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Thema: Locatie en bereikbaarheid Breedschot

1. Welke functie moet Breedschot (blijven) uitstralen?

66 antwoorden

2. Zijn er elementen (landschappelijk, bebouwing, routes, functies etc.) die
je graag zou willen behouden/terug zou willen zien in Breedschot?

66 antwoorden

Enquête || Help mee om het gebied
Breedschot te verbeteren
66 antwoorden
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Term "kleinschalig" gewoon
weghalen
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Heb je vraag 2 met JA beantwoord. Licht hier toe welke elementen je graag wilt
behouden/terug zien.

41 antwoorden

3. Zijn er elementen (landschappelijk, bebouwing, routes, functies etc.) die
je graag zou willen toevoegen wanneer er een impuls gegeven wordt aan
Breedschot?

66 antwoorden

In het buitengebied horen van oudsher agrarische bedrijven met al haar voor en nadelen.
Elementen: Agrarische bedrijvigheid, bosomgeving, Dieren buiten laten lopen.

Veiligheid fietsers/wandelaars

Camping t oekeltje behouden, geen dure recreatiewoningen

Meer "vrije"natuur , minder alles in vakjes/aangeharkt. MINDER PLASTICOF GLAS
AGRARISCHE BOUW.

open landschap, gevarieerd en door boeren wordt alles goed onderhouden, kapelletje

Zand paden dus geen steenslag

Meer natuurelementen (behouden), sociale en maatschappelijke functie (behouden)

Recreatie camping Oekeltje

Nee
Ja, namelijk... (licht je antwoord
hieronder toe)…

57,6%

42,4%

1. In het buitengebied horen van oudsher agrarische bedrijven met al haar voor en nadelen. 
Elementen: Agrarische bedrijvigheid, bosomgeving, Dieren buiten laten lopen.

2. Veiligheid fietsers/wandelaars
3. Camping t oekeltje behouden, geen dure recreatiewoningen
4. Meer "vrije"natuur , minder alles in vakjes/aangeharkt. MINDER PLASTICOF GLAS 

AGRARISCHE BOUW.
5. open landschap, gevarieerd en door boeren wordt alles goed onderhouden, kapelletje
6. Zand paden dus geen steenslag
7. Meer natuurelementen (behouden), sociale en maatschappelijke functie (behouden)
8. Recreatie camping Oekeltje
9. De natuur, akkers, de ruimte en het verre uitzicht moeten behouden blijven. Breedschot is 

een buitengebied, als je die aspecten weg gaat halen is het geen buitengebied meer maar 
een uitbreiding van de dorpskern

10. Natuur en recreatie
11. De landschappelijke sfeer moet behouden blijven geen toevoeging van extra industrieel

aandoende hallen zoals die nu aan de Noordhoeksestraat is weggezet
12. Meer bomen struiken, kruiden, bloemen, grassen,
13. Het bos aan de zandstraat
14. Ruimte voor de Aa of Weerrijs inclusief overstroom gebied
15. Groen- en waterrijk gebied wat uitnodigd om te wandelen, sporten (skeeleren) en genieten
16. Natuur / goed overleg met agrarische sector en natuurbehoud
17. fiets- en wandelroutes
18. Open landschap met ruimte voor agrarier en bv wat natuur op bestaande plekken

aanvullen
19. Het landelijk moet blijven misschien met de functie van wandelen
20. Er staan prachtige eiken, denk aan de eikenlaan naar de beek. Deze worden bedreigd door 

onzorgvuldige snoei en activiteit in de bodem.



1. Het moet landschappelijk blijven
2. kleinschalige bedrijfjes , wonen,natuur,wandelroutes.
3. Natuur en wandelgebied
4. Breedschot is een mooi landelijk gebied met natuur waar veel mensen graag wandelen en

fietsen. Dat is mooi. Maar de tuinbouw moet niet nog meer de overhand krijgen, dit gaat
ten koste van de natuur en het mooie ‘oude landelijke’ landschap! Ik zie er laatste jaren veel
veranderen ten koste van de natuur.

5. (Klein)vee
6. Onverharde paden. Ruiterpaden die niet over de weg gaan, maar over onverharde paden

en aansluiten op bos, etc
7. Wandelpad langs de beek, oekelsbos, campings
8. 60 km gebied
9. De percelen aan beide zijde van de trambaanzijn na de ruilverkaveling onterecht gelijk

gemaakt. de berm van de fietspad is bij het aarbeienveld gepakt. vind ik niet terecht het 
trambaantje is toch al smal genoeg

10. Een gebied ZONDER KASSEN!
11. Verbindingen breedshotsestraat met Aa of weerijs
12. Het landschappelijke, ruimtelijke aspect
13. niet meer bebouwing
14. Men routes
15. Breedschotsestr slecht wegdek, ruim alle oude schuren op, of renoveer ze.
16. Helaas is het al verwoest maar was het oudaandoende weidelandschap aan de 

Altenaarweg.
17. Open landschap, niet te veel bebouwing. Zeker geen windmolens en zonneweides.
18. Duidelijker de natiurwaarde belichten
19. Meer natuur en duurzame recreëren/wonen . 
20. Groen
21. Natuur
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Heb je vraag 2 met JA beantwoord. Licht hier toe welke elementen je graag wilt
behouden/terug zien.

41 antwoorden

3. Zijn er elementen (landschappelijk, bebouwing, routes, functies etc.) die
je graag zou willen toevoegen wanneer er een impuls gegeven wordt aan
Breedschot?

66 antwoorden

In het buitengebied horen van oudsher agrarische bedrijven met al haar voor en nadelen.
Elementen: Agrarische bedrijvigheid, bosomgeving, Dieren buiten laten lopen.

Veiligheid fietsers/wandelaars

Camping t oekeltje behouden, geen dure recreatiewoningen

Meer "vrije"natuur , minder alles in vakjes/aangeharkt. MINDER PLASTICOF GLAS
AGRARISCHE BOUW.

open landschap, gevarieerd en door boeren wordt alles goed onderhouden, kapelletje

Zand paden dus geen steenslag

Meer natuurelementen (behouden), sociale en maatschappelijke functie (behouden)

Recreatie camping Oekeltje

Nee
Ja, namelijk... (licht je antwoord
hieronder toe)…

57,6%

42,4%



1. Wat belangrijk is dat al deze elementen samen moeten gaan. Dus er moeilijk om dat te benoemen.
2. Meer ruimte zwakke weggebruikers
3. Openbaar vervoer
4. Doortrekken van de wandelpad langs de Aa of Weerijs ( over de brug Hofdreven) dus tussen de 

langen bomenlaan ( nu eigendom van agrariër) zo kom je wandelt ook makkelijk bij de ijssalon
5. Meer scheiding van "snel" en langzaam verkeer. Duurzamer. En heel belangrijk Doorgaand verkeer 

en weekend raceverkeer aan banden. In het weekend is t hier veel drukker als door de week.
6. "Tuincentrum" aan Kruispad verwijderen en daar een huis voor terug. En fietspad toevoegen van 

Breedschot naar fietspad Aa of Weerijs.
7. Fatsienlijke ruiterpaden zonder hekjes
8. Wij zouden onze Pluktuin graag uitbreiden en de leegstaande stallen willen aanpakken in ruil voor 

mogelijk extra huisvesting en natuurlijke elementen
9. Tiny houses
10. -directe verbinding met fietspad aan de aa of weerijs -nieuwe wooninitiatieven in het buitengebied 
11. Seniorenwoningen
12. Meer binnendoorpaadjes voor recreatief gebruik, wandelen, fietsen paardrijden 
13. Meer natuuraanleg
14. Landschap, groen en ruimtelijke
15. duurzaam wonen, pluk- moestuin met sociale functies
16. Zie boven
17. De klein-landschappelijke elementen, zoals hagen en bosjes zouden weer terug moeten komen
18. Landschaps elementen waar vogels kunnen broeden en verblijven in de zomer in de winter 

vertrekken veel vogels naar het zuiden .ook moet het een gezond klimaat blijven voor andere 
dieren.Dit gebied leent zich ook goed voor woonvormen voor vitale ouderen , en ouderen met zorg, 
ook kan er gekeken worden voor er starters zich willen vestigen ook zij kunnen de ouderen bijstaan 
, in hand en span diensten.

19. Een rechtstreekse verbinding van t dorp naar breedschotsestraat prachtige bomenlaan ligt er aL
20. Meer hagen en struweel, natuurinclusieve landbouw, meer verbinding naar de aa of weerijs.
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Heb je vraag 3 met JA beantwoord. Licht hier toe welke elementen je graag wilt
toevoegen.

38 antwoorden

Thema: Vernieuwing en verbetering Breedschot

4. Hoe zou je de vrijkomende agrarische bebouwing/gronden het liefste
zien?

66 antwoorden

Wat belangrijk is dat al deze elementen samen moeten gaan. Dus er moeilijk om dat te
benoemen.

Meer ruimte zwakke weggebruikers

Openbaar vervoer

Doortrekken van de wandelpad langs de Aa of Weerijs ( over de brug Hofdreven) dus
tussen de langen bomenlaan ( nu eigendom van agrariër) zo kom je wandelt ook
makkelijk bij de ijssalon

Meer scheiding van "snel" en langzaam verkeer. Duurzamer. En heel belangrijk Doorgaand
verkeer en weekend raceverkeer aan banden. In het weekend is t hier veel drukker als
door de week.

"Tuincentrum" aan Kruispad verwijderen en daar een huis voor terug. En fietspad
toevoegen van Breedschot naar fietspad Aa of Weerijs.

het moet agrarisch blijven, zel…
behouden en herbestemmen i…
deels behouden en deels bes…
deels behouden en bebouwin…
slopen en opnieuw beginnen,…
geen mening
Dit is twee vragen in één. Bee…
Tiny house , agroforestry, kna…

1/2

21,2%

18,2%

13,6%

33,3%

1. Verkeersdrempels voor de veiligheid van recreatieverkeer. Rijden hier als gekken!!
2. - Fietspaden langs druk befietste wegen, b.v. richting Galderse Meren en Oekelsestraat. - Ruimte 

creëren voor nieuwe woonvormen, zoals b.v. erfdelen en tiny houses (mede i.v.m. woningtekort). 
- Verder, met het oog op de toekomst, biologische en regeneratieve landbouw aanmoedigen: 
minder koeien, minder weilanden, minder kassen (m.m. v.w.b. de vaak bijkomende 
lichtvervuiling), meer gifvrije (bij voorkeur biologisch geteelde) seizoensgroenten en -fruit.

3. Zie 2b
4. Ik zou graag een project voor ecologische bouwen toevoegen voor mensen met een kleine beurs. 

Zij kunnen dan samen met elkaar hun huizen bouwen. Tevens word er daar een groot voedselbos 
aangeplant. Bij de voedselbos komt ook een winkel. Deze gaan beide gerund worden door 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er word op Breedschot een plukroute aangelegd langs 
fiets en wandel routes Eventueel zou er ook nog een natuurcamping en biologische landbouw 
aan toegevoegd kunnen worden

5. Meer natuur en bebossing
6. aanleg fiets wandelpad Breedschotsestraat-fietspad AA of Weerijs
7. Alle door ruilverkaveling afgesloten kleine akkerpaden weer OPEN! Je kunt nergens meer 

fatsoenlijk wandelen dan alleen langs de straat.
8. Snelheidsvertragers voor gemotoriseerd verkeer en losse fietspaden
9. aandacht voor (sluip)verkeer, meer natuur
10. Men routes, meanderen van waterloop, oeverbeplanting, bijenstroken
11. bebouwing in een cluster
12. Zie antwoord vraag 2
13. Een fietsroute ter plaatse van de oude verbinding tussen de Breedschotsestraat 6 en 8d tussen 

de Breedschotsestraat en het dorp die tevens aansluit op het fietspad langs de beek.
14. Kleinschalige natuurelementen zoals bijv houtwal of groenstrook bloemrijk
15. Het nieuwe aangelegde fietspad doortrekken na Zundert bijv en Breda en galder. En de camping 

het oekeltje herbestemming na duurzame recreatie/wonen
16. Natuur
17. Fiets en wandelpaden Milieu verbeteringen
18. Begrazing in natuurgebied



• 21,2%: het moet agrarisch blijven, zelfs als de grond/bebouwing niet meer gebruikt/onderhouden 
wordt.

• 33,3.%: behouden en herbestemmen in een mix van functies (zie vraag 1 voor functies)

• 13,6%: deels behouden en deels bestaande gebouwen herbestemmen tot wonen

• 18,2%: deels behouden en bebouwing toevoegen ten behoeve van wonen

Anders…: 
• 1,5.%: Dit is twee vragen in één. Beetje gek. Gebouw kan herbestemd worden en de grond is over 

het algemeen al verkocht of verpacht aan doorgaande agrariër. Grond wordt altijd onderhouden
• 1,5.%: Tiny house , agroforestry, knarrenhofjes voedselbos en antwoord behouden/herbestemming 

met een mix van functies
• 1,5.%:  Natuurinclusieve landbouw, herstellende landbouw, CSA (gemeenschapslandbouw), 

voedselbos, Tiny houses, biologisch dynamisch bedrijf
• 1,5.%: Ruimte creëren voor nieuwe woonvormen, zoals b.v. erfdelen en tiny houses (mede i.v.m. 

woningtekort). - Verder, met het oog op de toekomst, biologische en regeneratieve landbouw: 
minder koeien, minder weilanden, minder kassen (m.m. v.w.b. de vaak bijkomende lichtvervuiling), 
meer gifvrije (bij voorkeur biologisch geteelde) seizoensgroenten en -fruit. Voedselbossen, 
houtwallen, sloten, waterpartijen, diversiteit in planten en ruimte voor vogels, insecten, etc.

• 1,5.%: Je kan agrarische gebied prima agrarisch laten maar kijk dan of dit ook op een 
ecologischanier vorm gegeven kan worden. Bij bijvoorbeeld een voedselbos en ecologisch boeren 
komt er gelijk ook veel natuur en biodiversiteit voor terug. Bekijk per woning of het beter is het te 
laten staan of te slopen.

• 1,5.%: Per geval bekijken. alle opties mogelijk. Bouw van grote loodsen wel koppelen aan 
verplichting aanplant bomen om fysieke inpassing kwaliteit van menselijke maat te behouden

• 1,5.%: Behouden en agrarische bedrijf een andere functie geven. Bewoners kunnen abonnement 
afsluiten op biologisch vlees en groente. De boer draagt hier zorg voor

• 1,5.%: Ruimte voor ruimte, maar niet meer dan noodzakelijk. Hoeveelheid bebouwing moet wel 
minder worden.
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Heb je vraag 3 met JA beantwoord. Licht hier toe welke elementen je graag wilt
toevoegen.

38 antwoorden

Thema: Vernieuwing en verbetering Breedschot

4. Hoe zou je de vrijkomende agrarische bebouwing/gronden het liefste
zien?

66 antwoorden

Wat belangrijk is dat al deze elementen samen moeten gaan. Dus er moeilijk om dat te
benoemen.

Meer ruimte zwakke weggebruikers

Openbaar vervoer

Doortrekken van de wandelpad langs de Aa of Weerijs ( over de brug Hofdreven) dus
tussen de langen bomenlaan ( nu eigendom van agrariër) zo kom je wandelt ook
makkelijk bij de ijssalon

Meer scheiding van "snel" en langzaam verkeer. Duurzamer. En heel belangrijk Doorgaand
verkeer en weekend raceverkeer aan banden. In het weekend is t hier veel drukker als
door de week.

"Tuincentrum" aan Kruispad verwijderen en daar een huis voor terug. En fietspad
toevoegen van Breedschot naar fietspad Aa of Weerijs.

het moet agrarisch blijven, zel…
behouden en herbestemmen i…
deels behouden en deels bes…
deels behouden en bebouwin…
slopen en opnieuw beginnen,…
geen mening
Dit is twee vragen in één. Bee…
Tiny house , agroforestry, kna…

1/2

21,2%

18,2%

13,6%

33,3%
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5. Wat betreft het toevoegen van bebouwing (ongeacht de functie) hoe
zou je dat het liefst zien?

66 antwoorden

6. Wat betreft de hoeveelheid toe te voegen bebouwing; hoe zou je dat het
liefst zien?

66 antwoorden

bebouwing in losse eenheden…
bebouwing in losstaande clus…
bebouwing gegroepeerd, zoal…
niets, alles moet blijven zoals…
geen mening
Seniorenwoningen
op een paar (twee à drie) plek…
Tiny house principe kan ook a…

1/2

31,8%

7,6%

19,7% 25,8%

zo veel mogelijk, er zijn te wei…
gepast voor het buitengebied,…
niets, alles moet blijven zoals…
geen mening
Huizen spreiden over hele ge…
zie antwoord hierboven. Voor…
Tiny house betaalbaar
Tiny house is kleinschalig ma…

1/2

33,3%

45,5%

• 25,8%: bebouwing in losse eenheden, zoals het woonbos

• 19,7% bebouwing in losstaande clusters, zoals agrarische bebouwing

• 7,6% bebouwing gegroepeerd, zoals een reguliere woonwijk

• 31,8% niets, alles moet blijven zoals het is

• Anders…
• 1,5%: Seniorenwoningen
• 1,5%: op een paar (twee à drie) plekken kunnen huizen tussen de bestaande bebouwing gevoegd 

worden. Geen nieuwe wijkjes of iets dergelijks maken.
• 1,5%: Tiny house principe kan ook als kleine woonwijkjes
• 1,5%: bebouwing waar noodzakelijk
• 1,5%: Een plekje voor Tiny Houses waarbij ook veel natuur wordt gerealiseerd als een soort 

woonbos
• 1,5%: Wonen; losse eenheden maar wel aansluitend aan gelijke bestemming. Agrarisch; geclusterd 

(tbv zwaar verkeers maatregelen)
• 1,5%: Als er bewoning zou komen dan huizen met vertikaal groen, groen dak etc, waardoor het huis 

opgaat in de natuur
• 1,5%: Tiny house mogelijlheden op eigen grond
• 1,5%: Geen bebouwing toevoegen en alleen huidige bestemmingsplanmogelijkheden handhaven.
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5. Wat betreft het toevoegen van bebouwing (ongeacht de functie) hoe
zou je dat het liefst zien?

66 antwoorden

6. Wat betreft de hoeveelheid toe te voegen bebouwing; hoe zou je dat het
liefst zien?

66 antwoorden

bebouwing in losse eenheden…
bebouwing in losstaande clus…
bebouwing gegroepeerd, zoal…
niets, alles moet blijven zoals…
geen mening
Seniorenwoningen
op een paar (twee à drie) plek…
Tiny house principe kan ook a…

1/2

31,8%

7,6%

19,7% 25,8%

zo veel mogelijk, er zijn te wei…
gepast voor het buitengebied,…
niets, alles moet blijven zoals…
geen mening
Huizen spreiden over hele ge…
zie antwoord hierboven. Voor…
Tiny house betaalbaar
Tiny house is kleinschalig ma…

1/2

33,3%

45,5%

• 4,5%: zo veel mogelijk, er zijn te weinig woningen in Rijsbergen

• 45,5% gepast voor het buitengebied, geconcentreerd op één (of twee) locatie(s) en de rest open blijven

• 33,3% niets, alles moet blijven zoals het is

• Anders…
• 1,5%: Niet alleen voor mensen met grote beurs
• 1,5%: Veel bos en natuurgebied en daarin verwerkt veel vrijstaande huizen
• 1,5%: zie antwoord hierboven. Voor de rest open blijven
• 1,5%: gepast in het buitengebied, waarbij de ondernemers in het buitengebied niet gehinderd worden door 

nieuwe bebouwing. Het leven in het buitengebied kent lusten, maar ook lasten
• 1,5%: Tiny house is kleinschalig maar zou goed als miniwoonwijkje kunnen.
• 1,5%: Huizen spreiden over hele gebied
• 1,5%: Het zou mooi zijn om aan het water een woonpark te realiseren met een waardevolle toevoeging op 

gebied van duurzaam wonen en cultuur. Wel met bouwwijze die wegvalt in de natuurstrook van langs de 
weerijs. Verder alles toestaan maar wel proportioneel. Bij bedrijvigheid toetsen aan meerwaarde lokale 
economie om ongebreidelde groei export sector tegen te gaan

• 1,5%: Er mag best wat bij gebouwd worden. Maar geen wijken. Gewoon losstaand zoals er nu ook is 
gebouwd

• 1,5%: Niet volbouwen maar als je kijkt of je meer ecologisch kan bouwen Tiny houses maar vooral alles met 
en in het groen

• 1,5%: Tiny house betaalbaar
• 1,5%: Onzin om in dit mooie gebied nog zaken te gaan toevoegen. Respecteer het open gebied.
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7. Wat betreft het groen (natuur) van vrijkomende agrarische grond; hoe
zou je dat het liefst zien?

66 antwoorden

8. Wat betreft het vrijkomende agrarische land; hoe zou je dan het
onderhoud zien?

66 antwoorden

Thema: Wonen en ondernemen in Breedschot

het moet ingevuld worden me…
het moet ingevuld worden do…
het groen mag zich volledig a…
geen mening
wie denkt dat er "vrijkomende…
Biodiversiteit, meer bomenaa…
Ik denk dat er weinig agrarisc…
Natuur, houtwallen, struwelen…

1/2

25,8%

18,2%

34,8%

het moet agrarisch blijven; ik…
als het niet agrarisch blijft, wo…
als het niet agrarisch blijft, wo…
als het niet agrarisch blijft, wo…
geen mening
Als de eigenaar het kwijt wil is…
Het moet agrarisch blijven. W…
Je zou bv eigenaar van Tiny h…

1/2

15,2%

22,7%

34,8%

• 34,8%: het moet ingevuld worden met grasland en bestaande sloten/houtwallen behouden (zoveel 
mogelijk referentie met het agrarische landschap)

• 18,2% het moet ingevuld worden door nieuw groen met oog voor de bestaande en nieuwe kwaliteiten

• 25,8% het groen mag zich volledig aanpassen naar de nieuwe functie

• Anders…
• 1,5%: agrarische grond komt niet vrij, het gaat in gebruik naar groeiende agrarische bedrijven
• 1,5%: wie denkt dat er "vrijkomende agrarische grond" ontstaat, heeft het mis. Dat zal alleen zo zijn als er 

een andere bestemming aan die grond wordt gegeven. Een stoppende agrariër verpacht meestal eerst 
zijn/haar grond aan doorgaande agrariër en verkoopt het later of het wordt direct na stoppen verkocht.

• 1,5%: Ik denk dat er weinig agrarische grond gaat vrijkomen. Bestaande bedrijven zullen de grond van de 
stoppers hard nodig hebben om aan de toekomstige eisen te kunnen voldoen. Denk aan extensivering, 
verplichte teelt van vanggewassen en rustgewassen, teeltvrije zones etc..

• 1,5%: Biodiversiteit, meer bomenaanplant voor fijnstofafvang, meer eetbare hagen toegankelijk voor 
iedereen, bodemverbetering, voedselbos, agroforestry, aangelegde natuur

• 1,5%: Natuur, houtwallen, struwelen, voedselbos, CSA,
• 1,5%: Behoud van diverse belangen. Openbare ruimte, woningbouw en bedrijvigheid
• 1,5%: Ruimte voor natuur. Dat hoeft niet persé gecultiveerd te worden. De natuur zijn gang laten gaan, 

geeft veel meer biodiversiteit dan als mensen het in een model gaan boetseren.
• 1,5%: Biologische en regeneratieve landbouw, voedselbossen: minder koeien, minder weilanden, minder 

kassen (m.m. v.w.b. de vaak bijkomende lichtvervuiling), meer gifvrije (bij voorkeur biologisch geteelde) 
seizoensgroenten en -fruit. Meer sloten (opvang en langer vasthouden regenwater), meer houtwallen en 
diversiteit in bermen (i.o.m. Heemtuin Rucphen om te voorkomen dat op den duur alles volstaat met Sint 
Janskruid (zaai- en maaibeleid)

• 1,5%: agrarische grond is geen natuur, moet natuur worden
• 1,5%: Zorg dat het groen functioneel is voor mens en dier behoud bestaande sloten en houtwallen zoveel 

mogelijk of leg nieuwe aan zorg dat er agrarische landschap blijft wat functioneel is
• 1,5%: Er komt geen agrarische grond vrij. Er is een grote vraag naar gronden in dit gebied
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7. Wat betreft het groen (natuur) van vrijkomende agrarische grond; hoe
zou je dat het liefst zien?

66 antwoorden

8. Wat betreft het vrijkomende agrarische land; hoe zou je dan het
onderhoud zien?

66 antwoorden

Thema: Wonen en ondernemen in Breedschot

het moet ingevuld worden me…
het moet ingevuld worden do…
het groen mag zich volledig a…
geen mening
wie denkt dat er "vrijkomende…
Biodiversiteit, meer bomenaa…
Ik denk dat er weinig agrarisc…
Natuur, houtwallen, struwelen…

1/2

25,8%

18,2%

34,8%

het moet agrarisch blijven; ik…
als het niet agrarisch blijft, wo…
als het niet agrarisch blijft, wo…
als het niet agrarisch blijft, wo…
geen mening
Als de eigenaar het kwijt wil is…
Het moet agrarisch blijven. W…
Je zou bv eigenaar van Tiny h…

1/2

15,2%

22,7%

34,8%

• 15,2%: het moet agrarisch blijven; ik heb interesse in agrarische bedrijfsvoering

• 34,8% als het niet agrarisch blijft, wordt aanleg/onderhoud gedaan door bestaande eigenaren. Financieel 
moet dat mogelijk gemaakt worden door andere ontwikkelingen toe te staan.

• 25,8% als het niet agrarisch blijft, wordt het door koop eigendom van de gemeente en wordt 
aanleg/onderhoud door de gemeente gedaan. Door (verhoging van) belastinggeld of het toestaan van 
groenproductie (bijvoorbeeld bosbouw met houtkap), moet dit financieel mogelijk gemaakt worden.

• 22,7% als het niet agrarisch blijft, wordt het door koop eigendom van de gemeente en wordt het door de 
natuur overgenomen (geen onderhoud)

• Anders…
• 6,1 %: geen mening
• 1,5%: Het moet agrarisch blijven. Waarom moet ik dan ook interesse hebben in agrarische 

bedrijfsvoering? 
• 1,5%: Agrarisch moet agrarisch blijven 
• 1,5%: Kijk of organisaties als Land van Ons interesse hebben in koop. Zo blijft het agrarisch in gezamenlijk 

eigendom. Inwoners kunnen mede-eigenaar worden door vierkante meters te kopen. 
• 1,5%: Je zou bv eigenaar van Tiny house voor onderhoud en opbouw van bv natuurwaarde agroforestry of 

voedselbos 
• 1,5%: B Als de eigenaar het kwijt wil is hij vrij om te verkopen aan andere agrarische ondernemer 
• 1,5%: Agrarische open landschap (geen tunnels) 
• 1,5%: Geen onderhoud of mogelijkheid tot voedselbos 
• 1,5%: Zorg dat een deel agrarisch blijft, zorg dat stukken die je aan de natuur terug geeft vol met 

biodiversiteit staan voor mens en dier, creëer recreatie plekken erbij. Geef burger initiatieven de ruimte. 
Zorg dat ook mensen met een kleiner beurs kansen krijgen 
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Woon je in het gebied Breedschot?

65 antwoorden

9. Ben je een ondernemer in het gebied Breedschot?

66 antwoorden

10. Zou je in het gebied Breedschot willen wonen?

66 antwoorden

Woonwensen Breedschot

ja, ik woon in buurtschap
Kruispad
ja, ik woon in buurtschap
Kaarschot
nee, maar ik woon wel in
Rijsbergen
nee, ik woon niet Rijsbergen

9,2%

36,9%

12,3%

41,5%

ja, ik heb een onderneming in…
ja, ik heb een onderneming in…
ja, ik onder neem met een (kl…
nee, maar ik heb wel interesse
nee, tevens heb ik geen inter…
Ik ben ondernemer in Breda e…
Het maakt voor de beantwoor…
ja, (kleinschalig) ondernemer…

1/2

10,6%

36,4%

25,8%

16,7%

ja, ik zou het liefst op
Breedschot (blijven) wonen
ja, ik ben op zoek naar
woonruimte in Rijsbergen, maar
de locatie maakt me niet zo v…
misschien, maar alleen als het
helemaal voldoet aan mijn
wensen
nee
anders, namelijk…

16,7%
19,7%

59,1%

• 10,6%: ja, ik heb een onderneming in de agrarische sector. 

• 16,7% ja, ik onder neem met een (kleinschalig) ondernemerschap

• 25,8% nee, maar ik heb wel interesse

• 36,4% nee, tevens heb ik geen interesse

• Anders…
• 1,5 %: ja, ik heb een onderneming in de recreatieve sector 
• 1,5%:ja, (kleinschalig) ondernemerschap; wonend bij onderneming
• 1,5%: Het maakt voor de beantwoording van de vragen toch niet uit wat ik doe?

• 1,5%: Nee, maar ik kijk er wel op uit 
• 1,5%: Buurtschap ‘t Oekeltje
• 1,5%: Ik ben ondernemer in Breda en wil graag van de rust en ruimte en uitstraling hier blijven genieten
• 1,5%: Er is een ondernemer in Breedschot die mijn interesse heeft
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Woon je in het gebied Breedschot?

65 antwoorden

9. Ben je een ondernemer in het gebied Breedschot?

66 antwoorden

10. Zou je in het gebied Breedschot willen wonen?

66 antwoorden

Woonwensen Breedschot

ja, ik woon in buurtschap
Kruispad
ja, ik woon in buurtschap
Kaarschot
nee, maar ik woon wel in
Rijsbergen
nee, ik woon niet Rijsbergen

9,2%

36,9%

12,3%

41,5%

ja, ik heb een onderneming in…
ja, ik heb een onderneming in…
ja, ik onder neem met een (kl…
nee, maar ik heb wel interesse
nee, tevens heb ik geen inter…
Ik ben ondernemer in Breda e…
Het maakt voor de beantwoor…
ja, (kleinschalig) ondernemer…

1/2

10,6%

36,4%

25,8%

16,7%

ja, ik zou het liefst op
Breedschot (blijven) wonen
ja, ik ben op zoek naar
woonruimte in Rijsbergen, maar
de locatie maakt me niet zo v…
misschien, maar alleen als het
helemaal voldoet aan mijn
wensen
nee
anders, namelijk…

16,7%
19,7%

59,1%

• 59,1%: ja, ik zou het liefst op Breedschot(blijven) wonen
• 0% ja, ik ben op zoek naar woonruimte inRijsbergen, maar de locatie maakt meniet zo veel uit
• 19,7% misschien, maar alleen als het helemaalvoldoet aan mijn wensen
• 16,7% nee
• 4,5% anders, namelijk
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11. Hoe zou je willen wonen in het gebied Breedschot?

55 antwoorden

12. Welke (extra) functie zou je bij het wonen zien?

55 antwoorden

met mijn eigen huishouden o…
met mijn eigen huishouden m…
met mijn eigen huishouden m…
met mijn eigen huishouden m…
met verschillende bekende hu…
met verschillende huishouden…
in een woongroep, met een pr…
geen mening

1/2

12,7%

56,4%

0 10 20 30 40

levensloopbestendig
eigen parkeerplaats bij d…

eigen parkeerplaats nabij…
mogelijkheid tot begeleid…
mogelijkheid tot zorg (evt…
mogelijkheid tot mantelzorg
mogelijkheid tot privé wo…
mogelijkheid tot werken (…
mogelijkheid tot ontspan…

geen mening
Voor die een, twee of dri…

Mogelijkheid tot werken e…
wij hebben ruimte genoe…

Cursus instituut/ atelier/ c…
Zwem recreatie / tennis/ j…

29 (52,7%)29 (52,7%)29 (52,7%)
28 (50,9%)28 (50,9%)28 (50,9%)

4 (7,3%)4 (7,3%)4 (7,3%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

4 (7,3%)4 (7,3%)4 (7,3%)
10 (18,2%)10 (18,2%)10 (18,2%)

8 (14,5%)8 (14,5%)8 (14,5%)
11 (20%)11 (20%)11 (20%)

32 (58,2%)32 (58,2%)32 (58,2%)
3 (5,5%)3 (5,5%)3 (5,5%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

• 56,4%: met mijn eigen huishouden op een privé perceel
• 7,3% met mijn eigen huishouden met kleine privétuin/terras én gedeeld gezamenlijk landschap
• 12,7% met mijn eigen huishouden met evt. kleine privétuin/terras, gedeeld gezamenlijk landschap en 

gedeelde functies (bijvoorbeeld wasruimte, werkplaats, fietsenstalling, logeerkamer)
• 1,8%: met mijn eigen huishouden met evt. kleine privétuin/terras, gedeeld gezamenlijk landschap en 

gedeelde functies (bijvoorbeeld wasruimte, werkplaats, fietsenstalling, logeerkamer), maar enkel met 
bekenden (bijvoorbeeld ouders, kinderen, vrienden etc.)

• 3,6% met verschillende bekende huishoudens (bijvoorbeeld ouders, kinderen, vrienden etc.) onder één kap 
waarbij ieder huishouden ook een privégedeelte heeft

• 3,6% met verschillende huishoudens onder één kap waarbij ieder huishouden ook een privégedeelte heeft
• 0 % in een woongroep, met een privékamer en verder gemeenschappelijke functies
• 7,3%: geen mening

• Anders… 
• 1,8%: Hier lijkt het net of er veel huizen bijkomen in Breedschot. Dat zal toch niet zo zijn
• 1,8%: blijven wonen zoals we nu wonen
• 1,8%: Ik zou op een privé stuk willen met meerdere gelijkgezinden mensen aan de rand van een voedselbos
• 1,8%: Cursus instituut/ atelier



16/01/2022, 16:38 Enquête || Help mee om het gebied Breedschot te verbeteren

https://docs.google.com/forms/d/1_JhEO3e1GRK5fAixl0lxxkE75jayuDN_RfVrzpqqY6Y/viewanalytics 7/12

11. Hoe zou je willen wonen in het gebied Breedschot?

55 antwoorden

12. Welke (extra) functie zou je bij het wonen zien?

55 antwoorden

met mijn eigen huishouden o…
met mijn eigen huishouden m…
met mijn eigen huishouden m…
met mijn eigen huishouden m…
met verschillende bekende hu…
met verschillende huishouden…
in een woongroep, met een pr…
geen mening

1/2

12,7%

56,4%

0 10 20 30 40

levensloopbestendig
eigen parkeerplaats bij d…

eigen parkeerplaats nabij…
mogelijkheid tot begeleid…
mogelijkheid tot zorg (evt…
mogelijkheid tot mantelzorg
mogelijkheid tot privé wo…
mogelijkheid tot werken (…
mogelijkheid tot ontspan…

geen mening
Voor die een, twee of dri…

Mogelijkheid tot werken e…
wij hebben ruimte genoe…

Cursus instituut/ atelier/ c…
Zwem recreatie / tennis/ j…

29 (52,7%)29 (52,7%)29 (52,7%)
28 (50,9%)28 (50,9%)28 (50,9%)

4 (7,3%)4 (7,3%)4 (7,3%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

4 (7,3%)4 (7,3%)4 (7,3%)
10 (18,2%)10 (18,2%)10 (18,2%)

8 (14,5%)8 (14,5%)8 (14,5%)
11 (20%)11 (20%)11 (20%)

32 (58,2%)32 (58,2%)32 (58,2%)
3 (5,5%)3 (5,5%)3 (5,5%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

• 52,7%: levensloopbestendig
• 50,9% eigen parkeerplaats bij de woning
• 7,3% eigen parkeerplaats nabij (50-100m) de woning
• 1,8%: mogelijkheid tot begeleid wonen
• 7,3% mogelijkheid tot zorg (evt. 24 uurs)
• 18,2% mogelijkheid tot mantelzorg
• 14,5 % mogelijkheid tot privé wonen én mogelijkheid tot zorg (mijn partner/kind/ouder/vriend heeft (in de 

toekomst) zorg nodig, maar ik niet (of andersom); zodoende kunnen we naast elkaar blijven wonen)
• 20,0 % mogelijkheid tot werken (evt. gecombineerd met anderen), graag in de vorm van…. (bijv. kantoor, 

hovenier, fietsenwerkplaats, huishoudelijk werk, werk als verzorgende, allerlei vrijwilligerswerk)
• 58,2 % mogelijkheid tot ontspannen (bijvoorbeeld wandel-/fietsrondje in omliggend gebied
• 5,5 % geen mening

• Anders… 
• 1,8%: Voor die een, twee of drie huizen die Breedschot nog kan hebben is deze riedel toch niet nodig.
• 1,8%: wij hebben ruimte genoeg de grond moet van de agrarische bedrijven blijven
• 1,8%: Mogelijkheid tot werken en begeleiden van de mensen die komen werken bij het voedselbos waar ik

bij in het gebied wil kunnen wonen. Een werkplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ruimte
voor vrijwilligers

• 1,8%: Cursus instituut/ atelier/ coaching
• 1,8%: Zwem recreatie / tennis/ jeu de boule /wandel route
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13. Uit hoeveel personen bestaat je huishouden?

55 antwoorden

14. Tot welke doelgroep behoor je?

55 antwoorden

15. Met welke doelgroep zou je het liefst wonen?

55 antwoorden

1
2
3
4
5
6 of meer
Ik weet het (nog) niet…12,7%

21,8%
20%

38,2%

starters
1- of 2-persoonshuishouden
zonder kinderen
gezinnen
vitale senioren
senioren met zorgbehoefte
begeleid wonen (diverse
leeftijden)
anders, namelijk…

18,2%

27,3%

45,5%

0 10 20 30

starters
1- of 2-persoonshuishou…

gezinnen
vitale senioren

senioren met zorgbehoefte
begeleid wonen (diverse…
mix van diverse doelgroe…

geen mening
gewoon zo laten als het…
Op ons eigen prive terrein

Niemand. Heerlijk op mij…
Eigen stukje grond

5 (9,1%)5 (9,1%)5 (9,1%)
8 (14,5%)8 (14,5%)8 (14,5%)

16 (29,1%)16 (29,1%)16 (29,1%)
15 (27,3%)15 (27,3%)15 (27,3%)

5 (9,1%)5 (9,1%)5 (9,1%)
2 (3,6%)2 (3,6%)2 (3,6%)

25 (45,5%)25 (45,5%)25 (45,5%)
10 (18,2%)10 (18,2%)10 (18,2%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
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13. Uit hoeveel personen bestaat je huishouden?

55 antwoorden

14. Tot welke doelgroep behoor je?

55 antwoorden

15. Met welke doelgroep zou je het liefst wonen?

55 antwoorden

1
2
3
4
5
6 of meer
Ik weet het (nog) niet…12,7%

21,8%
20%

38,2%

starters
1- of 2-persoonshuishouden
zonder kinderen
gezinnen
vitale senioren
senioren met zorgbehoefte
begeleid wonen (diverse
leeftijden)
anders, namelijk…

18,2%

27,3%

45,5%

0 10 20 30

starters
1- of 2-persoonshuishou…

gezinnen
vitale senioren

senioren met zorgbehoefte
begeleid wonen (diverse…
mix van diverse doelgroe…

geen mening
gewoon zo laten als het…
Op ons eigen prive terrein

Niemand. Heerlijk op mij…
Eigen stukje grond

5 (9,1%)5 (9,1%)5 (9,1%)
8 (14,5%)8 (14,5%)8 (14,5%)

16 (29,1%)16 (29,1%)16 (29,1%)
15 (27,3%)15 (27,3%)15 (27,3%)

5 (9,1%)5 (9,1%)5 (9,1%)
2 (3,6%)2 (3,6%)2 (3,6%)

25 (45,5%)25 (45,5%)25 (45,5%)
10 (18,2%)10 (18,2%)10 (18,2%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

• 9,1%: starters
• 14,5% 1- of 2-persoonshuishouden zonder kinderen
• 29,1 % gezinnen
• 27,3%: vitale senioren
• 9,1% senioren met zorgbehoefte
• 3,6% begeleid wonen (diverse leeftijden)
• 45,5 % mix van diverse doelgroepen
• 18,2 % geen mening

• Anders… 
• 1,8% Eigen stukje grond
• 1,8% Niemand. Heerlijk op mijn eigen perceel zonder buren
• 1,8%: gewoon zo laten als het nu is, met paar extra huizen. Dat is het wel. Als er iets extra's nodig is voor 

deze of gene, dan naar gemeente voor mogelijkheden.
• 1,8%: Op ons eigen prive terrain
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2 antwoorden

Recreëren op Breedschot

16. Zou je zelf willen recreëren in Breedschot?

66 antwoorden

Optie 1

100%

ja, zoals ik nu ook doe
ja, ik gebruik vooral... (licht je
antwoord hieronder toe)
ja, ik mis en zou gebruik willen
maken van... (licht je antwoord
hieronder toe)…
nee
geen mening

9,1%

19,7%

21,2%

47%
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Licht hier je antwoord op vraag 16 toe ...

29 antwoorden

Bedankt voor het invullen!

honden uitlaten, fietsen

Wat betekent Optie 1 onder vraag 15?

Fatsoenlijke ruiterpaden of zandpaden

Wij wonen er al fijn

Er is genoeg te doen op breedschot. Zomer en winter. Alles wat je wilt om te recreëren is
hier of is hier vlakbij.

Ik mis een veilige manier om met de paarden over straat te gaan

Meer bloemen en kruiden, dat je bramen mag plukken

Ik woon er

Meer veilig kunnen wandelen, fietsen, skeeleren

1. Wat belangrijk is dat al deze elementen samen moeten gaan. Dus er 
moeilijk om dat te benoemen.

2. Meer ruimte zwakke weggebruikers
3. Openbaar vervoer
4. Doortrekken van de wandelpad langs de Aa of Weerijs ( over de brug 

Hofdreven) dus tussen de langen bomenlaan ( nu eigendom van agrariër) 
zo kom je wandelt ook makkelijk bij de ijssalon

5. Meer scheiding van "snel" en langzaam verkeer. Duurzamer. En heel 
belangrijk Doorgaand verkeer en weekend raceverkeer aan banden. In het 
weekend is t hier veel drukker als door de week.

6. "Tuincentrum" aan Kruispad verwijderen en daar een huis voor terug. En 
fietspad toevoegen van Breedschot naar fietspad Aa of Weerijs.

7. Fatsienlijke ruiterpaden zonder hekjes
8. Wij zouden onze Pluktuin graag uitbreiden en de leegstaande stallen willen 

aanpakken in ruil voor mogelijk extra huisvesting en natuurlijke elementen
9. Tiny houses
10. -directe verbinding met fietspad aan de aa of weerijs -nieuwe 

wooninitiatieven in het buitengebied 
11. Seniorenwoningen
12. Meer binnendoorpaadjes voor recreatief gebruik, wandelen, fietsen 

paardrijden 
13. Meer natuuraanleg
14. Landschap, groen en ruimtelijke
15. duurzaam wonen, pluk- moestuin met sociale functies
16. Zie boven
17. De klein-landschappelijke elementen, zoals hagen en bosjes zouden weer 

terug moeten komen
18. Landschaps elementen waar vogels kunnen broeden en verblijven in de 

zomer in de winter vertrekken veel vogels naar het zuiden .ook moet het 
een gezond klimaat blijven voor andere dieren.Dit gebied leent zich ook 
goed voor woonvormen voor vitale ouderen , en ouderen met zorg, ook 
kan er gekeken worden voor er starters zich willen vestigen ook zij kunnen 
de ouderen bijstaan , in hand en span diensten.

19. Een rechtstreekse verbinding van t dorp naar breedschotsestraat prachtige 
bomenlaan ligt er aL

20. Meer hagen en struweel, natuurinclusieve landbouw, meer verbinding 
naar de aa of weerijs.

1. gezamenlijke moestuin en boomgaard
2. Wel willen wonen, dan hoef ik nooit meer te recreëren
3. Heerlijk thuis in mijn grote tuin.
4. Wat betekent Optie 1 onder vraag 15?
5. Ruiterroute, fietspad, wandelen
6. Ik woon er
7. recreeren ,ontmoeten en wonen en elkaar helpen
8. Recreëren in agrarisch gebied geeft teveel overlast
9. Ik loop er geregeld hard en fiets er.
10. Meer fiets-en wandelpaden
11. Meer bloemen en kruiden, dat je bramen mag plukken
12. Wandelen en fietsen bij de de aa of weerijs en omstreken
13. Meer fietsroutes en groenstroken tussen percelen door
14. De omgeving is mooi zoals hij nu is. toevoeging van fietsverbinding op locatie van de oude

historische route tussen Breedschotsestraat 6 en 8D van de Breedschotsestraat naar de beek
een goede toevoeging zijn en een veilige route voor de kinderen om naar school te fietsen.

15. Fiets en wandelpaden
16. Te bekend, zie liever een omgeving elders in het land.
17. Meer onverharde (ruiter)paden.
18. Ik mis een veilige manier om met de paarden over straat te gaan
19. honden uitlaten, fietsen
20. te weinig ruimte voor voetganger/fietser
21. Wij wonen er al fijn
22. Alle gesloten akkerpaden.
23. Je zou veel meer uit het gebied kunnen halen door bijv wandelpaden aan te leggen.
24. Fatsoenlijke ruiterpaden of zandpaden
25. Men routes
26. Er is genoeg te doen op breedschot. Zomer en winter. Alles wat je wilt om te recreëren is hier of 

is hier vlakbij.
27. Er is al genoeg recreatie in de omgeving en op bestaande locaties. Er hoeft geen uitbreiding van 

recreatie te komen. Bizzy heeft al aangetoond dat de vraag niet zo groot is. Alfons perfect en
past prima in plaatje. Oekeltje is al recreatief genoeg. Laat mensen en kennissen in dat gebied
gewoon rustig wonen en laat ondernemers daar hun bedrijf voeren. Het is niet zo moeilijk maar 
het wordt allemaal onnodig moeilijker gemaakt. Respecteer de tevreden mens aldaar

28. De straat veiliger maken voor fietsers en wandelaars!
29. Meer veilig kunnen wandelen, fietsen, skeeleren
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Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op Breedschot? Laat hier je e-
mailadres achter.
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kdhoogh@gmail.com

Fam.van.nijnatten17@gmail.com

info@mxvervoer.nl

desireestreevelasr@hotmail.com

Keesmartensbouwtelefoon@gmail.com

jacco300710@gmail.com

amandajochems@gmail.com

zwartven@hotmail.nl

willem.beesems@gmail.com

1. willem.beesems@gmail.com
2. louisbeekers@gmail.com
3. josemartens4@gmail.com
4. Mirandadonkers14@gmail.com
5. zwartven@hotmail.nl
6. amandajochems@gmail.com
7. kdhoogh@gmail.com
8. L.v.engelen@gmail.com
9. fabidanco@gmail.com
10. lavadht@gmail.com
11. willem.zwama@hotmail.com
12. jochemsj@ziggo.nl
13. fabiolakleijn@gmail.com
14. vanderstoep@home.nl (al bekend)
15. info@mxvervoer.nl
16. Keesmartensbouwtelefoon@gmail.com
17. Uneken.1@hccnet.nl
18. hannesdehoog@hotmail.com
19. desireestreevelasr@hotmail.com
20. Fam.van.nijnatten17@gmail.com
21. jacco300710@gmail.com
22. thommatthijssen@gmail.com
23. Climbingjob@hotmail.com



1. Op wat voor termijn kan er kleinschalig gebouwd worden?
2. Geen verdere "verstening" en grootschaligheid😒
3. Prachtig gebied om wonen en natuur op een groene manier samen te laten smelten. Ja dat

kost geld, maar levert dan ook iets prachtigs op. Met bosstroken lijkt iedereen in t bos te
wonen, krijgen vogels er ook een mooi gebied bij

4. Tip: wat betreft deze pilot erkennen dat het niet is gelukt wat jij als gebiedsregisseur voor ogen
had. Want waarom nu weer een enquête? Zijn uitkomsten voorgaande ophaalrondes niet naar
de zin geweest? Het niet lukken, kan ook een resultaat van een pilot zijn. Want wat heb je 
eraan als er straks weet ik hoeveel zienswijzen worden ingediend bij het terinzage leggen van 
de gebiedsvisie?

5. Vind het heel erg jammer dat ik als bewoner van de breedschotsestraat via via moet horen wat 
de plannen zijn! Erg frusterend, dit komt niet overeen met wat er gezegd wordt....dat t samen
met de bewoners wordt gedaan

6. Ik krijg de indruk dat de gedachte leeft dat de agrarische sector ten dode is opgeschreven. Dit
blijkt oa uit vragen wat met de vrijkomende gebouwen en zelfs de grond van de bedrijven
moet gebeuren; men moet het boeltje maar aan de gemeente verkopen. Ik denk dat de 
agrarische sector in dit gebied leeft en floreert. Dat het aantal bedrijven verminderd zal wel
zeker zijn, maar de vrijkomende ruimte is zeker nodig voor de toekomst van de blijvers. 
ZUNDERT GAAT ER TOCH TROTS OP EEN AGRARISCHE GEMEENTE TE ZIJN; GELDT DAT NIET OP 
BREEDSCHOT!!

7. Als agrariërs willen stoppen, en hun land willen verkopen, kan ik ze in contact brengen met de 
vereniging Land van Ons. Zo kan het land toch agrarisch blijven, maar wel met oog voor
natuur. Bewoners kunnen betrokken worden door vierkante meters grond te kopen in de 
vereniging.

8. Vond het toch lastig invullen, het formulier was niet terug te lezen. Heb best wel ideeën maar 
wil bestaande bedrijven niet dwars zitten. Vandaar mijn voorkeur om bv meer in te zetten op 
milieu vriendelijker bedrijfsvoering waar heel veel mogelijk is

9. Geen windmolens en zonneweides (zonnepanelen op daken kan natuurlijk wel). Geen
grootschalige clustering van arbeidsmigraten. Dit leidt tot overlast.
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Wellicht heb je nog vragen, opmerkingen en/of tips. Laat deze hieronder achter, ik
lees ze graag!

14 antwoorden

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden -
Privacybeleid

Met betrekking tot verkeersveiligheid op en rond Kruispad,
Overasebaan,Breedschotstestraat valt er nog veel te winnen. Er wordt door niet bewoners
vaak gedacht er woont hier niemand en denken dat ze ongegeneerd het gas kunnen open
trekken met autos en motoren. Ook de grote landbouwvoertuigen komen regelmatig hard
op de kruising af. Vol beladen en al. Varkensruggen of bloembakken zoals in Zundert en
aanpassing van en naar de kruispunten zouden veel kunnen helpen. De drempel enkel
jaren terug gelegd kun je nauwelijks een drempel noemen. Ook de afslag van Kruispad
links de Overasebaan wordt vaak binnendoor en hard genomen.ondanks de drempel. En
ja het merendeel doet normaal maar de uitschieters zorgen voor gevaarlijke situaties.

Tip: wat betreft deze pilot erkennen dat het niet is gelukt wat jij als gebiedsregisseur voor
ogen had.  
Want waarom nu weer een enquête? Zijn uitkomsten voorgaande ophaalrondes niet naar
de zin geweest? Het niet lukken, kan ook een resultaat van een pilot zijn. Want wat heb je
eraan als er straks weet ik hoeveel zienswijzen worden ingediend bij het terinzage leggen
van de gebiedsvisie?

Is er kans op wonen in Tiny house?

 Formulieren

1. Met betrekking tot verkeersveiligheid op en rond Kruispad, 
Overasebaan,Breedschotstestraat valt er nog veel te winnen. Er wordt door niet bewoners
vaak gedacht er woont hier niemand en denken dat ze ongegeneerd het gas kunnen open 
trekken met autos en motoren. Ook de grote landbouwvoertuigen komen regelmatig hard 
op de kruising af. Vol beladen en al. Varkensruggen of bloembakken zoals in Zundert en
aanpassing van en naar de kruispunten zouden veel kunnen helpen. De drempel enkel jaren
terug gelegd kun je nauwelijks een drempel noemen. Ook de afslag van Kruispad links de 
Overasebaan wordt vaak binnendoor en hard genomen.ondanks de drempel. En ja het 
merendeel doet normaal maar de uitschieters zorgen voor gevaarlijke situaties.

2. Het zou leuk zijn als burgers ideeën kunnen indienen en daarover met de gemeente in 
gesprek kunnen gaan. Ik zou namelijk graag mijn idee willen toelichten.

3. Is er kans op wonen in Tiny house?
4. Ik speel met het idee om een voedselbos (ca. 1ha) op te zetten. Als er agrarische grond

vrijkomt zou ik hier interesse in hebben om er op deze manier invulling aan te geven. Hoor 
graag of dit tot de mogelijkheden behoort.

5. Respecteer de daar wonende mens en heb niet de illusie dat de pilot de wereld gaat
veranderen. Helaas wel de onderlinge verhoudingen aldaar en dat is helaas te triest voor
woorden en nooit de bedoeling geweest. Wals dus niet door aub.


