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• Welkom
• Dorpsraad 3.0

• Update vanuit de werkgroepen 
• Pauze
• Plenaire sessies
• Samenvatting & Rondvraag
• Afsluiting 

Agenda
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www.dorpsraadulvenhout.nl



Dorpsraad
Ulvenhout

In Ulvenhout (AC), het prachtige groene dorp aan de Mark, is het 
heerlijk wonen, plezierig werken en prachtig verblijven. Dat komt door 
de ligging, huizen, voorzieningen, evenementen, clubs, verenigingen et 
cetera. Maar het komt vooral door onze inwoners!

Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet 
achteroverleunen. Op actieve wijze moeten initiatieven ontstaan, 
problemen worden onderkent en opgepakt en verbindingen worden 
gelegd.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp en verbindt, denkt mee en 
bewaakt om dit te realiseren.

Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen 
we niet achteroverleunen. Op actieve wijze moeten 
initiatieven ontstaan, problemen worden onderkent en 
opgepakt en verbindingen worden gelegd.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp en verbindt, denkt 
mee en bewaakt om dit te realiseren.
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Wateroverlast
• 19 februari voorlichting Annevillelaan / Craenlaer
• (her)inrichting van de Annevillelaan
• de uitvoering is voorzien voor het jaar 2019
• verdwijnen van gescheiden rijbanen is een optie die wordt 

uitgewerkt 
• behoorlijk positief ontvangen
• maar ontwerp heeft nog geen status en er kunnen/mogen nog 

geen rechten aan ontleend worden.
• Eind Q2 volgende informatieavond met het definitieve ontwerp
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Wateroverlast

Klik voor film nieuwe situatie

Anneville laan Ulvenhout _ korte versie.mp4
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Ulvenhout
Begroot 

Klik voor PPT

Presentatie Ulvenhout Begroot Dorpsraad 29 maart 2018 (1).pptx
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Kerk
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Samenbouwen
Wat is er tot nu toe gebeurd ?

2015
• Initiatief vanuit Dorpsraad
• CPO vereniging opgericht
• Focus op locatie Kraaijenbergsestraat

2016
• Focus verlegd van Kraaijenbergsestraat naar locatie brandweer 

loods
• Contact gelegd met Maas Jacobs

2017
• Focus op locatie brandweer loods
• Alternatief brandweer loods bepalend voor tijdspad CPO
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Pekhoeve

Klik voor plattegrond 

masterplan uitgewerkt  (1) (1).pdf
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Dorpswijzer
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Loods
• Korte terugblik van reeds uitgevoerde stappen:

• Wensen & eisen loods (PvE)
• Locatie onderzoek
• Alternatief gebruik
• Alternatieve inkomsten bronnen
• Een bouw en exploitatie begroting
• Scenario voorstel / businesscase
• Presentatie scenario voorstel / businesscase 

Wethouder Gemeente Breda
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Loods
• Huidige situatie

• Pijlen gericht op de meest kansrijke locatie
• Team samengesteld t.b.v. bouwproces 
• Nieuwe bouwbegroting opgesteld
• Onderzoek verricht naar bestemmingsplan nieuwe 

locatie
• Onderzoek mogelijkheden duurzaamheid
• Onderzoek asbestsanering
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Loods
• Vervolg stappen

• Besluitvorming Gemeente Breda 
• Financiën vaststellen
• Contractvorming m.b.t. nieuwe locatie
• Uitwerken gedetailleerd bouwplan + 

uitvoeringsplanning
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A58

Van 2 naar 3 rijstroken

3 laags fly-over Annabos

Snelweg 2 á 3m omhoog bij 
Mark en Chaamse beek

1 rijrichting geluidwerend 
asvalt is voldoende v. 
wettelijke norm
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A58
Het gaat niet goed!

Streven naar:

Een betere weg voor doorstroming, natuur, milieu 
én mens ten opzichte van de huidige situatie.

• Krachten bundelen van de Bredase partijen
• Politiek informeren:

- Raadsbrief
- Burgersessie 

• Parallel loopt nog het onderzoek naar de verdiepte ligging
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A58

Klik voor presentatie RWS  

20180327_Annabosch-DEF (1).pptx
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Pauze
Na de Pauze : Plenaire Sessies
Na Plenaire Sessie : Samenvatting Toegevoegde Waarde
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Samenvatting
Per werkgroep korte feedback toegevoegde waarde
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Afsluiting
• 1 Drankje namens de dorpsraad

• € 1,50 voor extra drankje
• Veilig naar huis!
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Dank voor uw deelname!

www.dorpsraadulvenhout.nl


