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•  kent diversiteit aan bewoners en •  kent diversiteit aan bewoners en •  kent diversiteit aan bewoners en 

voorzieningenvoorzieningenvoorzieningen
•  ligt gunstig ten opzichte van de binnenstad •  ligt gunstig ten opzichte van de binnenstad •  ligt gunstig ten opzichte van de binnenstad 

en ontsluitingswegenen ontsluitingswegenen ontsluitingswegen
• is ruim en groen van opzet• is ruim en groen van opzet• is ruim en groen van opzet

Speerpunten 2012-2013Speerpunten 2012-2013Speerpunten 2012-2013
• ontmoeten en verbinden• ontmoeten en verbinden• ontmoeten en verbinden• ontmoeten en verbinden
• kamerbewoning• kamerbewoning• kamerbewoning• kamerbewoning• kamerbewoning• kamerbewoning
• brede school• brede school• brede school• brede school
• veiligheid
• groenbeheer en zwerfvuil
• parkeeroverdruk en verkeersveiligheid
• braakliggende terreinen

Wijkraad en gemeente werken aan duidelijke 
regels voor kamerbewoning:
•  inventariseren van de huidige kamer-

bewoning
• directe contactlijn met de gemeente
•  duidelijkheid vanuit de gemeente wat mag 

en wat de bewoners zelf kunnen doen
• gesprek met NHTV en AVANS
• vaststellen richtlijn kamerverhuur 
 in najaar 2013
• prijsvraag ‘beste studentenhuis’ van Breda

Gestreefd wordt naar een nieuwe uitdagende 
school met goede naschoolse voorzieningen 
centraal in Brabantpark gelegen. De basis-
school moet de kinderen weer aan de wijk 
binden zodat natuurlijke ontmoeting en sociale 
samenhang versterkt worden. Door: 
•  het gezamenlijk formuleren waar ‘goed 

onderwijs’ aan moet voldoen door het 
onderwijsveld en bewoners

•  het bij elkaar brengen van functies binnen 
de brede school

• betrokken bewoners

•  inbraakpreventie! Beveilig uw woning met 
goed hang- en sluitwerk. Het IPT (inbraak-
preventieteam) komt gratis een check 
doen! kijk op www.buurtpreventiebreda.nl 
of bel (076) 531 01 80

•  we maken een start met buurtpreventie in 
Brabantpark.

•  meld opvallende zaken en overlast! 
Bij gemeente (14 076) of politie 

 (0900-8844)
•  een schoon, heel en veilig Brabantplein: 

centrum en ontmoetingspunt in de buurt
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Ontmoeten door
•  activiteiten te organiseren 
 die ontmoeting stimuleren
• samen te sporten
•  voor elkaar te zorgen als dat 

nodig wordt
•  elkaar te begroeten en open 

te staan voor elkaar

uOntmoeten en verbinden

....

Het groene karakter hoort bij Brabantpark.Het groene karakter hoort bij Brabantpark.Het groene karakter hoort bij Brabantpark.
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u Groenbeheer en 
 zwerfvuil

Parkeeroverdruk en verkeersveiligheid is een Parkeeroverdruk en verkeersveiligheid is een Parkeeroverdruk en verkeersveiligheid is een Parkeeroverdruk en verkeersveiligheid is een 
thema dat de (beleving van) leefbaarheid van thema dat de (beleving van) leefbaarheid van thema dat de (beleving van) leefbaarheid van thema dat de (beleving van) leefbaarheid van 
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buurtbewoners en gemeente zich over buigen.buurtbewoners en gemeente zich over buigen.buurtbewoners en gemeente zich over buigen.
• meld overlast! Bij gemeente (14 076) • meld overlast! Bij gemeente (14 076) • meld overlast! Bij gemeente (14 076) 
 of politie (0900-8844)
•  gemeente en bewoners stimuleren mensen 

om vaker de fi ets, openbaar vervoer te nemen om vaker de fi ets, openbaar vervoer te nemen 
of te lopen!

u  Parkeeroverdruk en 
verkeersveiligheid

De wijkraad gaat samen met bewoners op De wijkraad gaat samen met bewoners op De wijkraad gaat samen met bewoners op De wijkraad gaat samen met bewoners op 
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Meedoen? Meld u aan bij de wijkraad: Meedoen? Meld u aan bij de wijkraad: Meedoen? Meld u aan bij de wijkraad: Meedoen? Meld u aan bij de wijkraad: 
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u Braakliggende terreinen

Verbinden door
•  organiseren van activiteiten en 

evenementen
• in de eigen straat of buurt
•  op het Brabantplein of in de parken

Door het organiseren van activiteiten en Door het organiseren van activiteiten en Door het organiseren van activiteiten en Door het organiseren van activiteiten en 
evenementen die ontmoeting tussen evenementen die ontmoeting tussen evenementen die ontmoeting tussen 
wijkbewoners stimuleren worden de verschil-wijkbewoners stimuleren worden de verschil-wijkbewoners stimuleren worden de verschil-wijkbewoners stimuleren worden de verschil-
lende culturen die de wijk rijk is daadwerkelijk lende culturen die de wijk rijk is daadwerkelijk lende culturen die de wijk rijk is daadwerkelijk lende culturen die de wijk rijk is daadwerkelijk 
bij elkaar gebracht en verbonden. Ideeën zijn bij elkaar gebracht en verbonden. Ideeën zijn bij elkaar gebracht en verbonden. Ideeën zijn 
welkom en sluit u aan bij de werkgroep. Stuur welkom en sluit u aan bij de werkgroep. Stuur welkom en sluit u aan bij de werkgroep. Stuur welkom en sluit u aan bij de werkgroep. Stuur welkom en sluit u aan bij de werkgroep. Stuur 
een mail naar wijkraadbrabantpark@gmail.comeen mail naar wijkraadbrabantpark@gmail.comeen mail naar wijkraadbrabantpark@gmail.comeen mail naar wijkraadbrabantpark@gmail.com

Wijkraad Brabantpark namens bewoners, R. Jongen Gemeente Breda, wethouder B. Bergkamp

Midden en West Brabant
District Breda
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u	Brabantpark

Brabantpark is een wijk in Breda direct ten oosten van het centrum. Met bijna 10.000 

inwoners is Brabantpark één van de grootste wijken van Breda. De wijk heeft in de 

loop der jaren een behoorlijk gemêleerde bevolkingssamenstelling gekregen. De 

afgelopen jaren hebben veel jonge gezinnen Brabantpark ontdekt. Brabantpark kent 

twee kleinere winkelcentra (aan de Hooghout en aan de Epelenberg) en een groter 

centrum: Brabantplein. Tevens is er gemeenschapshuis de Poelewei. Midden in 

Brabantpark ligt een groot park met een eendenvijver, waarin in 2005 een kleine 

stroomversnelling is aangelegd. Daarnaast bevat het park een groot sportveld en 

twee kleine speeltuintjes. Langs het veld en de vijver lopen ruime wandelpaden. 

De bedoelde ankerpunten in de wijk zijn de Poelewei, het Brabantplein, het Hoog-

houtpark en de sportmogelijkheden aan de rand van Brabantpark met Heusdenhout 

(PCP-voetbal, JEKA-honkbal en PUSH-hockey). De laatste jaren is Brabantpark ook 

ontdekt door verschillende projectontwikkelaars met het doel bedrijfsterrein om te 

zetten in woningen. De fi nanciële crisis legt een aantal van deze ontwikkelingen stil, 

waardoor er binnen enkele buurten lege vlaktes ontstaan. Daarnaast is Brabantpark 

ook steeds meer ontdekt door studenten. Dit versterkt het gemêleerde karakter van 

de wijk.

Brabantpark kan verdeeld worden in verschillende woonbuurten: Schaap (1), Epelenberg (2), 

rondom park Hooghout (3), Driesprong (4), St. Ignatius (5), Ringenbuurt e.o. (6) en Koolwijk-

park (7). De verschillende buurten hebben allemaal hun eigen karakter met fraaie openbare 

ruimtes. De meeste buurten zijn ruim en groen opgezet en bestaan voornamelijk uit eengezins-

woningen en enkele middelhoge fl ats als accenten langs de randen. Ook groene voortuinen 

dragen bij aan de groene uitstraling van de wijk. De slingerende rivier Molenleij vormt een 

koord waaraan de groenelementen zijn opgehangen.

Buurtindeling uit gebiedsvisie Brabantpark

Brabantpark heeft een wijkraad met actieve bewoners. De wijkraad Brabantpark heeft als 

doelstelling dat zij open wil communiceren met wijkbewoners, gemeente en overige partners 

over de leefbaarheid in de wijk. Het signaleren van knelpunten, maar ook denken in oplossin-

gen is een taak die de wijkraad serieus neemt. De inbreng en ideeën van wijkbewoners zijn 

hierbij erg belangrijk. De wijkraad wil mensen in de wijk zoveel mogelijk invloed geven in de 

eigen buurt. 
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4Wijkplan Brabantpark

Zeggenschap van burgers hoort bij bestuurders van maatschappelijke instellingen in zorg, 

onderwijs, volkshuisvesting, media en pensioenen tussen de oren te zitten. Na dertig jaar van 

‘markt’ en ‘professioneel management’ is het de hoogste tijd om de burger als bewoner, 

patiënt, student, kijker en pensioengerechtigde zijn en haar recht op volwaardige zeggen-

schap te geven. In een eigentijdse, moderne versie. Dat vergt nieuw leiderschap. 

De wijkraad heeft dan ook actief ingespeeld op de gemeentelijke ontwikkelingen richting 

wijkgericht werken. Om de bewoners van Brabantpark te mobiliseren en activeren zijn er 

buurtbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren erop gericht om bij bewoners 

en andere actoren in de wijk op te halen waar men trots op is, wat men wil behouden en wat 

men wil veranderen en wat men daar zelf aan bij kan en wil dragen. Op basis van deze 

bijenkomsten zijn door de wijkraad en de gemeente wijkthema’s benoemd. In meerdere 

wijkbijeenkomsten zijn deze thema’s verder uitgewerkt. Door themawerkgroepen zijn deze 

omgevormd tot daadwerkelijke opdrachten en acties die in het wijkplan zijn opgenomen. 

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken ‘welkom in mijn wijk’ is gericht op een nieuwe aanpak van het sociale en 

fysieke beheer in de wijken. Dit richt zich op de leefbaarheid in de directe woonomgeving op 

allerlei terreinen zoals: sociaal, gezondheid, veiligheid, zorg, fysiek, cultuur, milieu. Het 

nieuwe is dat niet de gemeente maar bewoners en professionele organisaties aangeven wat 

er in de buurt of wijk moet gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren. Dit betekent dat de 

gemeente samen met de wijk de activiteiten afstemt op de vraag van de bewoners en niet 

andersom. Het gaat om samen denken, praten, keuzes maken en doen. Deze ideeën voor het 

verbeteren van de leefbaarheid worden vastgelegd als afspraken in een wijkplan. Een 

wijkplan is een compact “briljant pareltje” dat energie geeft en enthousiasmeert door de 

uitvoeringsgerichte aanpak.

Dit past ook binnen het collegeprogramma 2010-2014 dat uitgaat van de kracht van mensen, 

van het versterken van de stad en van een overheid die samenwerkt met partners.

Voor Brabantpark is in 2010 door de Gemeente Breda samen met de wijkraad en wijkbewoners 

een integrale gebiedsvisie opgesteld voor de komende 10 jaar. De visie vormt het kader voor 

het bestemmingsplan en toekomstige ontwikkelingen in de wijk. In hoofdstuk 7 van de 

gebiedsvisie ‘de agenda voor de toekomst Brabantpark’ zijn de onderwerpen benoemd die 

leef- en woonkwaliteit raken. 

Brabantpark is om meerdere redenen een fi jne wijk om in te leven:

•	 de	diversiteit	aan	bewoners	en	functies	wordt	door	bewoners	als	een	verrijking	gezien

•	 brabantpark	is	gunstig	gelegen	ten	opzichte	van	de	binnenstad	en	ontsluitingswegen

•	 	de	wijk	is	ruim	en	groen	van	opzet	en	woningen	hebben	een	gunstige	prijs/kwaliteit	

verhouding

•	 	er	zijn	belangrijke	onderwijsinstellingen	met	een	stedelijke,	regionale	en	(inter)nationale	

uitstraling en wijkvoorzieningen als scholen, winkels en bibliotheek

De grootste uitdagingen in de gebiedsvisie, om de leefbaarheid te behouden en te 

verbeteren, zijn:

•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	

vormen. De groep die sociaal maatschappelijk niet mee doet is kleiner geworden. Men 

maakt gebruik van elkaars kennis, netwerken en coaching

•	 	meer	diverse	woningvoorraad	om	zo	‘gewenste’	groepen	met	kinderen	te	trekken	die	een	

bindende rol in de wijk kunnen spelen. Op ontwikkelingslocaties zijn grotere ‘doorstroom 

woningen’ wenselijk

•	 het	groene	karakter	moet	behouden	blijven.	

•	 	de	verkeerssituatie	moet	eenduidiger	en	consequenter	worden	om	het	gevoel	van	

veiligheid te verbeteren
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bindende rol in de wijk kunnen spelen. Op ontwikkelingslocaties zijn grotere ‘doorstroom 

woningen’ wenselijk

•	 het	groene	karakter	moet	behouden	blijven.	

•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	

vormen. De groep die sociaal maatschappelijk niet mee doet is kleiner geworden. Men 

maakt gebruik van elkaars kennis, netwerken en coaching

•	 	meer	diverse	woningvoorraad	om	zo	‘gewenste’	groepen	met	kinderen	te	trekken	die	een	

bindende rol in de wijk kunnen spelen. Op ontwikkelingslocaties zijn grotere ‘doorstroom 

woningen’ wenselijk

•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	

vormen. De groep die sociaal maatschappelijk niet mee doet is kleiner geworden. Men 

maakt gebruik van elkaars kennis, netwerken en coaching

•	 	meer	diverse	woningvoorraad	om	zo	‘gewenste’	groepen	met	kinderen	te	trekken	die	een	

bindende rol in de wijk kunnen spelen. Op ontwikkelingslocaties zijn grotere ‘doorstroom 

•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	

vormen. De groep die sociaal maatschappelijk niet mee doet is kleiner geworden. Men 

maakt gebruik van elkaars kennis, netwerken en coaching

•	 	meer	diverse	woningvoorraad	om	zo	‘gewenste’	groepen	met	kinderen	te	trekken	die	een	

•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	

vormen. De groep die sociaal maatschappelijk niet mee doet is kleiner geworden. Men 

maakt gebruik van elkaars kennis, netwerken en coaching

•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	

vormen. De groep die sociaal maatschappelijk niet mee doet is kleiner geworden. Men 

•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	•	 	in	2020	kent	de	wijk	een	verscheidenheid	aan	groepen	die	met	elkaar	een	eenheid	

Wijkplan BrabantparkWijkplan BrabantparkWijkplan BrabantparkWijkplan BrabantparkWijkplan BrabantparkWijkplan Brabantpark

•	 	de	verkeerssituatie	moet	eenduidiger	en	consequenter	worden	om	het	gevoel	van	

veiligheid te verbeteren



5Wijkplan Brabantpark

•	 De	winkelstrips	en	de	kleinschalige	bedrijvigheid	moet	behouden	blijven.

•	 	Een	brede	school	en	AHOED	(apotheek,	huisarts	onder	een	dak)	zijn	wenselijk	volgens	de	

bewoners.

In het wijkplan wordt aan een aantal van deze thema’s uitvoering gegeven. 

Thema’s en speerpunten voor Brabantpark

1. Kamerbewoning

2. Brede school 

3. Drugsoverlast en veiligheid(sgevoelens)

4. Ontmoeten en verbinden

5. Groenbeheer en zwerfvuil

6. Parkeeroverdruk en verkeersveiligheid

7. Braakliggende terreinen

In dit wijkplan worden de thema’s en speerpunten nader toegelicht. In de actielijst wordt 

aangegeven welke activiteiten voor het thema worden uitgevoerd, wie dat doet, wanneer, 

met welk resultaat en hoe. Jaarlijks worden de activiteiten gemonitord en waar nodig 

bijgesteld.

Ook zijn er tijdens de verschillende bijeenkomsten thema’s benoemd zoals bijvoorbeeld 

duurzame energie, spelen in de wijk, autodelen. Deze thema’s worden in een later stadium 

toegevoegd aan het wijkplan en waar mogelijk integraal bij de andere thema’s opgenomen. 

De nadruk van de huidige uitvoering van het wijkplan ligt op de thema’s die nu door 

bewoners als belangrijk en urgent ervaren worden.
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u	Feiten en cijfers

Gezinnen naar aantal kinderen (personen) 

geen kinderen
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Naar etniciteit (personen) 2012

Brabantpark 22,6

Breda 24,7

Nederlands

Westers

niet Westers

personen

1.521

6.888

1.478

Nederlands

Westers

niet Westers

personen

1.521

6.888

1.478

Nederlands 6.888

Suriname 106

Antillen/Aruba 104

Turks 326

Markokkaans 512

Overig 1.952

Apotheken 1

Bibliotheken 1

Buurtcentrum 5

Dierenarts 1

Horeca 21

Huisarts 4

Kinderopvang 9

Primair onderwijs 2

Overig onderwijs 10

Postagentschap 1

Religieuze genootschappen 6

Speeltuinen/trapveldjes 25

Tandartsen 8

Verpleegtehuis 1

Verzorgingshuis 2

Een verdere onderverdeling

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 

van huishoudens (2009) (x € 1.000)
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u	Kamerbewoning

Door een goede regie op de kamerbewoning zal niet alleen de leefbaarheid intact blijven, 

maar ook de huisvesting van kamerbewoners. De gemeentelijke woonagenda bevat enerzijds 

de opdracht om de kamermarkt te verruimen met 1.000 eenheden en anderzijds de opdracht 

om de kamerverhuur in de wijken rondom het centrum te reguleren. 

Brabantpark wordt wat betreft kamerbewoning gezien als kwetsbare wijk. Met het oog op de 

leefbaarheid en het beperken van de overlast is regulering van kamerbewoning noodzakelijk. 

Voor Brabantpark is in september 2011 het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Hierin 

is de regel opgenomen dat een woning niet voor kamerverhuur gebruikt mag worden 

(Algemeen	gebruiksverbod).	In	deze	regels	is	kamerverhuur	zo	gedefi	nieerd	dat	in	een	

woning niet meer dan één huishouden (dus 1 student is 1 huishouden, 2 studenten zijn 2 

huishoudens etc.) mag wonen. Huren bij een hospita (maximaal twee kamerhuurders) is wel 

mogelijk. De ingangsdatum van dit besluit is in januari 2012.

Om kamerverhuur in Breda verder te reguleren wordt op korte termijn beleid vastgesteld 

(planning najaar 2013). Uitgangspunt is geen algeheel verbod maar een positieve insteek 

voor studentenhuisvesting. Brabantpark houdt hierin een speciale positie. Dit is gebaseerd op 

aantal arbeidsmigranten, jongeren tussen 18 en 22 jaar en de wijkmonitor. In het actieplan 

ten behoeve van de concept richtlijn kamerverhuur is opgenomen dat een toewijzing niet 

mag leiden tot een overschrijding van het percentage kamerverhuurpanden in een straat. 

Dat wil zeggen dat per woonmilieu een separaat percentage kamerverhuurpanden per straat 

wordt vastgelegd.

De wijkraad en de gemeente streven door samenwerking en afstemming naar meer duidelijk-

heid omtrent kamerbewoning. Belangrijk middel hierbij is duidelijkheid over wat nu precies de 

regels zijn met betrekking tot nieuwe kamerbewoning en wat bewoners kunnen doen. Na 

vaststelling van het beleid met betrekking tot kamerverhuur wordt hierover door de gemeente 

gecommuniceerd via website en brochure. Om de leefbaarheid in verband met kamerbewoning 

voor omwonenden en kamerbewoners te verhogen zijn acties geformuleerd. 

•	 inventariseren	van	de	huidige	kamerbewoning	

•	 nulmeting	gemelde	panden	

•	 directe	lijn	met	de	gemeente	wat	betreft	meldingen

•	 duidelijkheid	vanuit	de	gemeente	over	wat	mag	en	wat	de	bewoners	kunnen	doen

•	 in	gesprek	met	NHTV	en	AVANS	

•	 vaststellen	en	uitdragen	kamerverhuurbeleid

•	 prijsvraag	‘beste	studentenhuis’	van	Breda	

De uitvoering van deze activiteiten en het behalen van de genoemde resultaten is belegd bij 

de samenwerking tussen werkgroep kamerbewoning en afdeling Wonen van de gemeente. 

De werkgroep wordt gecoördineerd door Marja van den Broek van de wijkraad.

Speerpunt Onderdeel Activiteit 

Kamerbewoning Beperking van kamerverhuur Inventariseren van huidige en nieuwe kamerbewoning

Directe lijn met handhaving van de gemeente voor melden nieuwe 

kamerbewoning en overlast

Informeren bewoners over kamerbewoning, regels en mogelijkheden

Eenduidige informatie:

• wat zijn de regels

• wat kunnen bewoners zelf doen (melden)

Onderzoek naar de mogelijkheid om bestanden te koppelen (belasting en GBA)

beperken overlast in de wijk In gesprek met NHTV en AVANS over kamerbewoning in de wijk

Prijsvraag ‘beste studentenhuis van Breda’
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u

u	Brede school

Veel kinderen uit Brabantpark volgen onderwijs op een basisschool buiten de wijk. Zij gaan 

naar	basisschool	de	Weilust,	basisschool	de	Tweesprong	in	Heusdenhout,	basisschool	de	Zandberg	

of naar de Josephschool. De enige in Brabantpark gelegen basisschool, De Fontein, trekt 

vooral allochtone kinderen aan en heeft daardoor het stigma een ‘zwarte school’ te zijn. 

Ondanks het feit dat op de Fontein kwalitatief zeer goed onderwijs gegeven wordt, is er dus 

sprake van een leerlingenvlucht de wijk uit. Hieraan kleven meerdere nadelen:

•	 veel	verkeersbewegingen	met	meer	kans	op	onveilige	verkeerssituaties	voor	kinderen

•	 	geen	natuurlijk	ontmoetingspunt	in	de	wijk	zelf	waar	kinderen	en	ouders	elkaar	tegen	

komen en contact kunnen leggen

•	 verdergaande	segregatie	

Gevolg kan zijn dat de leefbaarheid en sociale omgang in de wijk steeds verder afbrokkelt en 

dat autochtoon en allochtoon steeds meer langs elkaar heen gaan leven. In de in 2010 

vastgestelde gebiedsvisie voor Brabantpark is dit als een grote zorg naar voren gekomen. 

Gestreefd wordt naar een nieuwe uitdagende school met goede naschoolse voorzieningen 

centraal in Brabantpark gelegen, die de vlucht van leerlingen naar basisscholen buiten de wijk 

een halt toe roept. De basisschool moet de kinderen weer aan de wijk binden zodat natuur-

lijke ontmoeting en sociale samenhang versterkt worden. 

Een brede school kan enerzijds het antwoord zijn op de onderwijsachterstand in de wijk, op 

het gebrek aan contacten tussen bevolkingsgroepen en anderzijds zou deze voorziening een 

programma van 7.00 tot 19.00 uur moeten bieden met goed onderwijs en voor- en buiten-

schoolse opvang.  Op deze manier krijgen kinderen alle kansen om hun kennis en creatieve 

talenten	breed	te	ontwikkelen	in	een	doorlopende	leerlijn.	Tegelijkertijd	nemen,	naast	de	

ouders als eerstverantwoordelijke, de school, kinderopvang en verenigingen mede verant-

woordelijkheid  voor opvoedkundige taken.

Eind 2012 is ter uitvoering van een motie uit de raadsvergadering 28 juni 2012 een haalbaar-

heidsonderzoek uitgevoerd voor een Brede school in Brabantpark. Van de onderzochte 

scenario’s is het scenario Landheining het voorkeursscenario van de schoolbesturen. Dit 

scenario komt ook het beste uit de haalbaarheidsanalyse.  

De vragen die in 2013 en 2014 beantwoord gaan worden zijn:

•	 wat	wordt	de	pedagogische	visie

•	 welke	functies	bij	elkaar	gebracht	moeten	worden

•	 hoe	kan	betrokkenheid	wijkbewoners	vergroot	worden

•	 	hoe	kan	de	Brede	school	Brabantpark	een	natuurlijk	hart	van	de	wijk	worden	en	de	

leerlingenvlucht naar basisscholen buiten de wijk tegen gaan

De werkgroep Brede school bestaat voornamelijk uit professionals. Het is een taak van deze 

werkgroep, de wijkraad en de gemeente om bewoners van Brabantpark hier meer bij te 

betrekken.

Speerpunt Onderdeel Activiteit

Brede school opstellen programma van eisen waaraan 

nieuwe Brede School moet voldoen

Opstellen:

• pedagogische visie

• welke functies (minimum en maximum variant)

• wie zijn de gewenste partners in deze varianten

Brede school Brabantpark als hart van de wijk

u
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u	Drugsoverlast en
   veiligheid(sgevoelens)
Drugsoverlast heeft met name gespeeld in de periode dat de wietpas werd ingevoerd. De 

gebieden waar drugsoverlast is gesignaleerd zijn in kaart gebracht tijdens de verschillende 

bijeenkomsten.	Tevens	is	door	de	wijkagenten	duidelijk	gemaakt	hoe	te	handelen	bij	

signalering. Opvallend hierin is te zien dat bewoners rondom coffeeshop ‘ the Cat’ aangeven 

erg goede afspraken te hebben met de uitbaters van de coffeeshop en dat hier weinig tot 

geen drugsoverlast wordt ervaren.

Als	er	over	veiligheid	wordt	gesproken	gaat	het	vaak	om	het	gevoel	van	veiligheid	of,	nog	

vaker, het onveiligheidsgevoel. In Veilig@Breda is  opgenomen dat Bredanaars ‘zich thuis en 

veilig’ moeten voelen, zowel in de woonomgeving als op winkel- en bedrijventerreinen. 

Veiligheid is bepalend voor de kwaliteit van leven in Breda en de beleving van de burgers. 

Dit moet een uitwerking krijgen in onder andere een wijkveiligheidsplan en een start met 

buurtpreventie in Brabantpark.

 

Een wijkveiligheidsplan richt zich op thema’s van veiligheid die spelen in een wijk. Wijkveilig-

heid kent vele aspecten en oorzaken. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld op straat, 

overlast van jeugd, drugsgebruik, burengerucht, verkeersonveilige situaties of de aanwezigheid 

van	onveilige	bedrijven.	Een	gecoördineerde	aanpak	van	deze	problemen	is	nodig.	Allereerst	

moet er een goede analyse worden gemaakt. Vervolgens moet worden nagegaan welke 

bijdrage de verschillende partners (burgers, bedrijven, verenigingen, instanties) aan de vermin-

dering van het probleem kunnen leveren. Dat betekent ook voor Brabantpark maatwerk.

 

Bij buurtpreventie maken bewoners afspraken met elkaar en met politie, gemeente en soms 

woningcorporaties om de omgeving beter in de gaten te houden. Doel hierbij is het aantal 

woninginbraken of overlastsituaties terug te dringen. Per straat is er een contactpersoon die 

regelmatig overleg voert met genoemde instanties. Door middel van buurtpreventie ontstaat 

een stevig netwerk van buurtbewoners, die buurtpreventie zelf draaiende en de buurt 

leefbaar houdt.

 

In algemene zin worden Bredanaars en dus ook bewoners van Brabantpark opgeroepen om 

meldingen	te	doen	over	overlastsituaties.	Alleen	dan	kan	er	gericht	actie	worden	ondernomen	om	

ongewenste situaties aan te pakken. Deze oproep zal zo breed mogelijk worden uitgezet en zo 

vaak mogelijk worden herhaald. Bel dus met de gemeente (14 076) of de politie (0900 - 88 44).

De werkgroep en gemeente (kabinet) zijn betrokken bij de uitvoering. De werkgroep wordt 

gecoördineerd door Gerard van den Heuvel van de wijkraad.

Speerpunt Onderdeel Activiteit

Veiligheid Wijkveiligheidsplan Opstellen wijkveiligheidsplan

Buurtpreventie Onderzoek naar mogelijkheden uitbreiden buurtpreventie in Brabantpark
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u	Ontmoeten en verbinden

In de sociale paragraaf, onderdeel van de gebiedsvisie Brabantpark, is geconstateerd dat 

Brabantpark een fi jne wijk is om te leven: authentiek, multicultureel, jong, oud, arm en rijk. 

Die	diversiteit	wordt	door	veel	wijkbewoners	gewaardeerd.	Toch	lijken	de	verschillende	

groepen langs elkaar heen te leven. Er zijn weinig verbindingspunten. De verbindingen bestaan 

vaak uit persoonlijke relaties van de mensen die een actieve rol in de wijk vervullen. Het geeft 

aan hoe belangrijk ankerpunten in de wijk zijn. Er zijn diverse voorzieningen waar natuurlijke 

ontmoeting zou kunnen plaatsvinden, zoals winkelcentrum Brabantplein, gemeenschapshuis 

de	Poelewei,	sportclubs	in	de	wijk,	de	bibliotheek	en	de	basisschool.	Toch	wordt	juist	hier	de	

kloof tussen de verschillende culturen (allochtoon en autochtoon) in de wijk zichtbaar. De 

jeugdafdeling van voetbalvereniging PCP bestaat hoofdzakelijk uit allochtone jongens uit de 

wijk. De autochtone jongeren spelen bij voetbalverenigingen buiten de wijk. Het zelfde beeld 

tekent zich af bij de scholen. Op de enige basisschool in de wijk zitten bijna alleen maar 

allochtone kinderen. De niet allochtone kinderen gaan naar buiten de wijk gelegen basis-

scholen. Het jongerencentrum aan de Elandstraat tenslotte, trekt hoofdzakelijk jongeren van 

Turkse	en	Marokkaanse	komaf.	Gezamenlijk	gebruik	van	voorzieningen	in	Brabantpark	door	

zowel allochtoon als autochtoon is niet vanzelfsprekend. Daarin schuilt het gevaar van langs 

elkaar heen leven, subculturen, verkeerde beeldvorming en op termijn wellicht spanningen. 

De uitdaging voor de toekomst zit hem dan ook voor een belangrijk deel in het daadwerkelijk 

bij elkaar brengen en verbinden van de verschillende culturen die de wijk rijk is, waarbij het 

uitgangspunt is de kwaliteiten die mensen bezitten en hun gemeenschappelijke ambitie.

Voor bewoners is dit een sluimerend vraagstuk. Het staat niet als hoogste prioriteit op de 

agenda om onbekenden te ontmoeten. Hier ligt de uitdaging voor wijkraad, gemeente, 

bewoners en de bestuurders van de verschillende voorzieningen. Breng ontmoeting tot stand. 

Door activiteiten te organiseren. Of door samen te sporten. Of door voor elkaar te zorgen als 

we het even niet meer zelf kunnen. Maar bovenal door elkaar te begroeten en open te staan 

voor elkaar.

Ontmoeting en samen dingen doen kan uiteindelijk leiden tot meer verbinding. En als we ons 

verbonden voelen, is de kans groter dat we bereid zijn om voor elkaar te zorgen als dat nodig 

is. Niet onbelangrijk in een samenleving waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt en 

mensen steeds meer op zichzelf, vrienden, vrijwilligers of familie aangewezen zijn. De 

werkgroep wil wijkbewoners daarbij ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door professionele 

dienstverleners en zorgnetwerken meer zichtbaar te maken. De verantwoordelijkheidsladder 

en eigen kracht zijn hierbij de richtinggevende uitgangspunten.

Mensen zorgen voor zichzelf, eigen sociaal netwerk gebruiken

  Mensen zorgen voor elkaar

   Een collectieve voorziening alleen waar nodig

    Professionele zorg (als individuele voorziening) op

        maat als achtervang en sluitstuk
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Ontmoeten kan in de eigen straat of buurt maar ook bijvoorbeeld door evenementen te 

organiseren op het Brabantplein of in de parken. Ontmoeten kan ook in de Poelewei of bij 

één van de sportverenigingen in de wijk. Sportverenigingen kunnen een belangrijk bindmid-

del zijn. Het zou mooi zijn als PCP op den duur een gemengde voetbalvereniging wordt waar 

iedereen in Brabantpark trots op is en bij wil horen. 

Deze werkgroep richt zich dan ook vooral op het organiseren van activiteiten en evenemen-

ten die ontmoeting tussen wijkbewoners stimuleert. De werkgroep, samengesteld uit 

wijkbewoners en professionals die in de wijk werkzaam zijn en ambtenaren, werken hierin 

nauw samen. De werkgroep wordt gecoördineerd door Ronald van Geene van de wijkraad.

Speerpunt Onderdeel Activiteit 

Ontmoeten en verbinden Ontmoeten in het park Wijkfestival Brabantpark

Picknicken en ontmoeting in het park

Theater in het park

Ontmoeten in de buurt Straatactiviteiten, zoals gluren bij de buren, straatfeesten, koffi ecorner

Ontmoeten op het plein Braderie Brabantplein

Ontmoeten in de Poelewei Vrouwendag

Multiculturele bijeenkomsten

Sporten in je eigen wijk Wijkbewoners in beweging:

• Sporttoernooien

• Kennismaken met sport in de wijk

• Competitie JC court

• Buiten fi tness ouderen

Zorgen in je eigen wijk Mobiele zorgteams

Burenhulp, wijkbewoners als contactpersonen in de eigen straat

Informatie Verbeteren en actueel houden informatie en inzichtelijke (digitale) 

informatieverstrekking

Promotieplan Brabantplein om aantrekkingskracht en sfeer van 

Brabantplein te verhogen

Kennismakingsborrel ondernemersclub en wijkmagazine voor 

consumenten door deze ondernemersclub.
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u	Groenbeheer en zwerfvuil

De omgeving waar je woont en ontspant is van iedereen. We moeten er dan ook trots op zijn 

en samen goed voor zorgen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de 

openbare ruimte oftewel beheert het basisniveau. 

Door samen met je buurtgenoten de handen uit de mouwen te steken kan de buurt of wijk 

de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen. Hierdoor voelen bewoners zich meer 

verantwoordelijk voor de openbare ruimte en nemen het onderhoud voor een deel over.  

Dit leidt tot samenwerking en samenhang tussen bewoners, onderhoud dat beter aansluit bij 

specifi eke situaties in de eigen omgeving en meer ruimte voor het nemen van initiatieven. 

Het groene karakter van Brabantpark moet behouden blijven ‘Groen, rust, ruimte met een 

vleugje avontuur’. De kwantiteit van de groene ruimte mag alleen verminderen als dat 

bijdraagt aan een duidelijke kwalitatieve verbetering van de resterende groenstructuur. 

In de wijk zijn concentraties van zwerfvuil geconstateerd.

Om het groene karakter te behouden en dit schoon, heel en veilig te houden zijn acties 

benoemd gericht op aanpak zwerfvuil, groen- en waterstructuur.

Ingezet wordt op het verstevigen van het programma Opgeruimd Breda in de wijk en het 

verhogen van het aantal wijkdeals zowel voor groen onderhoud als het opruimen van 

zwerfvuil. Hierbij wordt ook het contact gelegd met de omliggende scholen om gezamenlijk 

de zogenaamde snoeproutes aan te pakken. De Gemeente Breda kijkt samen met de 

aanvrager naar een geschikte tegenprestatie. Dat is maatwerk tussen de buurt en de 

gemeente.

Om het groene karakter te behouden zijn de volgende punten benoemd: 

•	 gezamenlijk	inzetten	voor	een	schone,	hele	en	veilige	openbare	ruimte

•	 	communicatie	over	/	informatie	in	geval	van	aanpassingen	in	de	openbare	ruimte	(bomen-

beheer en beplanting)

•	 	gemeentelijk	groenbeheer	en	het	opruimen	van	zwerfvuil	deels	delen	met	wijkbewoners,	

scholen, bedrijven, instellingen via wijkdeals van www.opgeruimdbreda.nl

•	 openbaar	groen-	en	waterstructuur	behouden

Een gedeelde, herkenbare en duurzame openbare ruimte. Een wijk waar ontmoeting, je veilig 

voelen en groene initiatieven hoog in het vaandel staan. Wilt u helpen? Meld u aan via 

www.wijkraadbrabantpark.nl

De werkgroep werkt nauw samen met afdeling Wijkzaken van de Gemeente Breda. 

De werkgroep wordt gecoördineerd door Marjolein Wagener van de wijkraad.
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Speerpunt Onderdeel Activiteit 

Groenbeheer en zwerfvuil groenbeheer Tijdige communicatie over en inspraak in geval van  ingrepen in 

openbare ruimte

Wijkschouw

De gebruikelijke beheer knelpunten, de groenomvormingen in 

relatie tot opgelegde bezuinigingen, het nieuwe speelbeleid  

(Actieplan Spelen) en de vorming van het zogenaamde stedelijk 

speellandschap (evt. met natuurlijk spelen)

Herontwikkelen / samen bedenken van nieuwe bestemmingen van 

bepaalde elementen in de openbare ruimte. Voorbeeld: de 

paddenpoel hooghout park

Bomenbalans koppelen aan de reeds bestaand areaal gegevens / 

inspectiegegevens gemeente

Opgeruimd Breda: groene deals

zwerfvuil Opgeruimd Breda: deals opruimen zwerfvuil / schoonhouden 

leefomgeving

Aanpak snoeproutes en daarbij aansluiten bij opdracht studenten 

Avans

Opgeruimd Breda Communicatie naar wijk

Meer bekendheid Opgeruimd Breda en toename deelnemers in 

Brabantpark.

Buurtsignalement nieuwe stijl Website buurtsignalement in nieuwe vorm van start
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u	Parkeeroverdruk en 
  verkeersveiligheid
Parkeeroverdruk en verkeersveiligheid is een thema dat de (beleving van) leefbaarheid van 

bewoners beïnvloedt. Ook de verkeerssituatie in een wijk draagt bij aan een al of niet leefbare 

wijk. Zo drukken onder meer te hard rijden, te weinig parkeerplaatsen en onveilige fiets- en 

voetpaden een negatief stempel op de leefbaarheid in de wijk. Veel van de uitgangspunten 

uit de gebiedsvisie zijn al uitgevoerd in de wijk. Het Bredase verkeersplan en beleidsnota’s 

over parkeren, de fiets en verkeersveiligheid zijn hiervoor het kader.

Parkeeroverdruk en verkeersveiligheid blijft een thema waar buurtbewoners en gemeente zich 

over	buigen.	Actueel	is	het	invoeren	van	gereguleerd	parkeren	in	het	Koolwijkpark.	Naast	het	

beïnvloeden van het gedrag van verkeersdeelnemers en parkeerders wordt ook onderzocht 

wat de effecten zijn van ontwikkelingen in het land en  in de wijk op de parkeerdruk in de wijk. 

Speerpunt Onderdeel Activiteit 

Parkeerdruk en verkeersveiligheid Parkeren Overleg met scholenveld irt parkeerdruk

Overleg met werkgevers irt parkeerdruk

Promoten gebruik fiets, openbaar vervoer, deelauto

Onderzoek naar effect landelijke (bijv. regeerakkoord en ov kaart 

studenten) en lokale ontwikkelingen op parkeerdruk in de wijk

Handhaving parkeer- en verkeersregels

Vergunningparkeren Koolwijkpark

Onderzoek naar draagvlak gereguleerd parkeren in straten met 

parkeeroverlast

Verkeer In wijkschouw beheerknelpunten meenemen zoals 30 km borden, 

suggestiestroken fietsers, snelheid
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u	Braakliggende terreinen

Binnen Brabantpark liggen een aantal braakliggende terreinen. Een aantal bewoners gaat in 

samenwerking met andere partijen zoals de grondeigenaren, BredaDuursaam, Stichting 

Braak,	Transition	Town	bekijken	of	voor	deze	terreinen	tijdelijke	oplossingen	mogelijk	zijn.	

Op deze manier wil men de leefbaarheid op en rondom deze terreinen verbeteren.

Een landelijke, maar ook lokale trend, is de ontwikkeling van stadslandbouw. Mensen willen 

niet langer afhankelijk zijn van het gestandaardiseerde voedselaanbod van de grote voedsel-

leveranciers; ze gaan op zoek naar kleinschalig geproduceerd voedsel in de eigen omgeving. 

Of, gaan zelf voedsel produceren. Op het balkon, in hun tuin, in een buurttuin, op hun dak, 

waar dan ook. Dit zijn de mensen die alleen of in groepsverband voor eigen productie een 

stadslandbouwtuin gaan opzetten. Maar vaker gaan zij op zoek naar nieuwe plekken om een 

tuin te beginnen; fl attuinen, stoeptuinen, straattuinen, buurttuinen, wijktuinen, parktuinen 

en zelfs daktuinen en tuinen in of op (leegstaande) kantoren of andere gebouwen.

Binnen dit proces neemt de gemeente geen taken over die mensen heel goed en graag zelf 

kunnen doen. De gemeente staat wel altijd klaar als ze vastlopen op regels of andere bestuur-

lijke hindernissen of om mensen met elkaar in contact te brengen.

Wijkplan BrabantparkWijkplan BrabantparkWijkplan BrabantparkWijkplan BrabantparkWijkplan Brabantpark
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Actielijst Brabantpark

Speerpunt Onderdeel

Activiteit en

Beoogd resultaat Start-gereed

Opdrachtgever/

trekker

Opdrachtnemer / 

Deelnemers
Kamerbewoning Beperking van kamerverhuur Inventarisatie van huidige en nieuwe kamerbewoning januari 2013 / 

voorjaar 2013
werkgroep kamerbewoning leden werkgroep

Directe lijn met handhaving van de gemeente voor melden nieuwe 
kamerbewoning en overlast

december 2013 werkgroep kamerbewoning Gemeente Breda en bewoners

Informeren bewoners over kamerbewoning, regels en mogelijkheden
Eenduidige informatie:
• wat zijn de regels
• wat kunnen bewoners zelf doen (melden)

december 2013 werkgroep kamerbewoning gemeente

Onderzoek naar de mogelijkheid om bestanden te koppelen (belasting 
en GBA)

gemeente

Beperken overlast in de wijk In gesprek met NHTV en AVANS over kamerbewoning in de wijk december 2013 gemeente werkgroepleden

Prijsvraag ‘beste studentenhuis van Breda’ gemeente

Brede School Opstellen programma van 
eisen waaraan nieuwe Brede 
School moet voldoen

Opstellen:
Pedagogische visie 
Welke functies (minimum en maximum variant)
Wie zijn de gewenste partners in deze varianten

gereed najaar 2013 directeuren basisschool de 
Fontein en de Tweesprong

werkgroepleden

Brede school Brabantpark als 
hart van de wijk

2014 werkgroepleden

Drugsoverlast en 
onveiligheidsge-
voelens

Wijkveiligheidsplan Opstellen wijkveiligheidsplan voor Brabantpark stadsmarinier burgers, bedrijven, verenigingen, 
instanties

Buurtpreventie Onderzoek naar mogelijkheden uitbreiden buurtpreventie in Brabantpark 
(Epelenberg) 

stadsmarinier politie, gemeente, buurtbewoners 
en woning

Ontmoeten en 
verbinden

Ontmoeten in het park Wijkfestival Brabantpark gereed najaar 2013 wijkraad, 
werkgroepleden

cultuurcoaches Nieuwe Veste, 
Poelewei, Kober, Surplus Welzijn, 
basisischool de fontein, de 
Tweesprong

Picknicken en ontmoeting in het park cultuurcoaches de Nieuwe 
Veste

Theater in het park Initiatiefneemster

Ontmoeten in de buurt Straatactiviteiten
• gluren bij de buren
• straatfeesten
• koffiecorner

op initiatief bewoners initiatieven wijkbewoners

Ontmoeten op het plein Braderie Brabantplein mei 13 winkeliersvereniging 
Brabantplein

Ontmoeten in de Poelewei Vrouwendag maart 13 Poelewei

Multiculturele bijeenkomsten Poelewei

Ontmoeten in de wijk Safari door de wijk gemeente wijkbewoners

Sporten in je eigen wijk Wijkbewoners in beweging

Sporttoernooien
Kennismaken met sport in de wijk

SV Sprint en sportverenigin-
gen, sportcoaches, basisscho-
len, wijkraad, gemeente

wijkbewoners

Competitie JC court team Play, Breda actief, 
jeugdwerk Surplus Welzijn

wijkbewoners

Sport en spel Breda actief, Social Work en 
jeugdwerk Surplus Welzijn

Freerunning jeugdwerk surplus welzijn

Buiten fitness ouderen wijkraad, WIJ

Zorgen in je eigen wijk Mobiele zorgteams wijkbewoners, zorginstellin-
gen, gemeente

Burenhulp
Wijkbewoners als contactpersonen in de eigen straat

wijkbewoners

Informatie Verbeteren en actueel houden informatie en inzichtelijke (digitale) 
informatieverstrekking

2013 Wijkraad
Poelewei

wijkbewoners
gemeente
zorginstellingen

Promotieplan Brabantplein om aantrekkingskracht en sfeer van Brabant-
plein verhogen

voorjaar 2013 ondernemer winkeliers

kennismakingsborrel ondernemersclub
Wijkmagazine voor consumenten door ondernemersclub

april 2013 / 
december 2013

Groenbeheer en 
zwerfvuil

Groenbeheer Tijdige communicatie en inspraak bij ingrepen in openbare ruimte gemeente

Wijkschouw
De gebruikelijke beheer knelpunten, de groenomvormingen in relatie tot 
opgelegde bezuinigingen, het nieuwe speelbeleid (@ctieplan Spelen) en de 
vorming van het zogenaamde stedelijk speellandschap (evt. met natuurlijk 
spelen)

voorjaar 2013 (jaarlijks) gemeente

Herontwikkelen / samen bedenken van nieuwe bestemmingen van 
bepaalde elementen in de openbare ruimte. Voorbeeld: de paddenpoel 
hooghout park

gemeente wijkraad
wijkbewoners

Bomenbalans koppelen aan de reeds bestaand areaal gegevens / 
inspectiegegevens gemeente

gemeente

Opgeruimd Breda: groene deals 2013 wijkbewoners gemeente

Zwerfvuil Opgeruimd Breda: deals opruimen zwerfvuil / schoonhouden leefomgeving 2013 wijkbewoners gemeente

Aanpak snoeproutes
Aansluiten bij opdracht studenten Avans

voorjaar 2013 wijkraad gemeente, scholen
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Actielijst Brabantpark

Speerpunt Onderdeel

Activiteit en

Beoogd resultaat Start-gereed

Opdrachtgever/

trekker

Opdrachtnemer / 

Deelnemers
Opgeruimd Breda Communicatie naar wijken.  

Meer bekendheid Opgeruimd Breda en toename deelnemers in Brabant-
park.

januari 2014 gemeente wijkbewoners

Buurtsingnalement nieuwe stijl Website buurtsignalement in nieuwe vorm van start wijkraad

Parkeerdruk en 
verkeersveiligheid

Parkeren Overleg met scholenveld in relatie tot parkeerdruk werkgroep verkeer en 
parkeren

gemeente
scholen in de wijk

Overleg met werkgevers in relatie tot parkeerdruk werkgroep verkeer en 
parkeren

Promoten gebruik fiets, openbaar vervoer, deelauto werkgroep verkeer en 
parkeren

Onderzoek naar effect landelijke (bijv. regeerakkoord en ov kaart studen-
ten) en lokale ontwikkelingen op parkeerdruk in de wijk

gemeente en werkgroep 
verkeer en parkeren

Handhaving parkeer- en verkeersregels politie en parkeerwachters werkgroep

Vergunningparkeren Koolwijkpark voorjaar 2013 gemeente

Onderzoek naar draagvlak gereguleerd parkeren in straten met 
parkeeroverlast

bewoners

Verkeer In wijkschouw beheerknelpunten meenemen zoals 30 km borden, 
suggestiestroken fietsers, 

voorjaar 2013 (jaarlijks)

Braakliggende 
terreinen

Braakliggende terreinen 
nieuwe tijdelijke functie geven

Leefbaarheid op en rondom braakliggende terreinen vergroten december 2014 wijkraad grondeigenaren, omwonenden, 
Breda Duursaam, Tansition Town, 
gemeente, stichting Braak


