
 
 
KLANKBORDGROEP WOONAKKER 

Agenda bijeenkomst juli * 
[* definitieve datum volgt: 19 of 20 juli ] 

 

1. 20.00-20.10 uur: Welkom, vaststellen notulen 10 juni, vaststellen agenda 19/20 juli en  

Ontvangen mails/post klankbordgroep 

- Ontvangen mails/post:  

o Dhr. Pols: rapport natuurtoets  

o Dhr Temme: Sweco- rapport 

o [..mogelijk volgen er nog meer berichten] 

 

2. 20.10-20.30 uur: Agrarische ondernemers in de buurt van project Woonakker 

Klankbordgroepleden hebben hiervoor de volgende bespreekpunten aangedragen: 

- De geldende RIVM-richtlijnen in relatie tot de nieuwbouw in de nabije omgeving van 
agrarische ondernemingen. Hoe wordt hiermee omgegaan? 

- De stand van zaken gesprekken met agrarische ondernemers?  

- In hoeverre belemmeren aanwezige ondernemingen (agrarische, andere) de ontwikkeling 
van deze nieuwe wijk? 

 
Op dit moment wordt bekeken of een expert van het kennisplatform Kennisplatform 
Veehouderij en humane gezondheid kan aanschuiven bij de vergadering.  
 
 

3. 20.30-20.50 uur: Terugkoppeling J. Weijters over bijdrage in projectgroepoverleg  

Johan Weijters is tijdens de vorige klankbordbijeenkomst door de initiatiefnemers uitgenodigd 
deel te nemen aan een van de overleggen van de projectgroep Woonakker. Doel van zijn 
deelname: verdiepen van de thema’ s zorg en passend aanbod voor senioren. Ook zou in dit 
overleg ruimte worden gemaakt om de vragen die Johan Weijters gesteld heeft over de 
uitkomsten van de peilingen in april door te nemen.  

Tijdens deze vergadering geeft Johan Weijters een korte terugkoppeling van zijn bijdrage in 
de het projectoverleg en de bespreking van zijn vragen over de peilingen. 

Een van de klankbordgroepleden heeft aangegeven dat hij bij dit agendapunt een antwoord 
krijgt op de volgende vragen. De vragen zijn gericht aan de initiatiefnemers: 

- In hoeverre passen de uitkomsten van de peilingen in de plannen van de initiatiefnemers? 

- Met welke aspecten die zijn ingebracht kunnen zij niet uit de voeten?  

- In hoeverre passen de ingebrachte woonwensen in het bredere woningmarktonderzoek 
en in de plannen van de initiatiefnemers?    



 

4. 20.50-21.05 uur: Terugkoppeling extra sessie over verkeersafwikkeling Teteringen 

De gemeente Breda organiseert op 12 juli een bijeenkomst die ingaat op de gevolgen van de 
verschillende (stedenbouwkundige) ontwikkelingen op de verkeersafwikkeling in Teteringen. 
Een aantal leden van de klankbordgroep neemt aan deze bijeenkomst deel.  

Tijdens deze vergadering is er ruimte voor een korte terugkoppeling van de deelnemers aan 
de klankbordgroep.   

 

5. 21.05-20.20 uur: Terugblik op de verdiepende gesprekken 13 juli 

Op 13 juli vinden verdiepende gesprekken plaats over thema’s betreffende Woonakker. 
Tijdens de vergadering is er ruimte om terug te blikken op deze bijeenkomst. Aanvullend op 
de bijeenkomst van 13 juli vindt in de week van 19-23 juli een wandelommetje door het 
plangebied plaats.  

 

6. 21.20- 21.30 uur: Actiepunten, agendapunten en datum volgende vergadering en wat  

verder ter tafel komt 

- Agendapunten volgende vergadering 

- Plannen volgende vergadering begin september 

 

Bijgevoegde stukken: 

- Ontvangen post (t/m/ 23 juni 2021, eventueel volgt op 13 juli meer) 

 

 
 
 


