
Agenda
▪ Welkom 

▪ Voorstellen projectteam

▪ Bedoeling van de avond 

▪ Proces / planning

▪ Presentatie architect

▪ Informatiemarkt & gesprekstafels

▪ Afronding 



Met wie zijn we hier? 

▪ Initiatiefnemers: WonenBreburg en AM 
ontwikkelaar

▪ Architecten 

▪ Gemeente Breda

▪ Raffy



Waarom zijn we hier?

1. Vervolg op huisbezoeken en caravandag
Bewoners informatiebrief 

2. Korte planpresentatie & ophalen per thema

3. Uitnodigen voor werkgroepen: 
Proces I Buitenruimte I plek voor de buurt 

September 2021

Maart 2022



Omgevingsdialoog; status van het plan

▪ Informeren en ophalen; Verwerken 

inbreng bewoners en gemeente

▪ Opstarten bestemmingsplanprocedure + 
onderzoeken: vanaf nu

▪ Ontwerp bestemmingsplan ter inzage + 
mogelijkheid zienswijze: vanaf eind 
augustus- september 

▪ Vaststelling bestemmingsplan + start 
beroepstermijn: december 2022

Werkgroepen per thema. 

Start op korte termijn. Voor de 
zomer 2022.

Op de hoogte blijven?

- Bewonersbrief

- Website

- Bereikbaar voor vragen
- Volgende inloop-avond eind 

2022



Flora en fauna

▪ Procedure 

▪ Wet- en regelgeving

▪ Experts die ons adviseren 



Vanavond; Luister, denk mee en stel uw vragen

Vijf onderwerpen:

1. Doelgroep en woningbouw

2. Nieuwe plek: Vierkante meters 

beschikbaar voor een 

maatschappelijke invulling. 

3. Parkeren en herinrichting omliggende 

straten

4. Park en buitenruimte

5. Wat doen we met het terrein in de 

tussentijd?

Schrijf uw reactie op de kaartjes en 

stop ze in de rode brievenbus! Ook 

voor eventueel vervolgcontact.

We noteren de algemene vragen en 

beantwoorden deze in een verslag. 

Deze zullen wij verspreiden aan 

diegene die hun gegevens hebben 

achter gelaten. 



Vragen over deze 

bijeenkomst?



Presentatie architect



De locatie



De locatie



De locatie



Compact bebouwing

ruimte voor groen



of voor parkeren?



Twee bouwvelden

P

P



bouwhoogte



Zonstudie

juli



Zonstudie

Maart / Sept.



overzicht



Enkele schetsimpressies

Hoek Bernard de Wildestraat – Tilman

Suysstraat

Zicht vanuit de Bruno Renardstraat 

richting

het park en het oostelijke bouwveld



Bernard de wildestraat Willem de Bruynstraat

Enkele schetsimpressies





Spelen en sporten in het park Hogere beplanting en struiken afgewisseld met vaste planten en gemaaid gras 

Groene zone met grote bomen en wandelpaden door het park Verblijven op lange banken langs de wandelpaden Bomen in de volle grond

Wadi: verlaging in het landschap waar regenwater in wordt opgevangen











Vragen?

Algemene indruk | Waar ziet u kansen? | 

Wat vindt u positief? | Waar heeft u zorgen over?

> Kom naar de informatiemarkt!


