
 
 
KLANKBORDGROEP WOONAKKER 

Agenda bijeenkomst 17 november  
-definitief- 

Locatie: Alexanderzaal ‘t Web, Teteringen  

Start: 20.00 uur 

Einde: 21.30 uur 

LET OP: Bij binnenkomst wordt gevraagd de CoronaCheck-app en legitimatie te tonen. Graag bij 
binnenkomst even bij de deur wachten op medewerkers van ’t Web. 

LET OP:  Klankbordgroepleden die de bijeenkomst liever digitaal willen bijwonen, kunnen dit melden 
bij Daniëlle van Vuuren. Zij zal hen dan een digitale inlog bezorgen.  

 

1. 20.00-20.15 uur: Welkom, mededelingen, vaststellen notulen 29 september,  

vaststellen agenda 17 november, bespreken ingekomen post 

Ontvangen mails/post klankbordgroep 

o [vooralsnog geen binnengekomen mails/post] 

 

2. 20.15-20.25: Terugblik op informatieavond 19 oktober  

Op 19 oktober vond een openbare informatiemarkt plaats waar de eerste schetsen 
Woonakker werden getoond. De avond werd bezocht door ruim 350 bezoekers. Tijdens de 
vergadering blikken we kort terug op de bijeenkomst.  
 
Ter informatie: Via deze link vindt u een video waarin Leon Hietbrink, SVP Architectuur & 
Stedenbouw, de schetsen voor Woonakker toelicht. Het artikel over de informatieavond over 
de informatieavond vindt u hier. Het artikel geeft antwoorden op veel gestelde vragen tijdens 
de informatiemarkt. 
 

3. 20.25-20.50 uur: Ontwikkelvisie en stand van zaken stedenbouwkundig plan Woonakker 

Initiatiefnemers lichten de opbouw van de concept ontwikkelvisie Woonakker toe. De concept 
ontwikkelvisie is het document dat zij aan het einde van deze haalbaarheidsfase indienen bij 
de gemeente Breda. De ontwikkelvisie is het eerste plan voor Woonakker. In dit plan is nog 
niet alles helemaal onderzocht en uitgedacht. Het geeft de hoofdlijnen weer. Nadere 
uitwerking volgt na goedkeuring.  
Tijdens de bespreking wordt ook in gaan op de laatste stand van zaken van het 
stedenbouwkundig plan Woonakker, oftewel de schetsen.  
 

4. 20.50-21.00 uur: Vooruitblik komende periode 

Tijdens de vergadering bespreken we de stappen die komende weken gezet gaan worden bij 
de afronding van de haalbaarheidsfase. Ook blikken we vooruit op het komende 
besluitvormingsproces en fase die daarna komen gaat.  



5. 21.00-21.15 uur: Afsluiting klankbordgroepreeks haalbaarheidsfase & terugblik  

Deze bijeenkomst is de vijfde en laatste klankbordgroepvergadering binnen de 
haalbaarheidsfase Woonakker. Tijdens de bijeenkomst kijken we met elkaar terug op de 
afgelopen periode. Vragen die aan de orde komen zijn: 

- Hoe heeft een ieder de deelname aan de klankbordgroep ervaren? 

- Wat leren we hiervan en nemen we mee in de vormgeving van een volgende fase? 

- Welke wensen leven er onder de klankbordgroep v.w.b. hun betrokkenheid in een 
volgende fase? 

Tevens sluiten we de reeks met elkaar op passende wijze af. 

 

6. 21.15- 21.30 uur: Wat verder ter tafel komt & eventuele nazit 

 
 
Bijgevoegde stukken: 

- Woonakker Update #9 
- Nieuwsbericht: ‘Ervaring opdoen met circulair bouwen in project Woonakker’ 


