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Deelnemers aan een van de sessies
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In september 2017 heeft Ulvenhout zich aangemeld 
voor de tweede ronde van het project Breda begroot. 
In het kort richt Breda Begroot zich op het versterken  
van de wijkkracht/ kracht in een dorp door het 
betrekken van inwoners bij sociale en fysieke ontwik-
kelingen. Bewoners uit een wijk/dorp gaan met elkaar 
in gesprek om te bepalen wat zij belangrijk vinden en 
waar zij het gemeentelijk budget aan willen besteden 
én waaraan het geld dus niet kan worden besteed. 
Breda Begroot Ulvenhout loopt in ieder geval tot 
maart 2018. 

Vanuit de gemeenteraad is een aantal voorwaarden 
meegegeven voor Breda Begroot: 
- Budgetneutraal; oud voor nieuw
- Men kan meedenken over vastgestelde thema’s
- Het initiatief ligt bij de wijken
- De wijken/dorpen bepalen de prioritering 

Proces met de wijken
De initiatiefnemers uit de wijken Haage Beemden, 
Blauwe Kei en het dorp Ulvenhout hebben op basis 
van de genoemde principes zelf bepaald op welke wijze 
zij de wijk/dorp willen betrekken. Zij hebben er voor 
gekozen om door middel van het Breda Begroot-spel 
op verschillende plaatsen en momenten in de wijk/
dorp input te verzamelen. Op deze manier wilden 
de initiatiefnemers inventariseren wat er leeft bij de 
inwoners. Die input zou vervolgens verwerkt worden 
in de driedeling: 
- Uitruil
- Politiek agenderen
- Zelf doen

De initiatiefnemers zijn gedurende het proces verant-
woordelijk voor het mobiliseren van bewoners in de 
wijken en het dorp om deel te nemen aan de dialogen. 
De gemeente faciliteert het proces en zorgt voor de 
input van experts.

Breda Begroot spel
Bewoners van Ulvenhout hebben vanaf begin decem-
ber tot en met half februari het Breda Begroot-spel 
gespeeld. Een spel waarin buurtbewoners met elkaar 
in gesprek gingen over wat zij belangrijk vonden voor 
hun wijk. Het spel kon gespeeld worden op spelavon-
den georganiseerd door de initiatiefnemers, op school 
of bij mensen thuis. Belangrijk was dat het gespeeld 
werd met meerdere mensen omdat het juist ging om 
het uitwisselen van ideeën en gezamenlijk keuzes  
maken. De deelnemers aan de spellen zijn samen tot 
vele ideeën gekomen. Door de selectie die binnen 
het spel wordt gemaakt, heeft het spel uiteindelijk 
25 unieke ideeën opgeleverd die voor Ulvenhout die 
zijn uitgewerkt. Die ideeën zijn verwerkt in bijgaand 
pakket. 

Expertlab 
In het zogenaamde ExpertLab - dat gepland was in de 
laatste week van februari - zijn deze ideeën geclusterd 
op basis van de samenhang en zijn ze tot plannen 
gesmeed. Dit proces heeft plaatsgevonden tussen  
deskundige bewoners en ambtenaren. Samen hebben 
zij informatie opgehaald, gedeeld en verrijkt. Tijdens 
een zogenaamde Expertavond zijn de plannen  
gepresenteerd en daar waar mogelijk nog verrijkt. 

Breda Begroot in Ulvenhout

Expert        Lab Ulvenhout
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Een van de deelnemers vertelde: “Deze werkvorm is heel 
prettig. Ik heb echt het gevoel dat er naar ons geluisterd 
wordt. En dat door zo veel medewerkers van de gemeente”.

Met de initiatiefnemers van het dorp is een vervolgproces 
afgesproken. De plannen blijven onderwerp van gesprek 
in Ulvenhout. Bewoners die zich hard willen maken voor 
een plan kunnen samen met experts van de gemeente 
bekijken hoe een idee verder te brengen. De dorpsraad 
van Ulvenhout bewaakt de voortgang. Dit doen zij samen 
met de wijkbeheerders vanuit de gemeente. 

Vervolgproces
Het is aan de dorpsraad om te kijken hoe verder te gaan 
met de plannen en ideeën. Het platform OnsUlvenhout 
biedt een mogelijkheid om de vervolgstappen bekend te 
maken. Daarnaast adviseren wij om alle betrokkenen, van 
het proefspel tot en met het ExpertLab een terugkoppe-
ling te geven van de genomen stappen en resultaten en 
te laten weten hoe de vervolgstappen er uit zien. Dit zijn 
betrokken en geïnteresseerde inwoners en willen zich 
mogelijk ook in het vervolg inzetten voor de ideeën. 

Bijgaande lijst met ideeën en bijbehorende projectplannen.  
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Cijfers

69 
13 kaarten

10-85 
20 

jaar: leeftijden 
deelnemers 

deelnemers 
in de kas

mensen hebben het 
spel gespeeld



6

Nieuw afvalsysteem1
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Thema idee
Afval

Omschrijving plan
Het voorstel is om een nieuw afvalsysteem te 
introduceren. Dit zorgt voor een schoner en beter 
milieu en minder zwerfafval. 

Locatie idee
Heel Ulvenhout 

Wat zou een vervolgstap zijn?
Breda heeft onlangs gekozen voor een nieuw 
afvalsysteem. Dit systeem is uiteraard gericht op 
een schoner milieu. De komende jaren richt de 
gemeente zich vooral op de introductie en 
adaptatie van dit systeem. En waar nodig wordt 
dit systeem verder aangepast. 

Mogelijke andere financiering
De financiering voor dit systeem is reeds geborgd.

Haalbaarheid en doorlooptijd
Het nieuwe afvalplan loopt al. 

Juridische aspecten
N.v.t.

Overige aspecten
Enkele suggesties vanuit de inwoners:

•  Geef alle inwoners toegang tot de 
 ondergrondse containers
•  Zorg dat er altijd een bak binnen 250m  
 beschikbaar is
•   Maak wijzigingen bekend. Bijvoorbeeld door 

een afvalcoach in te zetten.  

Betrokkenheid wijk
Contactpersonen vanuit de wijk: 
dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl
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Thema idee
Wonen, Maatschappelijk, cultureel, nieuwe invulling 
kerk

Omschrijving plan 
Behoud van en een nieuwe invulling geven aan de kerk 
(monument) wanneer deze wordt onttrokken aan de 
eredienst 
a)  Gedacht wordt aan wonen (senioren en starters),
b)  Culturele en maatschappelijke functie voor het dorp.
M.b.t. behoud/sloop kerk: de kerk is een rijksmo-
nument. Bisdom suggereert dat zij bepalen of de kerk al 
dan niet behouden blijft. Vanwege de status van 
rijksmonument is sloop echter niet toegestaan.

Locatie idee 
Dorpstraat 40-42. Kerk is een rijksmonument dus 
binnen bestaande bebouwing. Rond de kerk is geen tot 
zeer beperkt ruimte voor extra bebouwing. Begraaf-
plaats is monumentaal.

Kosten idee in €  
a) enkele miljoenen
b)  inrichting aanpassen, afhankelijke van de ingrepen 

(van 10.000 tot 100.000 euro)

Toekomstig gebruik kerk (kerk behouden  
voor rouw en trouwdiensten en andere  
bijeenkomsten, mogelijkheid tot wonen  
voor senioren en starters)

2
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Wat zou een vervolgstap zijn? 
a)  is (zeer) moeilijk haalbaar: bouwbesluit geeft 

bepalingen die niet toepasbaar zijn binnen de 
bestaande kerk (lichtinval etc). Een monument mag 
hierop niet worden aangepast. 

b)  Onderhandelspel: project max € 50.000,- en zonder 
extra werk uitvoerbaar

b)  Voorziening: wijkdeal, platform lid, crowdfunding, 
subsidie

b)  Politiek: burgerinitiatief met  50 handtekeningen bij 
de raad indienen; dit gaat om onderwerpen die via 
de raad geagendeerd moeten worden of die eerst 
een ambtelijke verdiepingsslag verdienen. Wat 
complexer en ook als het meer dan € 50.000,- kost

Mogelijke andere financiering 
Bij aankoop van de kerk door bv een projectontwik-
kelaar kan een deal worden gesloten voor financiering.
Haalbaarheid en doorlooptijd 
a)  * moeilijk haalbaar, omdat de kerk nog van het 

bisdom is en onduidelijk wanneer de kerk uit de 
eredienst wordt onttrokken. Daarnaast vormt de 
Rijksmonumentale status mogelijk een obstakel voor 
ingrijpende bouwactiviteiten;

b)  *** makkelijk haalbaar (op termijn), omdat er maar 
een beperkt aantal vergunningen nodig is.

Juridische aspecten 
a) wijzigen van een bestemmingsplan noodzakelijk;
b) mogelijk een vergunning vanwege functiewijziging

Overige aspecten 
Nvt

Betrokkenheid wijk 
a) (zeer) moeilijk haalbaar
b)  Contact opnemen met initiator (dan wel de te 

vormen projectgroep). 
Algemeen: ideeën ophalen bij Kleine Kernen (provincie); 
Bidsom ‘meekrijgen’
Contactpersonen dorp: 
dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl

Expert        Lab Ulvenhout
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Introduceren 65+ café3
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Thema idee
Sociaal / zorg / preventieve gezondheid

Omschrijving plan 
Men wil een laagdrempelige inloopvoorziening 
voor vitale 65 plussers. Waar men vrijblijvend naar 
toe kan en elkaar kan ontmoeten of kan kaarten 
of biljarten.

Locatie idee 
Donk, Dorpswijzer, de Pekhoeve, lunchroom de 
Uitdaging, andere lokale horeca. 
Er zijn al diverse voorzieningen is het dorp. 
Bijvoorbeeld KBO (biljarten, kaarten etc) activi-
teiten van WIJ (veelal gericht op bewegen en 
preventieve gezondheid), wandelgroepen, 
lunchroom de Uitdaging, het Grimhuyzenpark etc 
etc…. Nieuwe locatie dus niet perse noodzakelijk. 
Wel meer inzetten op bekendheid geven aan 
bestaande mogelijkheden. 

Kosten idee in €  
Voorlopig nog niets

Wat zou een vervolgstap zijn? 
-    in beeld brengen wat er per doelgroep aan 

aanbod is.
-   Kijken of er bewoners of ondernemers zijn die 

hierin willen voorzien
-   bekendheid geven aan het aanbod dat er in 

Ulvenhout is
-  relatie leggen met wonen met gemak

Mogelijke andere financiering 
Indien er budget nodig zou zijn, kan er een 
verzoek ingediend worden bij het dorpsplatform 
Ulvenhout

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Makkelijk haalbaar, omdat er al heel veel bestaand 
aanbod is dat alleen maar beter ond ede aandacht 
gebracht hoeft te worden

Juridische aspecten 
Geen

Overige aspecten 
Geen

Betrokkenheid wijk 
Bestaande vrijwilligersnetwerken gebruiken 
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Tiener Ontmoetingsplek4
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Thema idee
Ontmoeting jeugd

Omschrijving plan 
Voor tieners is er weinig te doen in Ulvenhout. Kan 
er 1x per maand een leuke aansprekende  
tiener ontmoetingsactiviteit georganiseerd 
worden, bijvoorbeeld in de Pekhoeve. 
Ook het Annabos behouden als speel- en recrea-
tieplek voor de jeugd en andere bewoners van 
Ulvenhout en niet alleen de oerbos functie die 
men nu voor ogen heeft. Bos moet toegankelijk 
blijven voor alle groepen (ook mensen met een 
beperking).

Locatie idee 
Pekhoeve. Maar kan ook eventueel ook een 
andere locatie zijn. 

Kosten idee in €  
Moeilijk in te schatten. Afhankelijk van frequentie. 
Indien er budget noodzakelijk is voor bijvoorbeeld 
huisvesting of geluid, kan wellicht een aanvraag 
ingediend worden bij het dorpsplatform

Wat zou een vervolgstap zijn? 
-   Aan tienerzonen/dochters vragen het gesprek 

aan te gaan met andere tieners wat zij leuk 
zouden vinden

-  vrijwilligers vinden die mee willen organiseren

Mogelijke andere financiering 
Eigen bijdrage van een paar euro vragen voor de 
activiteit. Resterend tekort voor ondersteuning 
voorleggen aan werkgroep dorpsactiviteiten 
(dorpsplatform)

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Gemiddeld haalbaar. Eerst moet de behoefte 
verduidelijkt worden en dienen zich betrokken 
bewoners en/of tieners te melden.

Juridische aspecten 
Geen

Overige aspecten 
Geen

Betrokkenheid wijk 
Er heeft zich 1 betrokken ouder / vrijwilliger 
gemeld, om te kijken of er tieneractiviteiten 
opgezet kunnen worden. Bestaande vrijwilligers-
netwerken en verenigingsleven gebruiken 
Ten behoeve van Annabos, eventueel contact-
persoon dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl
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(oude) schoolpleintje Ulvenhout 
verbeteren

5
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Thema idee
Economie en inrichting openbare ruimte

Omschrijving plan 
Winkels vervangen door horeca; 
Plein gebruiken voor activiteiten/evenementen

Locatie idee 
Plein op de hoek Withof/Pastoor Vermuntstraat en 
Dorpstraat

Kosten idee in € 
Binnen het bestemmingsplan (bestemming  
‘Centrum’) zijn al mogelijkheden opgenomen voor 
diverse functies waaronder horeca.
Oppimpen plein kost circa. 50.000 euro

Wat zou een vervolgstap zijn? 
-   Onderhandelspel: project max € 50.000,- en 

zonder extra werk uitvoerbaar
-   Voorziening: wijkdeal, platform lid,  

crowdfunding, subsidie. 

Vanuit Wijkzaken is budget beschikbaar om 
initiatieven vanuit het dorp op te pakken. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om kleine ingrepen op het 
pleintje (groen, bankje, mogelijk een ‘kiosk’).

Verder is het idee afhankelijk van de markt 
(marktwerking)

Concrete vraag vanuit het dorp is om de mogelijk-
heden m.b.t. horeca uit te zoeken en terug te 
koppelen aan de Dorpsraad (daarbij ook twee 
eerdere afgewezen aanvragen/initiatieven 
meenemen)

Mogelijke andere financiering 
Eventueel werk met werk combineren. Dus 
combineren met herstraten Dorpstraat en/of 
inrichting terrein Pekhoeve en Rabobank. 
Momenteel staat enkel het laatste stukje van de 
Dorpstraat ter hoogte van de Pekhoeve op de 
planning (herstraten i.v.m. riolering; geen nieuw 
profiel)

Haalbaarheid en doorlooptijd 
*** makkelijk haalbaar; omdat bestemmingsplan 
geen belemmering vormt. Wel afhankelijk van 
bereidheid huidige winkeliers. Activiteiten en 
evenementen kunnen door bewoners worden 
opgepakt (bijv. betrekken bij de braderie).

Juridische aspecten 
Eventueel evenementenvergunning

Overige aspecten 
Ingang AH aan het pleintje is gesloten op last van 
de politie i.v.m. veiligheid (vluchtroutes overvallers)
Is er een winkeliersvereniging? 

Betrokkenheid wijk 
Meedenken met inrichting pleinen (Breda bericht; 
werkateliers).
Organisatie evenementen
Contactpersoon dorp: dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl
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Opzetten van een dorpscoöperatie die op 
democratische wijze een aantal beheerstaken 
uitvoert op sociaal maatschappelijk gebied en 
bij het onderhoud van groenvoorzieningen

6
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Thema idee
Idee 6

Omschrijving plan 
(1)  Het idee doet enorm denken aan “Zorg voor 

Elkaar” zoals dat in meerdere wijken van de 
stad georganiseerd wordt. We vragen ons af of 
dat de feitelijke bedoeling is. “Denk aan een 
organisatie van mensen die vrijwillig, kosteloos 
dingen voor andere mensen doen huishoudelijk 
werk, de tuin, administratie, ziekenhuisbezoek, 
reparatieklusjes, samen activiteiten onder-
nemen, fitness, wandelen enzovoorts. 

(2)  Onderhouden van private en openbare 
groenvoorzieningen. Vraag is hoever men met 
dit idee wil gaan. Kleinschalige wijk-
deal-achtige activiteiten (Opgeruimd Breda) of 
het totale groen onderhouden van Ulvenhout.

Locatie idee 
Ulvenhout algemeen

Kosten idee in € 
Opgeruimd Breda

Is het idee al opgenomen in de begroting 
voor komend jaar? 
“Opgeruimd Breda” is doorlopend beleid.
Haalbaarheid en doorlooptijd 

Afhankelijk van de omvang van de dorps coöpe-
ratie 

Juridische aspecten 
Afhankelijk van de grootte van het project.

Overige aspecten 
Mogelijke anderen financiering 
Crowdfunding.nl 

Expert        Lab Ulvenhout
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Duurzaam groen7
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Thema idee
Idee 7

Omschrijving plan 
De gemeente Breda maakt zoveel mogelijk gebruik 
van duurzaam groen en beheert dat groen ook zo 
duurzaam mogelijk. De partijen die ons groen 
onderhouden (uitvoering/BSW/Atea) maken ook 
geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Voor extra beheer en onderhoud kunnen 
bewoners een straat/wijkdeal afsluiten via 
“Opgeruimd Breda”

Locatie idee 
Ulvenhout algemeen 

Kosten idee in € 
Lopend beleid 

Is het idee al opgenomen in de begroting 
voor komend jaar? 
Lopend beleid

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Kan vrij snel

Juridische aspecten 
n.v.t.

Overige aspecten 
Lopend beleid

De informatie hierover kan gedeeld worden op de 
website ‘Ons Ulvenhout’ zodat inwoners meer van 
het bestaande beleid afweten.

Contactpersoon: dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl

Mogelijke anderen financiering 
n.v.t. 
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Faciliteren van lokale initiatieven,  
één loket voor aanvragen financieel  
en organisatorisch.

8
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Thema idee
Sociaal. Faciliteren van initiatieven

Omschrijving plan 
Gemeente is soms een doolhof. Graag 1 duidelijk 
loket waar lokale initiatieven ingebracht kunnen 
worden.

Locatie idee 
nvt. 

Kosten idee in €  
nvt

Wat zou een vervolgstap zijn? 
-   Dit loket is er al, namelijk het dorpsplatform 

Ulvenhout. Dit zou beter gecommuniceerd 
kunnen worden naar het dorp. Hoe gaan we 
dit doen? Ondersteuning van Gemeente?

-   Het definitief bemensen en opstarten van dit 
platform in 2018

Mogelijke andere financiering 
n.v.t.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Makkelijk haalbaar. Dit loket is er al. Voor dit soort 
initiatieven hebben we sinds november 2017  
namelijk de werkgroep dorpsactiviteiten.  
Dit platform / werkgroep verder uitbouwen in 
2018 met extra deelnemers en extra publiciteit 
richting dorp

Juridische aspecten 
Geen

Overige aspecten 
Geen

Betrokkenheid wijk 
De huidige leden van het dorpsplatform / werk-
groep dorpsactiviteiten. 

Contactpersoon: dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl

Expert        Lab Ulvenhout
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9 Bewoners en dorpsraad faciliteren met actuele 
relevante info voor en over Ulvenhout en hen 
ruimte bieden hierover met elkaar discussie te 
voeren. Bijvoorbeeld via het inrichten van een 
interactief platform
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Thema idee
Informatie uitwisseling en communicatie. Hoe kun 
je overheid en bewoners Ulvenhout meer en beter 
met elkaar verbinden.

Omschrijving plan 
Informatie (besluiten) die bij gemeente aanwezig is 
en op Ulvenhout betrekking heeft beschikbaar 
stellen aan bijv.  Onsulvenhout.nl. 
Gemeentelijke informatie beter ontsluiten zodat 
wijkraad en bewoners hier eenvoudig over kunnen 
beschikken. Een interactief platform beschikbaar 
stellen waarop informatie gedeeld kan worden en 
waar het dorp met elkaar discussie kan voeren op 
relevante thema’s. Een live stream ontwikkelen 
waarmee bewoners vergaderingen van de 
dorpsraad kunnen volgen.

Locatie idee 
n.v.t. 

Kosten idee in €  
Moeilijk in te schatten

Wat zou een vervolgstap zijn? 
-  In beeld brengen wat de wens precies is
-   Kijken wat er al is (Onsulvenhout.nl) en in 

hoeverre hier op voortgebouwd kan worden
-   Aansluiting zoeken bij het interactieve METT 

platform dat op dit moment ontwikkeld wordt.

Mogelijke andere financiering 
Betrokken ondernemers, advertenties

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Gemiddeld haalbaar. Eerst moet de behoefte  
verduidelijkt worden. Daarvoor vraagt men  
ondersteuning van de gemeente. Daarna kijken 
hoe bestaande sites beter aangesloten kunnen 
worden op gemeentelijke website en het  
interactieve platform van METT dat de gemeente 
Breda op dit moment realiseert.

Juridische aspecten 
Geen

Overige aspecten 
Hoe gaan we (mat name oudere) bewoners  
bereiken die geen internet hebben?
Aansluiting op of communicatie via Dorpswijzer, 
Weekblad Nieuw Ginneken, Maandelijkse 
Nieuwsbrief via post of mail

Betrokkenheid wijk 
dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl 

Expert        Lab Ulvenhout
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10 Ulvenhoutse bos verbeteren

Thema idee
Verbetering natuur

Omschrijving plan 
Kostenbesparing gemeente. Behoudt bestaande natuur 
en terugdraaien niet aanwezig voordeel van “minder 
natte voeten”. Wel geulen jaarlijks open houden. Het 
Ulvenhoutse bos is een sociale ontmoetingsplek voor veel 
Ulvenhouters. Het houdt de inwoners fit en ontspannen. 
Er zijn veel Ulvenhouters emotioneel betrokken bij het 
bos.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Moeilijk haalbaar omdat het Ulvenhoutse Bos het hoogst 
beschermde bos is; er mag niets negatiefs plaatsvinden 
voor de natuur

Juridische aspecten 
Het bos is een Natura 2000 gebied (in van de 164 van 
NL). Dat betekent dat het bos van belang is voor Europa. 
Het Rijk heeft dit bos hiervoor destijds aangedragen. 
Nederland heeft daarmee de verplichting op zich 
genomen om de kwaliteit van dit bos te behouden en 
zelfs te verbeteren en daar waar mogelijk uit te breiden.
Het bos is uiterst kwetsbaar. Kwel water moet in de 
wortelzone van planten komen, vooral in het voorjaar. 
Dus hoge grondwaterstanden!
Hoe Nl dit moet doen is aangegeven in het door het Rijk 
vastgestelde beheerplan.

Het bos is vanwege deze speciale status ook onderdeel 
van het NNB (Natuurnetwerk Brabant), het oude EHS. 
Daardoor opgenomen in de provinciale verordening 
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ruimte en het provinciale natuurbeheerplan. Het heeft in 
ons bestemmingsplan dan ook de bestemming natuur 
gekregen. En in ons Structuurvisie 2030 als belangrijk 
onderdeel van het ecologisch netwerk aangegeven.

Al met al komt het er op neer dat er niets negatiefs mag 
plaatsvinden voor de natuur. Dus geen extra bouwerken 
etc. , recreatie, lagere grondwaterstanden, verontreinin-
gingen en water onttrekkingen etc.

Overige aspecten Het Ulvenhoutse Bos is een klein 
bosgebied bij het dorp Ulvenhout. Het is één van de 
oudste bossen in Nederland. Niet alleen natuur is 
belangrijk in het Ulvenhoutse Bos. Het biedt bewoners 
uit de omgeving een prachtig decor voor wandelingen, 
fietstochten en andere recreatievormen. In het bos 
geven de wegenstructuur en het reliëf inzicht in de 
cultuurhistorie die teruggaat tot in de Middeleeuwen.

Binnen Nederland is dit bos één van de natuurparels. In 
Europa komen deze bossen met bijbehorende plant- en 
diersoorten niet veel voor. Daarom is het overgrote deel 
van dit NNB-gebied aangewezen als zogenoemd Natura 
2000-gebied. Alle Natura 2000-gebieden vormen samen 
een systeem van belangrijke natuurgebieden in Europa. 
Voor het Natura-2000 Gebied Ulvenhoutse Bos is door 
het Rijk een beheerplan opgesteld. 

De gemeente heeft geparticipeerd in de opstelling van 
het plan en heeft begin 2015 een uitvoeringsovereen-
komst getekend met waterschap Brabantse Delta, 
Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant om de 
maatregelen uit te voeren. In het pakket van te nemen 
maatregelen zijn de volgende aan de gemeente toebe-
deeld:

1.  Opstellen plan voor verminderen kwelafvoer  
Bavelsche Leij ter hoogte van begraafplaats en droog 
houden begraafplaats. 

2. Verbeteren van de parkeervoorziening.
3.  Wegbermbeheer ten behoeve van refugia waarde-

volle flora.
4.  Nader onderzoek naar maatregelen in de omgeving 

van het bos ten behoeve van verbeteren lokale 
kwelstromen.

5.  Nader onderzoek naar bodemverontreiniging berm 
van de Huisdreef.

Daarnaast ligt er voormalige landbouw grond ten 
noordoosten van het Natura 2000-gebied maar binnen 
het NNB netwerk. Deze percelen hebben een totale 
omvang van ruim 1,5 ha. Het doel is om dit gebied 
ecologisch zo goed mogelijk in te richten zodat het 
gezien kan worden als uitbreiding en aanvulling op het 
Natura 2000-gebied.

Doel
Het doel is om de hierboven genoemde maatregelen uit 
het Natura 2000 beheerplan uit te voeren. Tevens is het 
doel om de genoemde aangrenzende gronden ten 
noordoosten van het Natura 2000 gebied te verwerven 
en ecologisch in te richten.

Organisatie
De gemeente voert de bovenstaande maatregelen uit in 
samenspraak met waterschap Brabantse Delta, provincie 
Noord-Brabant en Staatsbosbeheer.

Betrokkenheid wijk 
dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nlt.



26

12 Begaanbare trottoirs
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Expert        Lab Ulvenhout

Thema idee
Onderhoud

Omschrijving plan 
Wegwerken achterstallig onderhoud

Locatie idee 
Niet opgegeven (maar komt van Postcode 4851AG 
/ 4852CZ/4821CM/4851BT/4821CL/4835PR)

Kosten idee in €  
Achterstalligheid onderhoud inhalen valt binnen 
de opgave voor het wegbeheer. Er zijn geen 
aanvullende kosten. 
Wat zou een vervolgstap zijn? 
- Melden locaties aan fysiek Wijkbeheerder
- Melden via 14076 of Buitenbeter app
-  Daarna kunnen wij nadere inspectie uitvoeren 

of het daadwerkelijk zo slecht is.
-  Tevens zullen we navragen of er werkzaam-

heden gepland staan van K&L partijen (bijvoor-
beeld Brabant Water / Enexis / ed). Als zij 
namelijk werkzaamheden hebben dan zullen 
we hierop wachten.

Mogelijke andere financiering 
N.v.t.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Dit is haalbaar, mits de trottoirs ook conform de 
nadere inspectie slecht zijn.
Daarnaast kijken we ook of er geen werkzaam-
heden gepland staan van K&L partijen.

Juridische aspecten 
N.v.t.

Overige aspecten 
N.v.t.

Betrokkenheid wijk 
-  Inwoners uit Ulvenhout oproepen meldingen te 

doen. Dit kan via de website of via het 
weekblad 

- Melden locaties aan fysiek Wijkbeheerder
- Melden via 14076 of Buitenbeter app
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Beter onderhoud openbare ruimte 
door gemeente

13
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Expert        Lab Ulvenhout

Thema idee
Onderhoud

Omschrijving plan 
Wegwerken achterstallig onderhoud

Locatie idee 
Niet opgegeven (maar komt van Postcode 4851 
CW/4851EC/4851AM/4851VB/4821SP)

Kosten idee in €  
Achterstalligheid onderhoud inhalen valt binnen 
de opgave voor het wegbeheer.

Wat zou een vervolgstap zijn? 
- Melden locaties aan fysiek Wijkbeheerder.
- Melden via 14076 of Buitenbeter app.
-  Daarna kunnen wij nadere inspectie uitvoeren 

of het daadwerkelijk zo slecht is.
-  Tevens zullen we navragen of er werkzaam-

heden gepland staan van K&L partijen (bijvoor-
beeld Brabant Water / Enexis / ed). Als zij 
namelijk werkzaamheden hebben dan zullen 
we hierop wachten.

Mogelijke andere financiering 
N.v.t.
 

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Dit is haalbaar, mits de openbare ruimte ook 
conform de nadere inspectie slecht is.
De locatie (voetpad / fietspad / rijbaan / ontslui-
tingsweg) is echter wel bepalend in het ingrijp-
moment. Hiervoor zijn namelijk verschillende 
kwaliteitsniveaus afgesproken met de Politiek.
Daarnaast kijken we ook of er geen werkzaam-
heden gepland staan van K&L partijen.

Juridische aspecten 
N.v.t.

Overige aspecten 
N.v.t.

Betrokkenheid wijk 
- Melden locaties aan fysiek Wijkbeheerder
- Melden via 14076 of Buitenbeter app
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14 Ontwerp Ulvenhout als park 
maken
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Expert        Lab Ulvenhout

Thema idee
Idee 14.

Omschrijving plan  
Is een onderdeel van “Het verhaal van Breda” 
“Breda ligt in 2030 als eerste Europese stad in een 
park”, dat gaat dus wat inhouden voor alle wijken 
en dorpen die bij de stad Breda horen.

Locatie idee 
Ulvenhout algemeen 

Kosten idee in € 
Zal zeker voorlopig vanuit de lopende budgetten 
moeten, tot er vanuit de politiek bestuurlijke 
ambitie budget voor beschikbaar gesteld gaat 
worden. 

Is het idee al opgenomen in de begroting 
voor komend jaar? 
Nog niet. Dit is een politiek bestuurlijke ambitie.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Het is een ambitie waarvan men hoopt die in 2030 
gerealiseerd te hebben. 

Juridische aspecten 
n.v.t.

Overige aspecten 
Het is een politiek bestuurlijke ambitie.
Ulvenhout hoop als pilot te kunnen dienen zodat 
voor Ulvenhout een schets kan worden gemaakt.

dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl.

Financiering 
n.v.t. 
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15 Kwaliteit en capaciteit van het  
afwateringsysteem continu monitoren 
en zo nodig ingrijpen.
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Thema idee
Afwatering

Omschrijving plan 
Het betreft het goed monitoren van het afwate-
ringsysteem zodat wegen en fietspaden niet onder 
lopen na regenval. Door overstromingen kan 
sneller een verzakking ontstaan. Door goede 
monitoring is de kans op extra onderhoud wellicht 
kleiner. 

Locatie idee 
Bij de gemeente Breda zijn verschillende plaatsen 
bekend die overlopen.
Dit zijn o.a. Annevillelaan, Craanlaar, Beekhoek.
De komende jaren staan werkzaamheden aan 
deze straten op de planning zodat overlast beperkt 
moet worden. 

Kosten idee in € 
De aanpak van de genoemde straten is opge-
nomen in de begroting voor de komende jaren. 
2019 Annevillelaan
2019 Craanlaar
2020 xx
2021 Beekhoek 

Wat zou een vervolgstap zijn? 
De wijk zou hierover geïnformeerd kunnen 
worden via bijvoorbeeld OnsUlvenhout.nl

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Haalbaar vanwege de opname in reguliere  
opgaven voor de komende jaren. 

Juridische aspecten 
Niet van toepassing

Betrokkenheid wijk 
Bewoners in de directe omgeving worden t.z.t. 
geïnformeerd via berichtgeving over de werkzaam-
heden. Mogelijk meer mogelijk via de site 
www.onsulvenhout.nl.

Expert        Lab Ulvenhout
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Up to date houden Ulvenhout site +  
Nieuwsbrief + activiteiten + Ulvenhout.com

16
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Expert        Lab Ulvenhout

Thema idee
Idee 16

Omschrijving plan 
Meer mensen nemen deel aan activiteiten, 
raken betrokken en leveren vervolgens zelf 
bijdrage. Het vergroot de saamhorigheid.
Een goede dropbox maken waar activiteiten  
kunnen worden aangemeld. Redactie van 
professionals en vrijwilligers.

Up to date houden Ulvenhout site +  
Nieuwsbrief + activiteiten + Ulvenhout.com
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Achterstallig onderhoud 
aanpakken

18
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Thema idee
Onderhoud

Omschrijving plan 
Wegwerken achterstallig onderhoud.

Locatie idee 
Niet opgegeven (maar komt van Postcode 
4851CZ/4851BW/4851SB/4851VB)

Kosten idee in €  
Niet relevant, achterstalligheid onderhoud inhalen 
valt binnen de opgave voor het wegbeheer.

Wat zou een vervolgstap zijn? 
- Melden locaties aan fysiek Wijkbeheerder.
- Melden via 14076 of Buitenbeter app.
-  Daarna kunnen wij nadere inspectie uitvoeren 

of het daadwerkelijk zo slecht is.
-  Tevens zullen we navragen of er werkzaam- 

heden gepland staan van K&L partijen  
(bijvoorbeeld Brabant Water / Enexis / ed). Als 
zij namelijk werkzaamheden hebben dan zullen 
we hierop wachten.

Mogelijke andere financiering 
N.v.t.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Dit is haalbaar, mits de openbare ruimte ook  
conform de nadere inspectie slecht is.
De locatie (voetpad / fietspad / rijbaan /  
ontsluitingsweg) is echter wel bepalend in het 
ingrijpmoment. Hiervoor zijn namelijk verschillende 
kwaliteitsniveaus afgesproken met de Politiek.
Daarnaast kijken we ook of er geen  
werkzaamheden gepland staan van K&L partijen.

Juridische aspecten 
N.v.t.

Overige aspecten 
N.v.t.

Betrokkenheid wijk 
- Melden locaties aan fysiek Wijkbeheerder.
- Melden via 14076 of Buitenbeter app.
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Thema idee
Idee 19a

Omschrijving plan 
Sinds enkele jaren is hiervoor een werkgroep aan de slag die 
– voor zover bekend – tegen de eindrapportage aan zit. Het 
ontwerp zal nagenoeg gereed zijn. Mooi is dat de cultuurhis-
torische achtergrond heel sterk terugkomt in het ontwerp en 
de indeling van het Pekhoeve terrein (gehele groene vlek 
tussen de omliggende straten).

Locatie idee 
Pekhoeve terrein 

Kosten idee in € 
Dit reeds lopend project heeft vorig jaar €12.000,- gekregen 
om dit verder uit te werken/laten werken.

Is het idee al opgenomen in de begroting voor komend 
jaar? Nee.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Afhankelijk van de voorgang van de 
betreffende werkgroep en de finan-
ciering.  

Juridische aspecten 
Bezwaren omgeving

Overige aspecten 
Lopend beleid

Mogelijke anderen financiering 
Wanneer het plan gereed is dient het aan het college van 
B&W aangeboden te worden. Als mogelijke dekkingsbronnen 
worden genoemd;
- Programmering Element groen.
- Speelbeleid, programmering ombouw speelplekken.
- Zelfwerkzaamheid van bewoners.
- Wijkdeals.
- Crowdfunding.

Thema idee
Idee 19c

Omschrijving plan 
Hiermede wordt ons inziens bedoeld dat zoveel mogelijk 
activiteiten en evenementen naar het Pekhoeveterrein en 
directe omgeving verplaatst zouden moeten worden. Denk 
daarbij aan (week) markten, outlet, muziek, braderie, kermis, 
carnaval, . . . en andere. Daarnaast zou dit kloppend hart ook 
een rol kunnen spelen in het recreatief en toeristisch functio-
neren van Ulvenhout voor de verdere omgeving. Koppeling 
aan officiële wandel- en fietsroutes, ruiterpaden een en ander 
met allerlei voorzieningen zoals bed & breakfast, rustpunten, 
fietsreparatie, laadpunten voor elektrische fietsen, informatie, 
verkoop streekproducten et cetera. 

Pekhoeve terrein 
wordt kloppend 
hart van 
Ulvenhout

19a

19c

Verbetering terrein van de Pekhoeve
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Thema idee
Idee 19b

Omschrijving plan 
We nemen aan dat deze 
veranda aan de zijde van de 
Mouterijstraat geprojecteerd 
wordt, tegen de grote zaal van 
het sociaal maatschappelijk 
centrum De Pekhoeve (niet de 

boerderij). Uiteraard dient daarvoor eerst een architec-
tonisch ontwerp met kostenraming gemaakt te worden 
en ingediend als initiatiefplan. De eigenaar van De 
Pekhoeve moet daar uiteraard bij betrokken zijn en 
mee instemmen.

Locatie idee 
Sociaal maatschappelijk centrum De Pekhoeve

Kosten idee in € 
Is nog geen zicht op 

Is het idee al opgenomen in de begroting voor 
komend jaar? 
Nee. Moet eigenaar van het pand doen.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Uiteraard dient daarvoor eerst een architectonisch 
ontwerp met kostenraming gemaakt te worden en 
ingediend als initiatiefplan. De eigenaar van 
De Pekhoeve moet daar uiteraard bij betrokken zijn en 
ermee instemmen.

Juridische aspecten 
Moet passen in het ontwerp/omgeving

Overige aspecten 
Architectonisch ontwerp

Mogelijke anderen financiering 
Crowdfunding

Locatie idee 
Het Pekhoeve terrein

Kosten idee in € 
Dit reeds lopend project heeft vorig jaar €12.000,-  
gekregen om dit verder uit te werken/laten werken.

Is het idee al opgenomen in de begroting voor 
komend jaar? Nee

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Afhankelijk van voortgang projectgroep zie 19a en de 
daarvoor vrijkomende budgetten. 

Juridische aspecten 
Moet passen in het ontwerp/omgeving.
Bezwaren omgeving.

Overige aspecten 
Het is belangrijk om in de ontwikkeling van dit denken 
de ondernemers / winkeliers van Ulvenhout / De 
Dorpsstraat. De verschillende Ulvenhoutse Stichtingen 
ontwikkelen zich onder een kapstok van de  
Dorpsonderneming Ulvenhout.

Mogelijke anderen financiering 
Crowdfunding

19b Pekhoeve voorzien van een 
grote veranda en picknicktafels
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Behoud en ondersteuning Pekhoeve20
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Expert        Lab Ulvenhout

Thema idee
Sociaal. Behoud sociaal cultureel centrum

Omschrijving plan 
Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve is 
belangrijke plek voor het huisvesten van sociale en 
maatschappelijke activiteiten. Dit gebeurt door 
vele vrijwilligers die hun best doen de exploitatie 
elk jaar weer sluitend te krijgen. Daarin dienen 
deze vrijwilligers goed ondersteund en gefacili-
teerd te worden. Dat lukt nu nog maar is geen 
vanzelfsprekendheid. De gemeente zou bij moeten 
springen als er tekorten zijn. 

Locatie idee 
n.v.t. 

Kosten idee in €  
Subsidie ter grote van exploitatietekort

Wat zou een vervolgstap zijn? 
Met elkaar (bestuur Pekhoeve en gemeente) het 
gesprek aangaan over hoe we hier mee omgaan

Mogelijke andere financiering 
n.v.t.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Makkelijk haalbaar. 
De relatie met het bestuur is goed. Zowel vanuit 
de afdeling vastgoed als vanuit wijkzaken. Er is 
ruimte en respect om met elkaar vragen en proble-
men te delen.

Juridische aspecten 
Geen

Overige aspecten 
Geen

Betrokkenheid wijk 
Het huidige bestuur van SCC de Pekhoeve. 
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Thema idee
Veiligheid en leefbaarheid.

Omschrijving plan 
De komende jaren zal het verkeer zeker nog blijven groeien, 
hoe het er over 10 jaar uit ziet weten we nog niet (zie 
bijgesloten artikel). 
Als gemeente proberen we, door meer in te zetten op het 
fietsgebruik hier wel een verandering in aan te brengen;
beter onderhoud van fietspaden, maken van veilige en korte 
verbindingen tussen de wijken en mensen met leuke 
campagnes proberen de fiets te promoten.
Mensen kunnen ook zelf acties of campagnes opzetten.
076fietst kan ze daarbij ondersteunen.

Locatie idee 
Ulvenhout

Wat zou een vervolgstap zijn? 
Op het gebied van snelheid kunnen mensen zelf een 30km 
buurtpakket bij de gemeente aanvragen. Op locaties waar 
veel te hard wordt gereden (in 30km gebieden) kan  
worden onderzocht (d.m.v. metingen) of dit inderdaad klopt. 
Naar aanleiding van de resultaten kunnen dan  
maatregelen worden bedacht.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Verkeer in de toekomst.

Wat op het terrein van de verkeersveiligheid gebeurt, wordt 
beïnvloed door wat er buiten het terrein van de verkeersvei-
ligheid gebeurt. Hoe wij ons verplaatsen zal onder invloed 
van onder andere technologische ontwikkelingen, demogra-
fische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, 
culturele ontwikkelingen en klimatologische ontwikkelingen, 
steeds veranderen. Daarnaast wordt veel Nederlandse 

verkeersveiligheid ‘geïmporteerd’. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor vrijwel alle verbeteringen in de veiligheid van auto’s, die 
immers doorgaans in het buitenland worden ontworpen en 
gemaakt. Het doel van het literatuuronderzoek, waarvan dit 
rapport verslag doet, was om de invloed van internationale 
ontwikkelingen en verwachte ontwikkelingen, met name die 
in Europa, in kaart te brengen. Wat is de invloed van 
(verwachte) ontwikkelingen buiten het verkeer en vervoer op 
dat verkeer en vervoer, en welke gevolgen hebben deze voor 
de verkeersveiligheid? En welke ontwikkelingen op het 
gebied van kennis, regelgeving en beleid omtrent verkeer en 
vervoer zijn er in Europa gaande en welke gevolgen hebben 
die voor de verkeersveiligheid en het verkeersveiligheids-
beleid, met name in Nederland? 

Uit toekomstverkenningen die in Nederland en in Europa zijn 
uitgevoerd, kan worden geconcludeerd dat men vrij unaniem 
van mening is dat Europa zal vergrijzen, de verstedelijking zal 
doorzetten, de informatie- en communicatietechnologie zich 
zal blijven ontwikkelen en het klimaat zal veranderen. 
Minder overeenstemming bestaat er over veranderingen in 
lifestyle, globalisering en economische groei. Verwacht wordt 
dat – mede door de genoemde algemene trends – het 
autobezit zal afnemen en men meer gebruik van een auto 
zal maken wanneer men die nodig heeft. Daarbij kan 
gedacht worden aan een concept als bijvoorbeeld Green 
Wheels. Er zullen ook meer oudere verkeersdeelnemers 
komen. Verder verwacht men dat er door verstedelijking in 
stedelijke gebieden meer verplaatsingen zullen worden 
gemaakt met het openbaar vervoer en meer gebruik zal 
worden gemaakt van tweewielers, al dan niet (elektrisch) 
gemotoriseerd. Door maatregelen die de uitstoot van CO2 
moeten beperken, zullen voertuigen lichter worden. Door de 
opkomst van hogesnelheidstreinverbindingen in Europa zal 
zowel het vliegtuig als de auto minder gebruikt gaan worden 
voor middellange afstanden. Daarnaast is een van de 

Afnemend verkeer in aantal en 
snelheid

21
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Europese doelstellingen om het goederenvervoer meer 
over het spoor en over water te laten plaatsvinden. Dit 
zou kunnen leiden tot minder goederenvervoer over de 
weg. Door de aanleg van zogenoemde corridors door heel 
Europa, zal het net van autosnelwegen zich uitbreiden. 

Alle genoemde trends op het gebied van verkeer en 
vervoer hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid. Die 
ontwikkelingen zijn deels gunstig (bijvoorbeeld meer 
gebruik van het openbaar vervoer) en deels ongunstig 
(bijvoorbeeld meer oudere verkeersdeelnemers) voor de 
verkeersveiligheid. Wat betreft de technologische 
ontwikkelingen verwacht men dat de rijtaak drastisch zal 
veranderen door met name ontwikkelingen in de infor-
matie- en communicatietechnologie. Van systemen die de 
bestuurder informeren (bijvoorbeeld apparatuur die 
waarschuwt wanneer de bestuurder vermoeid is of die 
waarschuwt dat voertuigen op botskoers naderen), zal er 
geleidelijk aan steeds meer apparatuur komen die taken 
van de bestuurder overneemt, zoals bijvoorbeeld remmen 
wanneer men een voetganger dreigt aan te rijden. De 
verwachting is dat men uiteindelijk alleen nog maar de 
auto hoeft in te stappen en zijn bestemming op te geven, 
waarna men volautomatisch door de auto naar zijn 
bestemming wordt gereden, zonder tussenkomst van 
menselijke handelingen. Het is opvallend dat in 
toekomstscenario’s voor voertuigtechnologie, relatief 
weinig aandacht wordt geschonken aan hoe automobi-
listen daarmee om zullen gaan. 

Ten slotte heeft de Europese Commissie op het gebied van 
verkeersveiligheid zelf ook een doelstelling en een idee 
hoe men deze wil bereiken. De doelstelling voor de 
Europese Unie is dat in 2020 het aantal verkeersslacht- 
offers (doden en ernstig gewonde verkeersdeelnemers) de 
helft is van dat aantal in 2010. Dit doel moet vooral 

bereikt worden door maatregelen op nationaal niveau. De 
Europese Commissie wil lidstaten daarbij helpen door 
zogenoemde ‘best practices’ te blijven opstellen. Ook 
denkt de Europese Commissie veiligheidswinst te kunnen 
boeken door de aanscherping van de eisen aan de 
rijopleiding en het rijexamen. Gelet op de geringe 
veiligheids-winst die in het verleden is geboekt door kwali-
teitsverbetering van de rijopleiding, is het echter de vraag 
of met aanscherping van de eisen op Europees niveau wel 
veel veiligheidswinst te boeken is. 

Aanbevolen wordt dat onderzoekers op het gebied van 
verkeersveiligheid op de hoogte blijven van ontwikke-
lingen die er buiten de kaders van hun vakgebied gaande 
zijn en nagaan wat de consequenties van die ontwikke-
lingen kunnen zijn voor de verkeersveiligheid. Dit rapport 
is op te vatten als een eerste aanzet tot beide aanbeve-
lingen. 

Verder wordt aanbevolen om toekomstverkenningen 
kritisch te bezien en een scheiding te maken tussen 
toekomstscenario’s gebaseerd op problemen die op ons 
afkomen zoals vergrijzing, verstedelijking en klimaatveran-
dering en de technologische toekomstbeelden. In het 
verleden gemaakte voorspellingen, louter op basis van de 
verwachte technologische vooruitgang, blijken vaak niet 
uit te komen. Een belangrijke reden daarvoor is dat bij 
technologische ‘utopieën’ vaak niet goed rekening wordt 
gehouden met wat mensen willen en hoe mensen zich 
aanpassen. Hiermee is niet gezegd dat er geen rekening 
moet worden gehouden met ontwikkelingen op technisch 
gebied, maar wel dat voorzichtigheid is geboden bij 
voorspellingen. Een voorbeeld van een dergelijke voor-
spelling is dat over dertig jaar de rijtaak volledig geauto-
matiseerd zou zijn. De vraag die men zich daarbij moet 
stellen is of mensen dat wel willen.
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22 Maatregelenpakket A58
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Thema idee
Leefbaarheid en gezondheid

Omschrijving plan 
Rijkwaterstaat. Er worden de komende jaren forse 
maatregelen getroffen. 
Kijk op: https://www.innova58.nl

Locatie idee 

Kosten idee in €  

Wat zou een vervolgstap zijn? 
- Car to go.  
- Gedeeld autogebruik.
-  Mensen kunnen zelf met hun straat of wijk 

aansluiten bij www.buurauto.nl . Dat kan bui-
ten de gemeente om en mensen kunnen zelf 
het initiatief nemen.
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Het aantal openbare afvalbakken  
verspreid over Ulvenhout uitbreiden
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Thema idee
Idee 23

Omschrijving plan 
Een aantal jaar geleden is na een periode van 
monitoring besloten om bakken die niet of 
nauwelijks gebruikt werden weg te halen. Dit om 
te kunnen bezuinigen op het aantal bakken en het 
legen van de bakken. Bewoners kunnen het 
verzoek indienen van “Adoptiebakken”, dit loopt 
via het project “opgeruimd Breda”. Aanmelden  
via de site.

Locatie idee 
Niet duidelijk 

Kosten idee in € 
Adoptiebak per stuk leveren en plaatsen € 500,- 
Aanvrager leegt de bak zelf in overleg. 

Is het idee al opgenomen in de begroting 
voor komend jaar? 
Ja

Haalbaarheid en doorlooptijd 
Snel.
Na tekenen overeenkomst aanvragen en 
gemeente. 

Juridische aspecten 
n.v.t.

Overige aspecten 
Inwoners uit Ulvenhout stellen voor om regelmatig 
een schouw uit te voeren op locaties waar een bak 
weg is en nu vuilnis ligt. Dit kan direct gemeld 
worden bij de gemeente. 

dorpsraad Ulvenhout, 
contact@dorpsraadulvenhout.nl 

Mogelijke anderen financiering 
n.v.t. 

Expert        Lab Ulvenhout
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Behouden van het dorpsbeeld 24



49

Expert        Lab Ulvenhout

Thema idee
Ruimte, stedenbouw, architectuur 

Omschrijving plan 
Het idee ziet toe op het behouden van het dorpse 
karakter door de bestaande ruimtelijke uitstraling 
(‘skyline’) te behouden en de architectuur van de 
Dorpstraat te respecteren en te ontwikkelen. 

Locatie idee 
Met name de hoofdaders en centrumgebieden.   

Kosten idee in € 
In de Nota van uitgangspunten van het bestem-
mingsplan is de ambitie opgenomen om bestaan-
de bouwhoogtes te respecteren en karakteristieke 
kapvormen te handhaven dan wel toe te passen 
bij nieuwe ontwikkelingen (mede n.a.v. de  
‘Bladerpoort’/’Prinsenhof’). In het bestemmings-
plan zijn deze uitgangspunten verwerkt in  
planregels. Nieuwe initiatieven moeten hier aan 
voldoen. Er zijn dus geen kosten verbonden aan 
dit idee!

Wat zou een vervolgstap zijn? 
Bestaand beleid: is al voorzien in de planvorming

Mogelijke andere financiering 
N.v.t.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
*** Makkelijk haalbaar, omdat beleid al is vastge-
legd in bestemmingsplan.

Juridische aspecten 
Nieuwe ontwikkelingen moeten benodigde  
vergunningen hebben, waarbij toetsing aan be-
stemmingsplan plaatsvindt. 

Overige aspecten 
Nieuwe ontwikkelingen vaak afhankelijk van 
projectontwikkelaars. Duidelijke communicatie 
m.b.t. bestemmingsplan aan de voorkant richting 
projectontwikkelaars is van belang.

Betrokkenheid wijk 
Meedenken bij nieuwe bestemmingsplan/ 
omgevingsplan.
Mogelijke afwijkingen snel communiceren met de 
Dorpsraad 
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Bevordering gezondheid25

Omschrijving plan
Mijn idee bestaat uit dat ik zou willen bekijken 
hoe binnen Ulvenhout gezondheid op de kaart 
kan worden gezet. Het aantal mensen met obe-
sitas, chronische ziekten, gedragsaandoeningen, 
allergieën en intoleranties neemt toe. Oorzaken 
hiervan liggen vaak op het gebied van leefstijl, 
omgaan met stress, voedingspatroon. Mensen 
hiervan bewust maken en leren eigen verant-
woordelijkheid te nemen (alvorens hulp te zoeken 
in het reguliere of complementaire medische 
circuit) zou een project zijn waar ik graag aan 
zou willen bijdragen. Het doel is dat mensen zich 
meer gelukkig en gezond voelen (en de zorgkos-
ten lager zullen zijn).

Locatie idee 
In het gehele dorp

Kosten idee in €  
Nader te bepalen

Wat zou een vervolgstap zijn? 
Wij zien veel aanknooppunten in dit idee wat tot 
een groter plan uitgewerkt kan worden. Door de 
onderwerpen te benoemen die van invloed zijn 
op de vitaliteit, de doelgroepen aan te geven en 
deze weer te koppelen aan reeds bestaande acti-
viteiten krijgen we een overzicht van de hiaten in 
de gezondheids cq vitaliteitsaanpak in Ulvenhout’. 
De onderstaande matrix geeft hier een beeld van.
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De onderwerpen kunnen ook in een Pyramide 
weergegeven worden waarbij de onderwerpen in 
de bodem het zwaarste wegen voor gezondheid 
van mensen en bovenin wegen de onderwerpen 
het minst mee.
 

Zo kunnen bestaande initiatieven zoals de activi-
teiten van WIJ en de KBO, het project wonen met 
gemak en de JongerenOpGezondGewicht (JOGG) 
aanpak en alle andere activiteiten in de matrix 
opgenomen worden. Daarnaast zijn er activiteiten 
zoals: Jong leren eten en heeft de provincie het 
project “het Groene schoolplein” inmiddels op 

150 scholen ingezet. In dit project krijgen 
scholieren kook en smaaklessen.
Ook kan er aan nieuwe activiteiten gedacht 
worden, zoals een inloopplaats voor vragen over 
gezondheid, voorlichtingsavonden en leefstijl-
coaching.

Wie kunnen hierbij een rol spelen? 
Scholen, sociale wijkteam, CJG, Zorg voor Elkaar, 
Wijkverpleegkundige, huisartsen, vrijwilligersorga-
nisaties, KBO, sportverenigingen, vrijwillige hulp-
dienst Ulvenhout, GGD, Voedingshuisarts (Jackie 
van Kimmenade) maar ook de Smaakspecialist en 
alle andere initiatieven die hieraan een bijdrage 
willen leveren

Mogelijke andere financiering 
Er zijn wijkbudgetten voor collectieve voorzienin-
gen en de innovatietafel van de gemeente voor 
initiatieven in de individuele zorg.

Haalbaarheid en doorlooptijd 
*** Makkelijk haalbaar, omdat er al veel is. Het 
realiseren van nieuwe initiatieven op plaatsen 
waar nog geen aanbod is kan meer tijd in beslag 
nemen. Ook de realisatie van een totaalplan kan 
over een langere periode verdeeld worden.

Juridische aspecten 
n.v.t.

Betrokkenheid wijk 
Hoe kan een inwoner die geïnteresseerd is, hierbij 
betrokken worden?

jeugdigen Werkende
ouders

Vitale  
ouderen

Kwetsbare 
ouderen

Voeding 

Beweging

Ontspanning/
Herstel/slaap

Positief denken

Sociale steun

Passie/bezieling

Voeding
beweging

Ontspanning/herstel/slaap
positief denken

sociale steun
passie/bezieling
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