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Geacht college,  

 

Als kerngroep van de samenwerkende wijk- en dorpsraden willen wij graag, naast de reacties van de 

individuele wijk- en dorpsraden, kort reageren op de door uw college gepresenteerde Omgevingsvisie.  

Allereerst willen wij uw college complimenteren met het onderliggende stuk; het is goed leesbaar en getuigt 

van een duidelijke samenhang op de verschillende onderdelen. Wel zijn wij van oordeel dat een aantal van 

de door u gemaakte keuzes onvoldoende aansluiten bij de wensen en noden van veel bewoners. Wij lichten 

dit toe. 

 

De duidelijke keuze voor groei wordt door uw college vooral vertaalt in groei van bedrijventerreinen. Op 

zich begrijpelijk omdat economische groei noodzakelijk is, maar dit is moeilijk uit te leggen gelet op het 

groot aantal verloederde en leegstaande bedrijventerreinen dat Breda thans rijk is. Op dit onderdeel overtuigt 

uw visie niet, zeker niet wanneer in ogenschouw wordt genomen dat veel van de door u gewenste 

kennisintensieve en creatieve bedrijvigheid niet noodzakelijkerwijs plaats hoeft te vinden vanuit 

grootschalige bedrijventerreinen.  

 

De dominante aandacht voor bedrijventerreinen staat bovendien in schril contrast met het gebrek aan 

aandacht voor de woonbehoefte en dus het welzijn van de Bredase bevolking. Woningnood is een reëel 

probleem in Breda en zal bij groei van de bevolking de komende decennia een probleem blijven. Wanneer 

het antwoord hierop alleen gevonden wordt door hoogbouw miskent het college de behoefte van de Bredase 

bevolking aan betaalbare woningen, waarbij de gestelde 50% een forse onderschatting is. Evenmin sluit het 

aan bij de breed gedragen wens van “stad in het groen”. 

 

Ten slotte is onvoldoende aandacht voor de segregatie in Breda: met alleen het scheppen van verbindingen 

tussen wijken valt een dergelijke kloof niet te overbruggen. 

 

De kerngroep hecht evenzeer als uw college aan daadwerkelijke participatie en zien uw uitnodiging hiertoe 

dan ook met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

De kerngroep van de samenwerkende wijk- en dorpsraden, 

 

Piet Maanders 

Paul Bindels 

Jean Nijssen 

Richard Kanters 

Claasje van den Hoogen 

Leo van den Berg  

 

 


