
Beleidsplan Stichting Dorpsraad Teteringen 2021-2024

Vastgesteld te Teteringen in de bestuursvergadering van 6 juli 2021.

Inleiding

Op 1 januari 1997 hield de zelfstandige gemeente Teteringen op te bestaan. Een aantal tot dan
zelfstandige gemeenten in en om Breda, waaronder Prinsenbeek, Bavel en Teteringen zijn per
genoemde datum samengevoegd met de gemeente Breda. Om de algemene belangen van het dorp
Teteringen bij het college van B&W en de gemeenteraad van Breda voor het voetlicht te brengen, is in
1994 de Stichting Dorpsraad Teteringen opgericht.

Missie van de Dorpsraad

De Dorpsraad wil het algemeen belang van de inwoners van Teteringen behartigen. Nadruk ligt op het
behoud van en verbetering van de leefbaarheid van het dorp. We ondersteunen, zoveel mogelijk,
initiatieven die de identiteit van het dorp recht doen.

Doel van de Dorpsraad

De Dorpsraad vormt de schakel tussen de inwoners van het dorp en de gemeente Breda. De
Dorpsraad bestaat uit vrijwilligers, die zich in gezamenlijkheid en belangeloos inzetten voor de
algemene belangen van de inwoners. Soms zullen zich kwesties voordoen, waarin de Dorpsraad geen
partij kan en wil zijn, ze probeert dan steeds te zoeken naar de hoogst haalbare oplossing. Zoals
opgemerkt is het uitgangspunt van handelen het behoud van en de verbetering van de leefbaarheid
(woon-, leef- en werkklimaat) van het dorp en de directe omgeving. Hierbij is de Dorpsraad
gesprekspartner voor de gemeente Breda en klankbord voor de inwoners. De Dorpsraad is geen
politieke partij, geen actiegroep en is ook geen loket van de gemeente.

Taken van de Dorpsraad

● Geeft gevraagd en ongevraagd advies over de directe leefomgeving.
● Functioneert als klankbord voor gemeente en overige maatschappelijke organisaties.
● Ondersteunt de communicatie tussen gemeente en dorp.
● Stimuleert de samenwerking en maakt afspraken met partners in het dorp.
● Denkt mee bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen in het dorp.

Hieruit volgt dat de afhandeling van klachten over de openbare ruimte of het gedrag van inwoners niet
tot de taken van de Dorpsraad behoren. Meldingen die hier betrekking op hebben, kunnen ingediend
worden bij de sociaal wijkbeheerder van Breda Noord Oost van de gemeente of bij de wijkagent..



Samenstelling van de Dorpsraad

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit vrijwilligers, betrokken inwoners die zich in hun vrije tijd
inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. Bij de samenstelling van de Dorpsraad streeft het bestuur
naar diversiteit in leeftijd en probeert zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de diverse
woonwijken van het dorp.
Het bestuur werkt voor de dagelijkse gang van zaken met een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
van de Dorpsraad bestaat uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vergadert
eenmaal per twee of drie weken, bereidt de bestuursvergaderingen voor, bewaakt de algehele
voortgang van de werkzaamheden en houdt zicht op de (externe) communicatiestromen.
Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit tenminste 7 leden en ten hoogste 11 leden en vergadert in
beginsel tenminste acht maal per jaar.

In het huishoudelijk reglement zijn nadere afspraken m.b.t. taken van het bestuur en de
functionarissen vastgelegd.

Beleidsvoornemens 2021-2024

Gelet op artikel 8, lid 2 van de statuten van de Stichting dient jaarlijks een beleidsplan te worden
opgesteld. Gegeven de doelstelling van de Stichting dient nadrukkelijk de lange termijn voor ogen te
worden gehouden. Een beleidsplan voor een periode van drie (of vier jaren) is dan meer realistisch.
Hierbij willen we zoveel mogelijk gelijke tred houden met de vierjaarlijkse collegecyclus.

Taken project- of werkgroepen

Voor de komende periode heeft het bestuur van de Dorpsraad het werkterrein opgedeeld in een
zevental thema’s. In de project- of werkgroepen worden activiteiten m.b.t. het thema ontplooid,
prioriteiten geagendeerd, knelpunten gesignaleerd en voorstellen ter besluitvorming voorgelegd aan
het bestuur. Ze kunnen hierbij ondersteund worden door niet-bestuursleden en of externe
deskundigen. Over de stand van zaken vindt regelmatig overleg plaats alsook contact met relevante
externe partijen.
Elke project-of werkgroep heeft een coördinator aangewezen, die spreekbuis is naar het (dagelijks)
bestuur. Ze rapporteren op gezette tijden over de stand van zaken in de bestuursvergaderingen.
De thema’s kunnen aangepast en aangevuld worden als de actualiteit daar om vraagt. Het is niet
realistisch te veronderstellen dat alle activiteiten binnen de thema’s met evenveel aandacht opgepakt
kunnen worden. Op basis van actualiteit en urgentie zullen keuzes gemaakt en prioriteiten gelegd
worden.

Voor de komende periode richten we onze aandacht op de volgende thema’s:

1. Economie en ondernemerschap
2. Jeugd en onderwijs
3. (Ouderen)zorg en welzijn
4. Wonen en ruimtelijke ordening
5. Leefbaarheid en vrije tijd
6. Openbare ruimte (groen en grijs)
7. Veiligheid en verkeer



Hieronder volgt een korte toelichting per thema.

1. Economie en ondernemerschap

Hieronder vallen alle activiteiten die het economisch klimaat (bedrijven en winkels) in het dorp
stimuleren.

Aandachtspunten zijn o.a. voldoende winkelaanbod, het schoon en aantrekkelijk houden van
winkelstraten en markt, en het stimuleren om lokaal te kopen.
Aandacht zal er ook zijn voor de realisatie van het winkelcentrum aan de Scheperij, dat op dit moment
in een eindfase verkeert. De plan- en besluitvorming is afgerond en de definitieve goedkeuring tot
uitvoering wacht op een uitspraak van de Raad van State. Inmiddels is de uitspraak van de Raad van
State bekend en kan gestart worden met de bouw van het winkelcentrum.

Betrokken partners zijn o.a. de werkgroep Scheperij en de ondernemersvereniging Teteringen.

2. Jeugd en Onderwijs

Hieronder vallen alle activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsaanbod, voor- en
naschoolse opvang, kinderopvang en speel(tuin)voorzieningen.

Aandachtspunten zijn o.a. voldoende en kwalitatieve goede onderwijs- en opvangvoorzieningen en
voldoende speelplekken in eigentijdse accommodaties.

Betrokken partners zijn o.a. de kinderopvanginstellingen, de basisscholen, school voor voortgezet
onderwijs en de stadsmarinier Jeugd van de gemeente Breda en sociaal wijkbeheerder Breda Noord
Oost.

3. (Ouderen)zorg en welzijn

Hieronder vallen alle activiteiten die het fysiek en mentaal functioneren van de inwoners van het dorp
ondersteunen.

Aandachtspunten zijn o.a. voldoende faciliteiten, voorzieningen en zorgaanbod voor ouderen.
Activiteiten die de komende periode in de planning staan zijn o.a. gericht op de uitvoering van de
afspraken uit het Preventie-akkoord Zorg, waaronder langer zelfstandig wonen (Wonen met Gemak),
wonen in je eentje en omgaan met dementie.
Daarnaast zal ook in de nieuwbouwprojecten (Woonakker) voldoende aandacht moeten zijn voor het
realiseren van woningen voor senioren.

In de brochure Zorg voor Elkaar staat een uitgebreid overzicht van alle professionele zorg (instanties)
in het dorp.

Betrokken partners zijn o.a. Kruiswerk Teteringen, seniorenvereniging (voorheen KBO) Teteringen,
thuiszorginstellingen, de Zonnebloem, GWI (Geschikt Wonen voor Iedereen) en gemeente Breda.

4. Wonen en ruimtelijke ordening

Hieronder vallen alle activiteiten betreffende ruimtelijke ordening aangaande nieuwbouwprojecten,
zowel in het bestaande dorp als in toekomstige nieuwbouwwijken (Bouverijen, Meulenspie en
Woonakker). Doel is toe te zien op realisatie van een x aantal te realiseren woningen voor diverse
doelgroepen. Er is een duidelijke samenhang met de woningbouwopgaven uit de Omgevingsvisie
Breda 2040.



Aandachtspunten zijn o.a. diversiteit in woningaanbod (voor jong en oud) afgestemd op
woonbehoeften van inwoners, zowel voor starters als senioren en passend binnen het dorpse
karakter. In de woonwijken zijn voldoende voorzieningen (groen, onderwijs en speelvoorzieningen).
Belangrijk aandachtspunt is de verkeersafwikkeling in de woonwijken en aansluiting op de
Oosterhoutseweg.

Betrokken partners zijn o.a. gemeente Breda, CPO (Collectief Opdrachtgeverschap) en GWI

5. Leefbaarheid en vrije tijd

Hieronder vallen alle activiteiten die een bijdrage leveren aan sociale leefbaarheid (en integratie) van
het dorp voor jong en oud. Dat kan zijn door belangengroepen met elkaar in verbinding te brengen of
waardevolle initiatieven te ondersteunen zoals de terugkeer van de kermis op het Willem
Alexanderplein.

Betrokken partners zijn o.a. sport- en vrijetijdsverenigingen, Jeugdcomitee, Seniorenvereniging,
Vrouwen van Nu en sociaal wijkbeheerder Breda Noord Oost.

6. Openbare ruimte (groen en grijs)

Hieronder vallen alle activiteiten die gaan over het onderhoud van gebouwen, straten en pleinen (grijs)
en grasvelden, speelplaatsen, parken (groen) die binnen de dorpsgrens liggen.
Doel is om deze zo in te richten en te onderhouden dat het leef- en woongenot hiermee ondersteund
wordt.

Aandachtspunten zijn o.a. het signaleren van problemen met het wegdek en stoepen, beschadiging
aan straatverlichting en straatmeubilair, parkeeroverlast, herinrichting en onderhoud van groen- en
speelvoorzieningen.
De herinrichting van het Willem Alexanderplein komt dit jaar in de fase van uitvoering. De
besluitvorming is afgerond en de start van de uitvoering wordt voorzien in het najaar van 2021.

Betrokken partners zijn o.a. stichting Willem Alexanderplein, fysiek wijkbeheerder Breda Noord Oost.

7. Veiligheid en verkeer

Hieronder vallen alle activiteiten die gaan over fysieke en mentale veiligheid. Doel is om het
veiligheidsgevoel van de inwoners te bevorderen en waarborgen.

Aandachtspunten zijn o.a. het  inzetten van buurtpreventie als middel om buurten en straten veiliger te
maken.  Buurtbewoners werken samen in een buurtpreventieteam en signaleren onveilige of overlast
gevende situaties bij de wijkagent.

Betrokken partners zijn o.a. de contactpersonen van de buurtpreventieteams in de diverse wijken en
de wijkagent Teteringen.

Onder verkeer vallen alle activiteiten die gaan over veilige verkeerssituaties en een goede
verkeersdoorstroming en aanleg van verkeersluwe wijken.
Aandachtspunten zijn o.a. de ontsluiting van nieuwe woonwijken op de Oosterhoutseweg en de
doorstroming c.q. verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg. Met name de verkeerstoename op de
deze doorgaande weg ondermeer als gevolg van de nieuwbouw in Oosterhout Zuid en in Woonakker
(en Meulenspie) zal de komende periode om een oplossing vragen. Ook de verkeersveiligheid rondom
de basisscholen vraagt aandacht.



Om de bereikbaarheid van het dorp veilig te stellen zal het doorgaande verkeer door het dorp
teruggedrongen moeten worden. Dat vraagt om creatieve oplossingen, zoals een snelle fietsroute
Oosterhout-Breda en het doorgaande verkeer beperken tot bestemmingsverkeer voor het dorp.

Betrokken partners zijn o.a. gemeente Breda en gemeente Oosterhout m.b.t. Oosterhoutseweg en
Team Omgevingsvisie 2030 en de wijkagent Teteringen.

Subsidies en initiatieven

Hieronder vallen alle initiatieven of projecten die de sociale leefbaarheid (en integratie) in het dorp en
betrokkenheid van bewoners in een wijk vergroten. Dat kan zijn door het beschikbaar stellen van
ruimte of materiaal of het beschikbaar stellen van een (budget)subsidie. Subsidieaanvragen die bij de
gemeente zijn ingediend, worden voorgelegd aan het Dorpsplatform, die de aanvragen, na toetsing
(aan de subsidievoorwaarden van de gemeente Breda) met een onderbouwd advies indient bij de
gemeente.
Het Dorpsplatform maakt met een vertegenwoordiger deel uit van de Dorpsraad.

Betrokken partners zijn o.a. het Dorpsplatform en subsidieloket van  de gemeente Breda.

Communicatie

Hieronder vallen alle activiteiten die betrekking hebben op de interne en externe communicatie.
Communicatie gaat om het helder verwoorden van feiten, meningen en ideeën naar anderen in
begrijpelijke taal. De externe communicatie is een belangrijk hulpmiddel om de inwoners te informeren
en om binding te onderhouden zowel met de inwoners als met de gemeente en andere instanties.
Hiervoor zal onder meer gebruik worden gemaakt van de website www.dorpsraad-teteringen.nl.

Aandachtspunten zijn:
● Het verwoorden van de belangen van de inwoners van en naar derden toe.
● Het informeren van de inwoners over de plannen van de gemeente en andere instanties.
● Het bevorderen van de onderlinge contacten binnen het dorp.
● Het initiëren van activiteiten binnen het dorp.
● Het ondernemen van actie ten aanzien van knelpunten voor zover deze het algemeen

belang dienen.
● Het onderhouden van contacten met andere dorps- en wijkraden, politieke partijen en

overige partners betreffende de werkthema’s.
● Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenteraad en het college van B&W

over voorgenomen beleid en projecten die het algemeen belang van het dorp aangaan.

In het communicatieprotocol is het communicatieproces verder toegelicht en een uitgebreide lijst van
communicatiemiddelen opgenomen.

http://www.dorpsraad-teteringen.nl

