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Gemeente en werkgroep sturen aan op snel en gedegen proces

Toezegging voor herinrichting Markt
Door Werkgroep Markt Prinsenbeek (WMP)
PRINSENBEEK – Na een succesvolle motie, enkele maanden geleden inmiddels, heeft
Prinsenbeek 1 miljoen Euro toegezegd gekregen om de Markt opnieuw in te richten. Alle
pijlen zijn gericht op een start van de uitvoering na carnaval 2018. Daar hebben alle
partijen baat bij gezien de naderende gemeentelijke verkiezingen in 2018. Echter, in de
voorjaarsnota 2017 zal de definitieve toekenning plaatsvinden waarna de planning ook
definitief zal worden.
WERKGROEP MARKT PRINSENBEEK
Naar aanleiding van de positieve ontwikkelingen rondom de Beekse Markt is er een
werkgroep samengesteld. Deze groep onafhankelijken vertegenwoordigt de belangen van de
Prinsenbeekse inwoners en fungeert als intermediair.
De werkgroepleden zijn:
Vanuit Prinsenbeek
Erik van den Brand
Ronald Witte
Peter Wijninga
Gerard Wijnsma
Marc van Oosterbosch

Vanuit gemeente Breda
Peter Bosman
Ronald van Heijningen

Naast de werkgroep is een 19-tal belangengroepen aangesloten om bij iedere beslisfase advies
uit te brengen. Binnen het project noemen we dit de ‘eerste schil’.
Dit zijn in willekeurige volgorde:
1. Stichting Winterwonderbeek
3. Heemkundekring
5. KBO Ouderenbond
7. Direct Omwonenden
9. Ondernemers Vereniging Prinsenbeek
11. Ambulante handel / Weekmarkt
13. Hagendonk Cliëntenraad
15. Coöperatie Ons Dorp
17. Biks Blaosfestijn
19. Groep Peperbos

2. Beeckse Algemene Karnavalsstichting
4. Sinterklaas comité
6. Stichting Verankering Ouderenproof Pr’beek
8. Parochie RK
10. Horeca Samenwerking Prinsenbeek
12. Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek
14. Stichting Dorpsraad Prinsenbeek
16. Prinsenbeek Begroot
18. Niet georganiseerde ondernemers Markt

De tweede schil bestaat uit alle overige inwoners van Prinsenbeek.

ENQUETE
Al begin 2016 zijn er eerste schetsen gemaakt (visievoorstellen) voor de Markt in Prinsenbeek.
Toen nog op initiatief van de Dorpsraad in samenwerking met de gemeente Breda en diverse
belangenpartijen. Na Prinsenbeek Begroot, waar 80% zich uitsprak voor een nieuwe Markt, is
e.e.a. in een stroomversnelling geraakt. Van de 4 eerste visievoorstellen bleven er 2 over en
deze zijn onlangs uitvoerig getoetst door enerzijds de belangengroepen uit de eerste schil te
interviewen en anderzijds bewoners (2e schil) te ondervragen middels een fysieke en digitale
enquête.
De enquête van de inwoners leverde de volgende resultaten op:
1. Voorkeursvisie
Prinsenbeek gaat voor optie A.

49% van de 247 respondenten schaarde zich achter het voorstel met een (groene) scheiding
tussen de 2 ruimtes (functioneel/parkeren en activiteitenruimte/voorplein). Ruim 11% had
geen voorkeur. 40% koos voor optie B (één groot plein met bomen omzoomd).
Bij een eerdere toetsing in september 2016 tijdens het Biks Blaosfestijn werden 84 mensen
ondervraagd. Van de mensen die een voorkeur hadden, koos ook toen het grootste gedeelte
voor optie A (40 tegen 13 stemmen).

2. Welke 3 elementen uit het favoriete voorstel moeten volgens de respondenten in
ieder geval in het ontwikkelplan?
• Meer groen
66%
• Ruimte voor evenementen en activiteiten
32%
• Terrassen / Horeca
30%
• Voldoende parkeerplaatsen
13%
• Trouwlaantje
12%
• Shared Space
9%
• Autoluw
9%
• Water (maar in andere vorm)
6%
• Bankjes
3%
• Doorgaand Verkeer houden
2%
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Welke 3 elementen zou men graag toe willen voegen aan de voorstellen?
Groen
19%
Water
15%
Terrassen
12%
Zitplaatsen/Bankjes
11%
Kinderspeelmogelijkheid
9%
Autoluw/Autovrij
9%
Kiosk/Podium
7%
Sfeervolle verlichting
6%
Shared space
5%
Bereikbaarheid
4%

4. Welke 3 woorden passen het beste bij ieders persoonlijke beeld van de nieuwe
Markt?
• Sfeervol
65%
• Gezellig
45%
• Ontmoetingsplaats 37%
• Evenementen
35%
• Multifunctioneel
31%
• Horeca
26%
• Functioneel
23%
• Bruisend
23%
• Autoluw
22%
Rest minder dan 20%.
5. Welke leuke creatieve ideeën heeft men nog voor de nieuwe Markt?
123 mensen hebben input gegeven. Heel diverse antwoorden. We zullen de uitkomsten 1:1
delen met de gemeente voor het opstellen van het voorontwerp.

6. Hoe beoordeelt men de huidige Markt?
De huidige Markt wordt beoordeeld met een 1,94 op een schaal van 5.
We mogen dus concluderen dat een aanpassing van de Markt (zeer) gewenst is.
7. Hoe wil men betrokken blijven bij het project Markt?
Ik meld me bij de projectgroep als ik vragen heb
2%
Ik schrijf me graag in voor de nieuwsbrief
44%
Ik lees het wel via de media o.a. Prinsenbeeknieuws.nl
45%
Ik zie het wel als er iets gebeurt op de Markt
9%
8. Wat is de leeftijd van de respondenten?
0-15jr
1,7%
16-25jr
5,8%
26-35jr 13,3%
36-45jr 20,8%
46-55jr 23,2%
56-65jr 13,3%
66-75jr 19,9%
76-85jr
1,2%
85+ jr
0,8%
PROCESINFORMATIE
Het is natuurlijk fantastisch dat de gemeente een budget ter beschikking heeft gesteld om de
Markt in Prinsenbeek opnieuw in te richten. Maar zoals vaker is het budget ontoereikend om
in één keer alles te kunnen doen.
Daarom zal de totale Markt in fases worden aangepakt. Het ligt voor de hand dat de eerste fase
zich zal concentreren op het stuk waar nu de kiosk staat, de fonteinen liggen en het grote
marmeren veld zich uitstrekt.
Het parkeerterrein blijft dus voorlopig nog onaangeroerd. De werkzaamheden kunnen zo
worden gecombineerd met de noodzakelijke vernieuwingen van het rioolstelsel. Dit is een klus
die sowieso gepland stond, aansluitend op de Valdijk. “Werk met werk maken” noemen we
dat dan.
De schetsen die nu in fase 2 gemaakt gaan worden zullen wel het totaal betreffen. Daarmee
wordt voorkomen dat er fouten worden gemaakt t.a.v. volgende fases. Het streven is dus te
werken vanuit één masterplan.
Zoals gebruikelijk bij dit soort projecten, is het totale proces opgedeeld in 5 fases:
1. Fase visie voorstel (beoordeling zie enquête).
2. Fase voorontwerp (huidige fase)
3. Fase definitief ontwerp
4. Fase Bestek
5. Fase uitvoering
Elke fase wordt afgesloten met een besluit van de opdrachtgever, in dit geval de gemeente
Breda. De werkgroep volgt nauwgezet deze ontwikkelingen en ziet er vooral op toe dat er
goed wordt omgegaan met alle wensen en eisen zoals die vanuit de verschillende
belangengroepen naar voren zijn gebracht.

Belangrijk is om nogmaals te benadrukken dat WMP daarin geen formele positie heeft.
WMP fungeert als “doorgeefluik” tussen belangengroepen en belanghebbenden enerzijds en
de gemeente anderzijds. Iedereen hoopt en verwacht dat daarmee het hele proces soepel en
effectief kan verlopen.
De gemeente gaat zeer voortvarend te werk en heeft nu gepland om in 2018 de uitvoering van
het project Markt te starten (1e deel). Dat betekent dat er een strakke planning nageleefd moet
worden om alle ontwerpfases voor die tijd goed te doorlopen.
Aangezien het hier gaat om een herinrichtingsplan gecombineerd met groot onderhoud (aan
bijvoorbeeld de riolering) zijn de momenten waarop formeel bezwaar kan worden gemaakt
beperkt tot formele vergunningsprocedures zoals die, indien nodig, zullen worden gevoerd
voor wijzigingen in de verkeerssituatie, kap van bomen e.d.
Het is zaak dat inwoners van Prinsenbeek de werkgroep goed gebruiken en informeren!
COMMUNICATIE
De WMP maakt zoals eerder beschreven niet zelfstandig keuzes, maar bemiddelt slechts
tussen de bewoners en de gemeente. Ze communiceert met zowel gemeente als inwoners van
Prinsenbeek en probeert de processen te stroomlijnen.
Er is een indeling gemaakt tussen belangenroepen (18x, eerste schil. Zie boven) en de overige
bewoners van Prinsenbeek (tweede schil).
Er wordt naar gestreefd om bij iedere fase de belangengroepen als eerste te betrekken en
vervolgens de overige inwoners. Dit zal gebeuren middels verschillende bijeenkomsten en de
gebruikelijk fysieke en digitale kanalen (Modern Prinsenbeek en Prinsenbeeknieuws.nl).
Om het definitief ontwerp tijdig gereed te hebben voor de Markt, zullen de komende tijd
verschillende activiteiten plaatshebben, waarvoor bewoners- en/of belangengroepen zullen
worden uitgenodigd:
- Op Woensdag 22 maart (20u00, zaal Marktzicht) - 18 belangengroepen
- Op Woensdag 12 april (20u00, zaal Marktzicht) - alle inwoners van Prinsenbeek.
Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op:
1. De uitslag van de enquête
2. De variaties binnen de gekozen optie
3. De te volgen procedure
4. De projectfasen voor de herinrichting van de markt
Ook is er vooral ruimte voor vragen en opmerkingen.
Definitieve data en tijden worden via Prinsenbeeknieuws.nl en Modern Prinsenbeek
gepubliceerd. Houd ook de nieuwsbrieven in de gaten.
Het ligt in de bedoeling om het te bespreken voorontwerp ter bezichtiging aan de markt ten
toon te stellen, zodat eenieder zich een goed beeld kan vormen van de voorliggende keuzes.

