewenst en in welke regelmaat. Vanuit Bavel weten we er alles van met voorgenomen
verdere afschaling
Afweging van belangen van Natuur-Mobiliteit-Wonen en Bedrijventerreinen.
Welke regionale opgaves zijn er met betrekking tot Bedrijventerreinen en waar worden ze gesitueerd.

 
Waar houdt het Waterschap zich zoal mee bezig?

Voldoende drinkwater
Zuivering van het rioolwater
Regulering van de (grond)waterstand (daarbij afweging van belangen. De een is gebaat bij hogere waterstand de andere
bij een lagere)
Vasthouden van het oppervlakte water om voldoende buffer te hebben voor drogere periodes
Specifiek bij ons in de omgeving de vernatting ook nog van Natura 2000 Ulvenhoutse Bos

 
Meer dan voldoende belang dus om uw stemmen uit te brengen.
 
Op vijf locaties in ons dorp kunt u daarvoor terecht
 

Bastiaansen Wonen Kerkstraat 33
Dorpshuis ’t Klooster; Jack van Gilsplein 1
Nieuw-Wolfslaar; Hoek Thoornseweg-Vossenlaar
Talentencentum; Pastoor Doensstraat 5
Tennisvereniging Bavel; Bavelse Hei 5

 
 
Openingstijden van al deze stemburo’s ook van 07:30-21:00 uur
 
Vragen? www.breda.nl/verkiezingen

http://www.breda.nl/verkiezingen
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Als je op de inhoud van deze nieuwbrief wilt reageren of zijn er zaken die je Raken met betrekking tot ons Dorp en aan de orde wilt
stellen? Zoek de leden van je Dorpsraad op of stuur een mail naar Info@Dorpsraadbavel.nl

 
Samenstelling Dorpsraad

 
Arnoud Klep (voorzitter)
Jac van Gils (secretaris)

Wendy Grauwmans (penningmeester)
Harrie van Dekken (Wonen)

Ivo Leenders (Juridisch)
Linda Vlamings (Natuur)

Marco Kiezenberg (Leven en Ontspannen)
Sander Böse (Werken)
Tom Hendriks (Infra)

 
 

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*
 

Redactie: Toine van Es, Jac van Gils en Arnoud Klep
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