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Heel de buurt

Het  nieuwe jaar  zijn  we  gestart  met  onze  jaarvergadering.  Drie  thema’s  zijn  over  het

voetlicht gebracht: water, groen en het land. Deze drie thema’s vindt u ook terug in deze

nieuwsbrief.

In  de  kerstperiode  hebben  alle  buurtbewoners  het  jaarverslag  én  het  jaarplan  2022

ontvangen.  N.a.v  de  jaarvergadering  is  ons  jaarplan  geactualiseerd  naar  2023.  Het

jaarplan wordt gepubliceerd op onze website.

Er  wordt  trouwens  gewerkt  aan  een  nieuwe  website.  Binnenkort  kunnen  we  u  hier

deelgenoot van maken.

De jaarvergadering in gemeenschapshuis de Lies was goed bezocht. De zaal zat vol met

vele buurtbewoners. De wijkraadsleden waren gastheer en gastvrouw en speciaal voor

deze avond was Dennis onze gespreksleider.

Vanuit de drie thema’s is er steeds een inleiding en in groepen gaan we daarover met

elkaar in gesprek. De opmerkingen op de flaps én van de tips en tops hebben we verwerkt

in het jaarplan 2023

Jaarvergadering
Op 9 januari hebben we onze jaarvergadering gehouden in Gemeenschapshuis Liesbos.

Al met al spreken de aanwezigen waardering uit voor deze jaarvergadering. In kleinere

groepen praten over de thema’s levert ook op dat de wijkraad haar jaarplan actualiseert.

We destilleren hieruit onze opdracht. De buurtbewoners hebben ook via Tip en Top kaarten

zaken  aangegeven  waarmee  we  als  wijkraad  aan  de  slag  gaan.  Ook  die  reacties



verwerken we in ons jaarplan.

De avond werd afgesloten met een toost op het nieuwe jaar.

In  de blokken hieronder  leest  u  een samenvatting van de presentaties en de reacties

hierop tijdens deze avond.

Water

Het waterschap werd vertegenwoordigd door Karin van den Berg en Alwin ten Cate.

Het  waterschap  draagt  zorg  voor  het  waterbeheer  in  ons  gebied.  De  diverse

waterstromen,  de Aa,  Turfvaart  en Bijloop,  zorgen voor  water  in  het  gebied.  Het

project Vloeiweide wordt met name toegelicht.  Er zijn stuwen geplaatst waarmee het

water  langer  in  ons gebied blijft  en  niet  direct  wegstroomt.   Bij  de  Bijloop wordt

gewerkt aan een natte Ecologische Verbindings Zone voor bv. de kamsalamander.

De  zaal  vraagt  hoe  het  zit  met  grondwateronttrekking.  Daarnaast  speelt  dat

bewoners zelf ook dammen willen/kunnen maken om het water vast te houden

Groen

Een bijzonder project in ons

buitengebied is de Herenboeren, op

‘t Lies.



Er wordt reeds drie jaar geboerd aan

de  Sprundelsebaan.  Het  is  een

coöperatie  van  mensen  die  zelf

werken  op  het  land,  een  bijdrage

betalen  en  daarvoor  voedsel

terugkrijgen  én  het  concept  van

duurzame landbouw. Of zoals Wilga

Janssen  het  formuleerde:  natuur

gedreven, economisch gedragen en

sociaal verbonden.

Ook dit project roept vragen op.  Zijn

er  ‘voldoende   monden’,  die  een

bijdrage  betalen?  Wat  betaalt  men

voor  de  grond?  Kunnen

buurtbewoners  ook  producten

kopen?

Land

Hier gaat het om de vraag om meer groen in het buitengebied. We hebben het

Liesbos  én  via  de  Trippelenberg  ben  je  zo  bij  het  Mastbos.   Als  je  beide

verbindt krijg je een prachtige groene corridor bij Breda en wordt het echt een

stad in het groen.  Stad in het groen is immers de ambitie van de gemeente

Breda.

Hiervoor is Arjan Stoop gevraagd van het Brabants Landschap.  Helaas moet

hij  verstek  laten  gaan.  Karin  van  het  waterschap  kan  ons  informeren  over

projecten in ons gebied. Het betreft dan ecologische verbindingszones (EVZ)

tussen  diverse  natuurgebieden.  Een  EVZ  is  25  meter  breed.  Er  zijn

verschillende plannen en hier en daar zijn reeds projecten van de EVZ gestart.

Overleg is nodig met diverse grondeigenaren. Beeld in de zaal is dat het nogal

versnipperd is tot hier en daar een ‘groene zone voor een plant of dier’.

Ook vraagt  men aandacht  voor  het  bestemmingsplan Ritmeesterpark  3.  De



gemeente bestemt landbouwgrond tot bouwgrond en daarmee wordt het groen

van bv. de Trippelenberg opgeofferd.

Bijgaand een plaatje met daarop de voorzitter Paul Bindels

die o.a. aan Alwin van het waterschap een bijzonder boek

over  het  buitengebied  van  Breda  overhandigt.  Breda  in

beweging,  over  Landschappelijk  erfgoed.  Het  boek  is

samengesteld door de gouden Cirkel .
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