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De resultaten van de peiling
• Periode: 21 april 2021 t/m 9 mei 2021
• Aantal respondenten in totaal: 223
• Promotie via:
• Website www.woonakker-teteringen.nl
• Woonakker Update
• Flyer Woonakker-ommetje
• Facebookadvertentie gemeente Breda
• Diverse Facebookpagina’s en –groepen

• Aantal respondenten dat de informatieavond heeft 
bijgewoond: 94 (42,2%)

http://www.woonakker-teteringen.nl/
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De leeftijden van de invullers

Jonger dan 26 
jaar
5%

26 - 35 jaar
18%

36 - 50 jaar
29%

51 - 65 jaar
29%

66 jaar of ouder
19% Jonger dan 26 jaar

26 - 35 jaar

36 - 50 jaar

51 - 65 jaar

66 jaar of ouder
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Ik ben geïnteresseerd als…

Direct omwonende
29%

Eigenaar/werknemer
1%

Inwoner van 
Teteringen

24%

Mogelijk 
toekomstig 

bewoner
20%

Inwoner van 
Teteringen 
(Mogelijk 

toekomstig 
bewoner)

24%

Anders
2%

Direct omwonende

Eigenaar/werknemer

Inwoner van Teteringen

Mogelijk toekomstig bewoner

Inwoner van Teteringen (Mogelijk
toekomstig bewoner)
Anders

- 44% is mogelijk toekomstig bewoner
- 48% is inwoner van Teteringen
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Waar komen de invullers vandaan?

Teteringen
85%

Breda
9%

Oosterhout
3%

1…

1%

1%

Teteringen (166x)
Breda (17x)
Oosterhout (7x)
Prinsenbeek (2x)
Rosmalen (2x)
Tilburg (2x)
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Waar komen de mogelijk toekomstig 
bewoners vandaan?

Teteringen
70%

Breda
17%

Oosterhout
7%

2%
2%

2%

Teteringen (61x)
Breda (15x)
Oosterhout (6x)
Prinsenbeek (2x)
Rosmalen (2x)
Tilburg (2x)
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Vraag 1: Wanneer heeft Woonakker 
meerwaarde?
Veelvoorkomende antwoorden:
1. Thema dorps karakter

• Als het aansluit bij het dorps karakter
• Als de rust bewaard blijft en de wijk ruimtelijk wordt opgezet met voornamelijk grondgebonden woningen

2. Thema kansen op woningmarkt
• Als het tegemoetkomt aan de behoefte in de woningmarkt
• Als er gevarieerde bouw/breed aanbod komt: betaalbare starterswoningen, seniorenwoningen, 

gezinswoningen
• Als er voorrang voor mensen uit Teteringen georganiseerd kan worden bij de woningtoewijzing

3. Thema verkeer en mobiliteit
• Als er qua mobiliteit gedacht wordt aan de leefbaarheid van de omwonenden
• Als de extra verkeersdruk op de Oosterhoutseweg wordt voorkomen/er in de plannen ook rekening wordt 

gehouden met de ontsluiting van de wijk
4. Thema natuur, groen en energie

• Als er veel groen komt/geen natuur verloren gaat
• Als er een duurzame, minstens energieneutrale wijk gerealiseerd wordt
• Als het een groene, sociale en inclusieve wijk wordt, die klaar is voor de toekomst

En ook wordt genoemd dat Woonakker geen meerwaarde heeft, of dat het aantal geplande woningen te hoog is.
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Vraag 2: Wanneer heeft Woonakker geen  
meerwaarde?
Veelvoorkomende antwoorden:
1. Thema hoogbouw

• Als er hoogbouw, flats komen
2. Thema verkeer

• Als het dorp last ondervindt van het toenemende verkeer
• Als de verkeerssituatie onveilig wordt
• Als de infrastructuur (ook in Teteringen als dorp) niet op deze nieuwe wijk wordt aangepast

3. Thema betaalbaarheid
• Als er alleen maar dure/onbetaalbare woningen komen (boven 350.000-360.000 2x genoemd)

4. Thema ruimte en dorps karakter
• Als het ‘volgeplempt’ wordt, 'hutje-mutje'
• Als het niet aansluit bij het ruimtelijke dorps karakter

5. Thema woningen
• Als er geen rekening wordt gehouden met starters/weinig diversiteit is qua woningen
• Als het weer zo’n standaardwijk wordt (te veel gericht op 1 segment)
• Als er lelijke blokkendozen (fantasieloze wijk) worden gebouwd

6. Thema natuur
• Als er geen rekening wordt gehouden met het landschap/als er te veel natuur moet wijken
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Vraag 3: Welke 5 onderwerpen (gebied) dragen 
volgens u het meest bij aan welzijn?

De 5 meest voorkomende antwoorden (aantallen):
• Hoeveelheid ruimte voor groen, zo min mogelijk stenen: 144
• Dichtheid van de bebouwing, ruimtelijke opzet: 122
• Uitstraling wijk, dorps karakter: 120
• Verkeersveiligheid: 100
• Kwaliteit natuur, bijdrage aan biodiversiteit, behoud inheemse soorten: 94

De 3 minst genoemde antwoorden:
• Bereikbaarheid met OV: 39
• Stimuleren beweging: 37
• Recreatiemogelijkheden: 32



10

Vraag 4: Welke 5 onderwerpen (gebouwen) 
dragen volgens u het meest bij aan welzijn?

De 5 meest voorkomende antwoorden (aantallen):
• Identiteit van de gebouwde omgeving, dorps karakter: 161
• Dichtheid van de bebouwing, ruimtelijke opzet: 160
• Aansluiting van de nieuwe bebouwing bij huidige bebouwing in het dorp: 105
• Nieuwe woonvormen, gezamenlijk wonen, meergeneratiewonen: 96
• Materiaalkeuze, natuurlijke materialen, houtbouw, kurk, leem: 86  

De 3 minst genoemde antwoorden:
• Moderne architectuur, rechte vormen: 34
• Materiaalkeuze, transparant: 19
• Materiaalkeuze, warmteobserberend, donkere kleuren: 14
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Vraag 5: Welke 5 onderwerpen (gebruik) dragen 
volgens u het meest bij aan welzijn?

De 5 meest voorkomende antwoorden (aantallen):
• Ruimte voor wandelommetjes en een aansluiting op fietsroutes: 138
• Ruimte voor ontmoeting en contact, bankjes, pleintjes: 117
• Kindvriendelijke en veilige looproutes: 114
• Ruimte voor spelen voor kinderen: 110
• Parkeergelegenheid voor de deur: 80

De 3 minst genoemde antwoorden:
• Eigenaarschap over (deel van) openbaar gebied, inclusief beheer en 

onderhoud: 29
• Gezamenlijke parkeergelegenheid op afstand in de wijk: 25
• Aanwezigheid van deelauto’s: 24
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Vraag 6: Vindt u het belangrijk dat Woonakker 
bijdraagt aan welzijn?

3%
1%

9%

39%

48%

Helemaal niet belangrijk
Niet belangrijk
Om het even
Belangrijk
Heel erg belangrijk

87% vindt welzijn belangrijk (of heel 
erg belangrijk)
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Vergelijkingen tussen vragen
• Leeftijdscategorie (vraag 19) vs Belang van welzijn (vraag 6)

In percentages
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Vergelijkingen tussen vragen
• Doelgroep (vraag 18) vs Belang van welzijn (vraag 6)

In percentages
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Vraag 7: Kunt u in één woord aangeven wat het 
Teteringse dorpse karakter voor u betekent?



16

Vraag 8: Hoe belangrijk vindt u het dat 
Woonakker aansluit bij het huidige dorpse 
karakter?

5%

3%
12%

35%

45%

Helemaal niet belangrijk
Niet belangrijk
Om het even
Belangrijk
Heel erg belangrijk

80% vindt dit belangrijk (of heel erg 
belangrijk)
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Vergelijkingen tussen vragen
• Leeftijdscategorie (vraag 19) vs Belang van dorps karakter (vraag 8)

In percentages
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Vergelijkingen tussen vragen
• Doelgroep (vraag 18) vs Belang van dorps karakter (vraag 8)

In percentages
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Vraag 9: Voorkeur voor woningtypen
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Vergelijkingen tussen vragen
• Leeftijd (vraag 19) vs Woningtypen (vraag 9)

In percentages
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Vergelijkingen tussen vragen
• Doelgroep (vraag 18) vs Woningtypen (vraag 9)

In percentages
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Vraag 10 t/m 13: Wat heeft uw voorkeur?
• Goed bereikbaar voor fietsers en wandelaars: 122
• Goed bereikbaar voor autoverkeer: 89

• Groen voor de deur (parkeren op afstand): 97
• Parkeren voor eigen deur: 112

• Laadpalen gecentreerd op een aantal hubs in de wijk: 94
• Laadpalen voor elektrische auto’s op veel plaatsen 

verspreid beschikbaar: 106

• Deelauto’s zijn niet nodig: 116
• Ruimte voor deelauto’s: 89
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Vergelijkingen tussen vragen
• Doelgroep (vraag 18) vs Voorkeur bereikbaarheid (vraag 10)

In percentages
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Vergelijkingen tussen vragen
• Doelgroep (vraag 18) vs Voorkeur parkeren (vraag 11)

In percentages
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Vergelijkingen tussen vragen
• Doelgroep (vraag 18) vs Voorkeur deelauto’s (vraag 13)

In percentages
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Vraag 14: Wensen of ideeën over (nieuwe 
vormen van) mobiliteit in Woonakker?

Een greep uit de gegeven antwoorden:

• Parkeren buiten de wijk
• Goede, ruime fiets- en wandelvoorzieningen (ook o.a. leenfietsen)
• Voorrang voor fietser en wandelaar
• Elektrische deelvoertuigen (scooters/steps, niet zozeer auto’s)
• Wijkvervoer
• Aansluiting openbaar vervoer
• ‘Ongezonde’ mobiliteit onzichtbaar maken
• Autoluwe wijk
• Kindvriendelijk maken
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Vraag 15: Doorpaten over thema’s
• Aantal respondenten dat wil doorpraten over thema’s: 196 

(88,0%)
• Thema’s:
• Meerwaarde van Woonakker
• Bijdrage aan welzijn
• Dorps karakter
• Mobiliteit in de wijk
• Andere…:

• Veiligheid
• Mogelijkheid van CPO-bouw
• Innovatie
• Duurzaamheid
• Ontsluiting van de wijk
• Geitenhouderij

• Mobiliteit in heel Teteringen
• De natuur/natuurinclusiviteit
• Afvalinzameling
• Type woningen
• Best practices i.v.m. recente bouw
• Bereikbaarheid met auto/fiets
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Vraag 16: Klankbordgroep
• Aantal respondenten dat deel wil nemen aan de 

klankbordgroep: 60 (26,9%)
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Vraag 21: Voorkeuren informatie
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Vraag 22: Wilt u ons nog iets meegeven over de 
ontwikkeling?
Een greep uit de gegeven antwoorden:

• “Ik zou graag een compliment willen geven over uw aanpak waarbij openheid en betrokkenheid belangrijke en zeer 
gewaardeerde kernwaarden zijn.”

• “Heel goed dat er nu eindelijk een hopelijk levensvatbaar initiatief tot stand kan komen. Daar dragen wij graag aan bij.”

• “Momenteel staat de wereld op zijn kop. We dienen met nieuwe woonwijken sterk rekening te houden met de toekomst. Laat 
Breda/Teteringen voorloper zijn, een plek die het goede voorbeeld geeft als het gaat om duurzaamheid, lef, toekomstgericht 
bouwen.”

• “Het zou zonde zijn als dit project doorgang gaat vinden. Teteringen is de laatste jaren als kool gegroeid en met deze wijk blijft er 
weinig over van wat ooit een dorp was. Op deze manier komt het volledig klem te zitten tussen Oosterhout en Breda.”

• “Zorg dat de wegen in het plangebied zo zijn uitgelegd dat 30 km max. afgedwongen wordt (een bord 30km is niet voldoende!).”

• “Neem de mobiliteitsproblematiek serieus voor de Oosterhoutseweg en luister naar de dorpsbewoners.”


