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JAARPLAN 2023 
WIJKRAAD BREDA BUITENGEBIED ZUID WEST 
 
 Informatie en bestuur 

1. Informatievoorziening 
1.1. Nieuwsbrief opstellen en verspreiden 
1.2. Website Wijkraad beheren en actualiseren 
 
Verkeer en  sociale veiligheid 
2.   Fietspaden mogelijk maken, bv. Overaseweg en  Liesbos. 
3.   Betere verlichting langs de straten en de verlichting verduurzamen. 
4.   Aandacht vragen voor verlichting van de fietsen. 
5.   Snelheid verlagen in bijzonder de Overaseweg en Leursebaan  (van 60 km naar 50 km) 
6.   Aandacht voor handhaven, verbeteren toezicht, blauw op straat, mobiele flitser. 
 
Leefbaarheid 
7.   Behoud en beschermen van natuur en diversiteit in het buitengebied.  
8.   Mogelijk maken van verkoop producten aan huis vanuit het bedrijf en/of boerderij. 
9.   Uitbreiding van de fiets- , wandel – en ruiterpaden. 
10. Aanpak zwerfvuil, regelmatige schoonmaakacties,  Afvalbakken bij  de banken,  

 aandacht voor de (drugsafval)dumpingen. 
11. Aandacht ‘gebruik’/ vervuiling Kerkeveld, school Effen 
12. Graffiti en wildplakken verminderen: het buitengebied ‘schoon houden’.  
13.  Behoud en beschermen van natuur en diversiteit: EVZ en NNN: 

verbinding Liesbos-Mastbos  
en water vasthouden in het gebied: Aa, Turfvaart en Bijloop, water scheiden? 

14.  Onderhoud, zandpaden, wegen en bermen  (overzicht PHE)   
bv. Drielindendreef, Vaareindseweg 

15.  Aandacht voor kleinschalige én biologische landbouw.  (3,7 ha Trippelenberg) 
16.  Structuurvisie: Behoud het Hout, meer groen en minder bebouwing  
 
Woonbehoefte 
17. Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).   

Bedrijven/boerderijen geschikt maken voor (meerdere) woningen  
18.  Starters- en seniorenwoningen mogelijk maken. 
19.  Geen rood voor groen: dus niet van landbouw naar ‘stenen’/huizen. 
       Het buitengebied groen houden en  ‘vergroenen’.  
 
Kwaliteit van wonen 
20. Geluidsoverlast A16 en HSL, middelen ten goede van bewoners. 
21. Lichtvervuiling: ‘kasverlichting dempen’, uit van zonsondergang tot zonsopkomst. 
22. Kwaliteit openbaar vervoer, meer bushaltes in het buitengebied, evt. aanvullend vervoer. 
23. Energietransitie: middelen voor energiebesparing ten goede van de buurt 
24. Participatiefonds windmolens voor de buurt 
 
Voorzieningen 
25. Aandacht voor het verenigingsleven, in bijzonder voor jong en oud  
26. Aandacht voor de gemeenschapshuizen  


