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De Beek is omstreeks 1430 ontstaan op het punt waar twee waterlopen vanuit het Liesbos
elkaar ontmoeten en verder stromen naar rivier De Mark. De Beek hoorde een aantal eeuwen
bij Princenhage, een gemeente in de Baronie van Breda. Met de oprichting van een afzonderlijke parochie in 1795 en het bouwen van een kerk ontwikkelde de Beek zich steeds meer tot
een dorp van ambachtslieden, winkeliers, herbergiers en boeren. De Beek werd gaandeweg
deze jaren een belangrijke leverancier van tuinbouwproducten en is dat tot op de dag van
vandaag nog steeds. Een markant moment in de geschiedenis is het jaar 1942 waarin De
Beek zich afsplitst van Princenhage dat bij Breda werd gevoegd. Hierdoor ontstond de nieuwe
zelfstandige gemeente Beek, het latere Prinsenbeek. Een ander markant moment in de
geschiedenis is 1997 toen na 55 jaar een eind kwam aan de zelfstandigheid door de
samenvoeging met Breda vanwege de herindeling die het Rijk in gemeenten doorvoerde.

Dorpsplan Prinsenbeek

4

u

Inhoudsopgave

Inleiding.............................................................................................................................7
I.1 Prinsenbeek

7

I.2 Dorpsplan en dorpsgericht samenwerken

8

I.3 Thema’s Dorpsplan

8

I.4 Pilot Prinsenbeek begroot
I.5 Uitnodiging

9
10

II Openbare ruimte..........................................................................................................11
II.1 Eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid

11

II.2 Opgeruimd Prinsenbeek

12

II.3 Ontwikkeling visie Markt

12

II.4 Project onderhoud park Overbos - doorgang Saval terrein

15

II.5 Vergroten gebruiksfunctie Park Overbos

16

II.6 Vandalisme tegengaan in Park Overbos

16

II.7 Ontwikkeling weekmarkt

16

II.8 Kwaliteit infrastructuur & ontwikkeling totaalvisie Verkeer

17

III Veiligheid.....................................................................................................................19
III.1 Gezamenlijke zorg

19

III.2 Buurtpreventie

19

III.3 KVO-traject

20

IV Leefbaarheid en Zorg.................................................................................................21
IV.1 Sociale leefbaarheid

21

IV.1.1 Zwembad De Kuil

21

IV.1.2 Informatieplein

22

IV.1.3 Beekse vrijwilligerscentrale

22

IV.1.4 Bibliotheek Boekendonck

23

IV.1.5 Verenigingen

23

IV.1.6 Evenementen

24

IV.1.7 Ontwikkeling familiekermis

24

IV.2 Jeugd

25

IV.2.1 Jongerenactiviteiten

25

IV.2.2 Hangjongeren

25

IV.3 Breda Doet, samen verder!

25

IV.3.1 Inleiding

25

IV.3.2 Zorg voor elkaar

26

IV.3.3 Breda doet, het proces

26

IV.4 GWI/Wonen met Gemak

29

V Economie......................................................................................................................31
V.1 Businessplan Winkelcentrum

32

V.2 Stichting Prinsenbeeks Ondernemersfonds

32

VI Wonen.........................................................................................................................33
VI.1 Woonagenda

33

VI.2 Pilot omgevingsplan

35

VII Kinderdorp Prinsenbeek...........................................................................................37
VII.1 Ontwikkeling talentencentra - Pilot Prinsenbeek Begroot (kinderen)

37

VIII Uitvoeringsprogamma.............................................................................................39
Bijlage .............................................................................................................................44

Dorpsplan Prinsenbeek

5

De dorpsraad Prinsenbeek is een politiek onafhankelijk stichting, die fungeert als
intermediair tussen de bewoners van Prinsenbeek enerzijds en de gemeente Breda
anderzijds. De Dorpsraad Prinsenbeek bestaat uit een groep vrijwilligers die invulling
willen geven aan de zorg voor en behoud van de leefbaarheid in Prinsenbeek. Hiervoor
werkt de Dorpsraad in verschillende werkgroepen samen met de Katholieke Bond voor
Ouderen, de Jeugdraad, SVOP, individuele Bekenaren en de werkgroepen uit de pilot
Prinsenbeek Begroot .

De Ondernemersvereniging Prinsenbeek vertegenwoordigt circa 150 ondernemers uit
het dorp. Met de oprichting van een Ondernemersfonds (SPO) werkt de OVP sedert
2013 aan een sterker Prinsenbeekcentrum waar consumenten vaker komen en langer
verblijven door collectieve investeringen in sfeer en uitstraling, evenementen, marketing
en promotie, leegstandsbestrijding en het nieuwe winkelen. De aanpak is uitgewerkt in
een businessplan. De OVP werkt o.a samen met de Dorpsraad, BBF, Winterwonderbeek,
de BAK en het Sinterklaas Comité

Kinderdorp Prinsenbeek is een samenwerkingsplan waarvoor Basisschool De Griffioen,
Basisschool De Horizon (beide INOS) en Basisschool Apollo (Markkant Onderwijs)
Kindercentrum Belle Fleur en Kober Kindercentra het initiatief hebben genomen. Via een
stevig netwerk willen de organisaties achter Kinderdorp Prinsenbeek zich ontwikkelen tot
talentencentra voor kinderen tot 12 jaar middels educatie en activiteiten (binnen- en
buitenschools) op terreinen als sport, cultuur, techniek, natuur- en milieueducatie
enzovoorts.

De gemeente is een partner die samen met andere partners en organisaties op een
gelijkwaardige manier wil werken aan het verbeteren van de fysieke, de sociale en de
veilige leefomgeving en het economische klimaat. De gemeente wil een gemeente zijn
die open is, deelt en betrekt, die in het samenwerkingsproces waar nodig of gewenst
coördineert, regisseert, adviseert en faciliteert. Het gemeentebestuur heeft openheid
voorop staan en de pilot Prinsenbeek Begroot georganiseerd om bewoners te betrekken
bij hun dorp.
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I Inleiding

I.1 Prinsenbeek
Gemeenschap
Wie Prinsenbeek zegt, denkt direct aan een hechte gemeenschap en een aantrekkelijk dorp in
het noordwesten van Breda. Een plek in een fraai buitengebied en polderlandschap. Een dorp
waar het goed toeven is en mooi wonen. Een gemeenschap met een rijk verenigingsleven,
vele evenementen dankzij een grote groep vrijwilligers, een gevarieerd winkelaanbod en een
flink aantal voorzieningen en bezienswaardigheden. Het bewonersaantal in Prinsenbeek
bereikte in 1975 voor het eerst 10.000 en is sindsdien gestegen naar 10.700. Het aantal
ouderen ligt hoger dan het stedelijk gemiddelde. Prinsenbeek heeft zo’n 4.300 huizen.
Het dorp heeft het grootste aandeel eengezinswoningen en procentueel het hoogste aandeel
koopwoningen van heel Breda.
Identiteit
Met de geschiedenis over de wisselende status van zelfstandigheid van het dorp als bindmiddel hebben generaties op generaties Bekenaren het dorp gemaakt tot wat het nu is.
De inwoners van Prinsenbeek zijn trots op hun dorp en blijven alert om in een open dialoog
met het gemeentebestuur de eigenheid van het Prinsenbeekse te behouden en de kwaliteit
van de leefomgeving te verbeteren. Het gemeentebestuur respecteert dit standpunt en
waardeert de betrokkenheid van de Bekenaren bij hun dorp. Juist het verschillend karakter
van alle dorpen en wijken in Breda maken sámen immers de identiteit en de aantrekkelijkheid
van de hele stad. Voor het behoud van deze identiteit hebben bewoners en organisaties in
dorpen, buurten en wijken èn het gemeentebestuur ook één gezamenlijk belang: namelijk
om met alle kansen en mogelijkheden die zich voordoen te werken aan de toekomst.
Draagvlak
Sedertdien zijn diverse contacten opgebouwd waaruit gaandeweg een kerngroep voor het
dorpsplan is ontstaan die bestaat uit de Dorpsraad, de Ondernemers Vereniging Prinsenbeek,
de gemeente, de organisatie Kinderdorp Prinsenbeek (met de basisscholen: De Horizon,
Apollo en De Griffioen en kinderopvangorganisaties Belle Fleur en Kober Kindercentra) en om
reden van het jongstleden besluit van de Beekse Coöp Ons Dorp in de luwte te willen
werken, individuele leden van deze organisatie. Mèt elk hun eigen netwerk van bewoners,
verenigingen, ouders, belangenorganisaties en ondernemers in Prinsenbeek.
Onlangs is de investering van de kerngroep voor een goed doortimmerd Dorpsplan
versterkt met de resultaten van de pilot Prinsenbeek Begroot en de daaruit
voortgekomen werkgroepen (zie I.4.).
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I.2 Dorpsplan en dorpsgericht samenwerken
Samenwerken aan leefbaarheid
Doel van dit plan is om die kansen te pakken en samen te werken aan het verbeteren van de
sociale, fysieke, veilige en economische leefomgeving. Aan een gezamenlijke toekomst voor
jong en oud in Prinsenbeek. Op een manier, die past bij de tijd waarin we leven, op basis van
wensen en initiatieven uit de samenleving, met gebruikmaking van het netwerk en de kennis
en kunde die er in de Beek is. Het dorp is aan zet en de gemeente is in de samenwerking niet
langer de alles bepalende partij, maar één van de partijen die bijdraagt aan de leefbaarheid.
Maatwerk
In de aanpak gaat het om maatwerk in samen denken, samen keuzes maken en samen doen.
Partners zijn gelijkwaardig. Onderliggende vragen voor de maatwerkaanpak zijn: waar is de
Bekenaar trots op, wat gaat er goed, wat kan beter. In de samenwerking coördineert,
regisseert, adviseert, faciliteert het gemeentebestuur waar nodig of gewenst het proces en
stelt ook zelf onderwerpen voor het verbeteren van de leefbaarheid voor.
Voortgang
De Bekenaren geven hun dorp over het algemeen een ruime voldoende. Toch betekent
werken aan de toekomst dat er áltijd zaken zijn die aandacht en actie vragen. Met de
eigenheid van Prinsenbeek als uitgangspunt heeft de Dorpsraad eerder het initiatief genomen
om wensen onder Bekenaren op te halen. Deze wensen hebben de Dorpsraad en de
gemeente besproken. Besloten is dat het gezien de ambities goed zou zijn om in de
vervolgaanpak op deze onderwerpen een verdiepingsslag te maken en meerdere partners te
betrekken bij het Dorpsplan. Dit besluit is genomen met de afspraak dat ondertussen aan
projecten en activiteiten voor het Dorpsplan voortvarend wordt gewerkt zoals het behoud van
zwembad De Kuil, de pilot Wonen met Gemak, visieontwikkeling voor de Markt, de
Woonagenda en recent de pilot Prinsenbeek Begroot.
Uitvoeringsprogramma
De samenwerkingsafspraken over het wie, wat, waarvoor, wanneer oppakt worden,
komen terug in het Uitvoeringsprogramma achterin. Bij de keuze voor activiteiten is rekening
gehouden met factoren als voldoende draagvlak en organisatiekracht, realistisch, praktisch,
financieel en passend binnen het gemeentelijk beleid. De belangrijkste beleidskaders zijn:
• Beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte
• Programma veiligheid 2015-2018
• Kader Breda doet, samen verder!
• Woonvisie Breda 2013
• Duurzaamheidsvisie 2030
• Huidige en nieuw evenementen beleid Breda
I.3 Thema’s Dorpsplan
De samenwerking richt zich op zes hoofdthema’s die in
dit plan -zie de inhoudsopgave- worden uitgewerkt.
De thema’s zijn:
•

Openbare ruimte

•

Veiligheid

•

Leefbaarheid en Zorg

•

Economie

•

Wonen

•

Kinderdorp Prinsenbeek
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I.4 Pilot Prinsenbeek Begroot 			
In de afgelopen maanden is de pilot Prinsenbeek
Begroot georganiseerd. Met de afronding van het
Dorpsplan is gewacht om de uitkomsten onderdeel
van het Dorpsplan en het Uitvoeringsprogramma te
maken. Doel van de pilot was om zoveel mogelijk
bewoners te betrekken bij wat er in de directe
omgeving gebeurt en bij het begrotingsproces.
De uitkomst van de pilot is verrassend veelzijdig.
De onderwerpen en burgerinitiatieven in de
domeinen Zorg-Welzijn, Groen-Levende Have-BomenPlanten, Veiligheid-Infrastructuur-Onderhoud geven het
kader aan voor verdere ontwikkelingen in Prinsenbeek.
Bij het thema Kinderdorp Prinsenbeek (VII) is aandacht
voor de pilot met kinderen. De totaaluitkomst van de pilot
bevestigt een belangrijk deel van de eerdere input van
wensen en ideeën uit het dorp voor het Dorpsplan. De deelname van 10% van de bevolking
met een kleine 1.000 mensen van alle leeftijden aan het Koerskaartspel dat door een
Prinsenbeeks bureau is ontwikkeld voor deze pilot, bewijst de grote betrokkenheid van
Bekenaren bij hun dorp. De deelnemers aan de pilot zijn daarmee, samen met de kerngroep
voor het Dorpsplan en hun netwerk, dé belangrijke dragers van de samenwerking aan
leefbaarheid die voorop staat in het Dorpsplan.
Uitwerking onderwerpen
De onderwerpen uit de pilot zijn inmiddels getoetst op hun haalbaarheid en worden de
komende tijd in overleg met de gemeente uitgewerkt in concrete voorstellen.
Hiervoor zijn werkgroepen benoemd die besloten hebben onderdeel te gaan uitmaken van
de Dorpsraadorganisatie. Deze werkgroepen gaan ook zoveel mogelijk samen met al
bestaande overleggroepen.
De werkgroepen zijn:
• dorpskern
• groen

“De Bekenaren geven hun dorp over
het algemeen een ruime voldoende”

• veiligheid
• zorg & welzijn
• creatieve cultuur, sport & spel
Uitwerking innovatieve burgerinitiatieven

Naast deze onderwerpen en werkgroepen zijn er realiseerbare burgerinitiatieven
uit de pilot gekomen:
• Pop-up stores in leegstaande panden
• Sunny Summer Beek: 2 maanden in de zomer
• Jeugdavonden in samenwerking met de lokale horeca
• Prinsenleenbank: fonds voor starters
• Bezige Bijen knutselclub
• Prinsenbeek energieneutraal
• Verzamelen afval als geldgenerator
• Prinsenbeekpas (Dorpspas OVP) gekoppeld aan sponsoring van verenigingen
• Prinsenbeek app ter ondersteuning van de communicatie
• Funshopper programma – stimulans lokale ondernemers
De komende maanden worden deze initiatieven door de bedenkers opgepakt. Daarbij is het
zinvol na te gaan of enkele initiatieven passen bij de ambitie ‘Breda doet, samen
verder!’(IV.3).
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Activiteit:
•	Ontwikkeling voorstellen (zie hierna in het Dorpsplan) door de werkgroepen
en overleg met gemeente
•	Realisatie burgerinitiatieven door bedenkers en zo mogelijk via
‘Breda doet, samen verder!’.
I.5 Uitnodiging
Dit Dorpsplan is niet allesomvattend. Het is, met de uitkomst van de pilot, een actuele
momentopname van wat er nú leeft, aandacht vraagt of krijgt van de Bekenaren en de
samenwerkende partners. In dit samenwerkingsproces zijn, zoals al aangegeven, niet
haalbare wensen geschrapt. Het plan geeft daarmee een duidelijk kader wat we nu kúnnen
doen en wat we kunnen gáán doen.
Daarbij komt dat de samenleving ook voortdurend verandert. Dit betekent dat het Dorpsplan
niét, of liever gezegd, nóóit af is. Dit plan wil het begin zijn van een continu proces van
samenwerken aan de kwaliteit van Prinsenbeek. Dit Dorpsplan is daarmee tegelijkertijd een
uitnodiging aan alle Bekenaren om mee te denken en te doen voor -zoals de titel van het
Dorpsplan zegt een bruisend Prinsenbeek!
Interesse? Wij horen graag van u:
• Dorpsraad: info@dorpsraad-prinsenbeek.nl
• OVP: voorzitter@ovprinsenbeek.nl
• Prinsenbeek Begroot: cjmvanoosterbosch@gmail.com
• Kinderdorp Prinsenbeek: gerald.hilgersom@inos.nl
• Op individuele titel voor:
Vrijwilligerscentrale: jager.pim@gmail.com
Verenigingen en evenementen: info@franktimmers.nl
•	Gemeente: hjl.van.der.corput@breda.nl (wijkmanager)
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II Openbare ruimte

II. 1 Eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid
Samenwerken aan het visitekaartje van Prinsenbeek

“De openbare ruimte hebben
we nodig om te kunnen
functioneren”

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en werkt aan het beheer en onderhoud
van straten, pleinen, wegen, groen, riolering en water. Leven zonder openbare ruimte is
onmogelijk. Mensen ontmoeten elkaar op straat, er vinden kleine en grote
evenementen plaats, de weekmarkt wordt er gehouden, er zijn speelplekken voor
kinderen, water in de leefomgeving is belangrijk, enzovoorts. Kortom: de openbare
ruimte hebben we nodig om te kunnen functioneren. Daarmee is de openbare
ruimte kostbaar en zijn de gemeente en elke inwoner en gebruiker samen
verantwoordelijk voor de kwaliteit. Dit betekent dat de gemeente als eigenaar van
de openbare ruimte de taak heeft dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is.
Het is op hun beurt de taak van bewoners en bezoekers aan Prinsenbeek om rekening te
houden met elkaar en bij te dragen aan de omgeving. Voorbeelden zijn: gooi afval ook in
de afvalbak en niet ernaast, ruim de poep van je eigen hond op, hou je eigen stoep
sneeuwvrij en schoon en dump geen fietsen of ander afval in openbaar water of- zoals
buiten het seizoen gebeurt- in het openluchtzwembad De Kuil.
Servicepunt 14 076 - Buiten Beter App
Schoon, heel en veilig. Het blijft een driehoek waar gemeente en bewoners samen heel wat mee
kunnen winnen. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het nog beter stroomlijnen
van het gemeentelijk Servicepunt 14 076. Alle meldingen over zaken in de openbare ruimte kunnen
bewoners hier doorgeven en komen dan ‘op het juiste bord’ terecht. De Buiten Beter App is een
aanrader om te downloaden op de mobiele telefoon om snel en met foto een melding door te sturen.
www.buitenbeter.nl
Activiteit:
• Acties van Dorpsraad voor meer bekendheid van het Servicepunt en de Beter Buiten App.
Toezicht en Handhaving
Jammer genoeg geldt ook voor Prinsenbeek dat sommige mensen de openbare ruimte niet goed
gebruiken. Voor Prinsenbeek zijn de grootste problemen: het parkeren op stoepen waardoor de
doorgang voor met name mindervaliden wordt belemmerd en het parkeergedrag van ouders rondom
de basisscholen.
Voor het Dorpsplan en in de pilot Prinsenbeek Begroot is dit als aandachtspunt opgehaald en wordt
naast positieve activiteiten zoals van de Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek ook gevraagd om
handhavingsacties van de gemeente. Hieraan komt het gemeentebestuur tegemoet. Dat wil zeggen:
op de meest voorkomende problemen want niet alles kan.
Activiteit:
•	Afspraken tussen de Dorpsraad/de Groep Verkeersveiligheid en de gemeente over het werkplan
Toezicht en Handhaving op basis van de voor Prinsenbeek beschikbare capaciteit.

Om aandacht te vragen voor het parkeergedrag van
ouders heeft de GVP (Groep Verkeersveiligheid
Prinsenbeek) samen met buurtpreventie, gemeente en
wijkagenten een positieve activiteit georganiseerd met
de actie Zoen, Zwaai, Zoef. Een deel van de beschikbare
parkeerplaatsen bij De Griffioen in de Schoolstraat en op
het Toernooiveld is voortaan bij aanvang en bij het
uitgaan van de school alleen nog bestemd voor het
afzetten en oppikken van kinderen.
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II. 2 Opgeruimd Prinsenbeek
Dorpsdeals
De kerngroep voor dit Dorpsplan heeft het programma Opgeruimd Prinsenbeek genoemd als
een ander voorbeeld in het samenwerken aan de kwaliteit van de openbare ruimte waar
meer bekendheid aan moet worden gegeven. Bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven
kiezen werkzaamheden en sluiten een dorpsdeal met de gemeente. In ruil kan een sociale
activiteit worden betaald, materiaal worden aangeschaft of kan het ‘aangekleed’ kopje koffie
voor tijdens de klus worden betaald. In Prinsenbeek zijn zo’n 45 dorpsdeals gesloten.
Zoals: de deal met de BAK van Boemeldonck (vegen van straten na de carnavalsoptocht) de
deal met de Dorpsraad (twee grote schoonmaakbeurten in het dorp en park Overbos),
de deal voor zwembad De Kuil (toezicht op het terrein van het buitenbad en klein onderhoud, opruimen van zwerfvuil), deals met bewoners (het onderhouden van de jeu de
boulesbaan, groenperken) de zoutdeal met de OVP enzovoorts. Via de pilot Prinsenbeek
Begroot is eveneens de wens voor uitbreiding van het onderhoud en groenadoptie met
dorpsdeals uitgesproken.
Interesse om mee te doen? Kijk op www.opgeruimdbreda.nl
Activiteit
•	Overleg tussen de werkgroep groen van de pilot Prinsenbeek Begroot en de gemeente
over acties voor meer deals Opgeruimd Prinsenbeek.
II. 3 Ontwikkeling visie Markt
De wens
In 1996 is de Markt heringericht. De nieuwe opzet ervaren veel Bekenaren als niet functioneel
en als een té grote open ruimte. Alhoewel er nog geen herinrichtingsbudget is, werkt de
Dorpsraad desondanks met een ruime vertegenwoordiging van Bekenaren, organisaties, de
werkgroep Dorpskern Prinsenbeek Begroot en de gemeente aan een visie die op hoofdlijnen
de uitgangspunten voor de herinrichting vastlegt en kan rekenen op voldoende draagvlak in
Prinsenbeek. Ligt er immers een breed gedragen visie dan kan, indien er budget voor
vrijgemaakt wordt een ontwerp worden uitgewerkt. Voor het realisatie budget moet
vervolgens nog de politieke besluitvorming worden afgewacht.
De functie van de Markt
De Markt heeft een belangrijke betekenis in Prinsenbeek. In de visie ontwikkeling voor het
plein willen de Bekenaren de Markt omvormen naar een bruisend centrum met
eetgelegenheden en terrassen. Met voldoende groen en water, plek voor evenementen,
genoeg parkeergelegenheid en winkels, autoluw en nivellering van hoogteverschillen. Ook
ligt er een kans om de weekmarkt meer zichtbaar te maken en moet het trouwlaantje blijven
dat door de verbinding tussen het vroegere gemeentehuis en de kerk een bijzondere
betekenis heeft in de Beekse samenleving. De Kerk heeft een klein voorplein dat met de juiste
inrichting de potentie heeft om een van de ontmoetingsplekken te worden die thuishoren op
de Markt.
De uitgangspunten voor de visie (zie volgende tekstpagina) passen bij de ambities van het
gemeentebestuur. Parken en pleinen in de openbare ruimte zijn belangrijk voor het ontmoeten, een van de doelen die de gemeente zich stelt bij ‘Breda Doet, samen verder!’ (IV.3.3.).
Ook ligt er een taak voor het gemeentebestuur om samen met bewoners en andere partners
de opgave Ruimtelijke Adaptatie te realiseren: een belangrijk onderdeel van de Duurzaamheidsvisie 2030. In deze opgave gaat het erom dorpen en wijken van Breda en omgeving
aantrekkelijker en groener te maken. De uitdaging is om samen net even anders te denken
door thema’s en projecten met elkaar te verbinden en de openbare ruimte een meerwaarde
te geven die positief is voor de leefbaarheid, het klimaat, de gezondheid van mensen,
de economie, het recreëren en de biodiversiteit.
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Voorbereidingsgroep
Dorpsraad, OVP, KBO, Parochie, GVP, buurtvereniging Peperbos, SVOP, Cliëntenraad Hagedonk,
WinterWonderBeek, Heemkundekring, Jeugdraad, direct aan het plein wonende Bekenaren en
ondernemers, andere individueel geïnteresseerde Bekenaren, de werkgroep Dorpskern van de pilot
Prinsenbeek Begroot werken samen met de gemeente aan de ontwikkeling van twee visies waarin
de wensen zoveel mogelijk worden meegenomen.

Voornaamste uitgangspunten visies:
•	een sterkere ontmoetingsfunctie van de Markt als hét kloppend hart van Prinsenbeek
voor oud en jong
• een shared space opzet van de openbare ruimte die tevens bijdraagt aan de verkeersveiligheid
• het maximaliseren van de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van het plein
•	het waar mogelijk aanpassen van de inrichting van aanloopstraten naar het plein volgens de
voorkeursvisie

Ophalen voorkeursvisie
Zodra er overeenstemming is over de twee visies binnen de voorbereidingsgroep is het de bedoeling
een informatiepunt te organiseren op de Markt, zo mogelijk tijdens het Biks Blaosfestijn Plus 2016 of
een ander moment waarop bewoners hun voorkeur voor een van de visies kunnen aangeven.
Het verdere proces
Bij de wens voor herinrichting noemt de voorbereidingsgroep de verkeersveiligheid en -afwikkeling
op en rond de Markt een punt van zorg. Daarom is afgesproken om bij het uitwerken van de
voorkeursvisie in een ontwerpplan (mits budget beschikbaar) de actuele verkeersgegevens mee te
nemen en hiervoor een uitgebreid verkeerskundig onderzoek te houden. Dat wil zeggen met een
kwantitatief en kwalitatief kentekenonderzoek naar de rijroutes binnen de ring Valdijk-SchoolstraatGroenstraat-De Markt. Voor dit onderzoek is een budget nodig van € 12.000,- Is dit budget er dan
kan het onderzoek worden uitgevoerd, wanneer de werkzaamheden aan de Valdijk zijn afgerond.
Budget
Voor de ontwerpfase, het verkeerskundig onderzoek en de feitelijke herinrichtingskosten is dus een
fors bedrag nodig. Onder al die voorwaarden is het bovendien niet uit te sluiten dat de herinrichting
daarom in delen wordt aangepakt.
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Slim verbinden
De komende jaren worden rioleringswerkzaamheden (de aanleg van een gescheiden stelsel)
in Prinsenbeek centrum uitgevoerd. De rioolvervanging op de Markt staat gepland voor 2018.
Om een begin te maken met de gewenste herinrichting worden de werkzaamheden voor het
riool en andere voorkomende werkzaamheden in aanloopstraten en op de Markt in de
komende jaren zoveel mogelijk vanuit de uiteindelijke voorkeursvisie uitgevoerd: dus werk
met werk maken! Als voorloper wordt binnenkort het fietspad ter hoogte van Marktzicht
gelijkvloers gemaakt.
Activiteit
• Voorkeursvisie ophalen.
• Labelen budget.
•	Ingeval van budget het verkeerskundig onderzoek uitvoeren na afronding
werkzaamheden aan de Valdijk.
•	Verkeerstechnische consequenties van de voorkeursvisie meenemen in de Totaalvisie
Verkeer (zie II 5).
• Realisatie eventueel in deelprojecten oppakken in verband met de kosten.
•	Werkzaamheden aan straten in verband met het rioolproject en andere voorkomende
werkzaamheden zoals aan het fietspad ter hoogte van Marktzicht uitvoeren vanuit de
voorkeursvisie.
• Partners in het Dorpsplan ondernemen acties voor het resterend budget.
II.4 	Project onderhoud paden park Overbos-doorgang Saval terrein
In de pilot Prinsenbeek Begroot hebben bewoners aangegeven met het zelf onderhouden van
specifieke delen van het openbaar groen een Opgeruimd Prinsenbeek deal te willen organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan een nog te kiezen onderwerp uit de pilot.
Aan de doorsteek tussen het park en het Saval terrein wordt al door de gemeente gewerkt.
Activiteit
•	Concretisering plannen door de werkgroep groen pilot Prinsenbeek Begroot in overleg
met de gemeente over de mogelijkheden van specifieke delen van het onderhoud van het
park door bewoners inclusief de punten II.5 en II.6.
• Kosten (en opbrengst bij privatisering) van het regulier onderhoud in beeld brengen.
• Labelen van opbrengsten aan een van de wensen.
• Realisering bestaande plannen voor doorsteek park-Saval terrein.
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II.5 Vergroten gebruiksfunctie park Overbos
In de pilot Prinsenbeek Begroot is de wens uitgesproken voor het vergroten van de
aantrekkelijkheid van beide delen van het park met een jeu-de-boulesbaan, fitness apparaten
en picknickplaatsen. Doel is dat ook jongeren eigenaarschap gaan voelen en zo het vandalisme wordt tegengegaan.
Activiteit
• Concretisering plannen door de werkgroep groen en overleg met de gemeente - zie II.4.
•	Overleg/goedkeuring van de ontwerper van het park over het toevoegen van dergelijke
voorzieningen.
• Kostenoverzicht aanleg.
• labelen budget.
• Afspraken over dekking kosten regulier onderhoud en vervangingsinvestering.
II.6 Vandalisme tegengaan in park Overbos
In de pilot Prinsenbeek Begroot wordt voorgesteld het vandalisme aan te pakken met het
aanplanten van gedoornde beplanting (vuurdoorns) tegen de glazen geluidswal aan de
parkzijde en meer verlichting via zonnepanelen en bewegingsmelders.
Activiteit
•	Concretisering plannen door de werkgroep groen en overleg met de gemeente zie II.4.
• Overleg met Rijkswaterstaat (eigenaar geluidswal) over aanplant vuurdoorns.
• Kostenoverzicht – labelen budget.

II.7 Ontwikkeling weekmarkt
Elke vrijdag is er van 08.30 – 12.00 uur een algemene warenmarkt op het parkeerterrein van
de Markt. Een wens van marktbezoekers is om de weekmarkt zoals vroeger te houden op het
voorste gedeelte van het plein. In de visies voor de herinrichting van de Markt wordt hier
rekening mee gehouden. De ambulante handel is inmiddels over dit idee geïnformeerd en
heeft verdeeld gereageerd. Afspraken moeten nog worden gemaakt. Een gesprekspunt met
de ambulante handel is tevens het gebruik van het plein door verschillende Beekse
evenementenorganisaties, gelijktijdig met de marktdag. Uitgangspunt voor de afspraken is
dat, in de lijn van de aanpak en doorontwikkeling van álle weekmarkten in Breda, de
gemeente eigenaar is van de openbare ruimte en daarmee de regie heeft over het gebruik.
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Activiteit
•	Overleg ambulante handel - gemeente over de nieuwe locatie van de weekmarkt op het
voorste gedeelte van het plein.
•	Overleg ambulante handel - gemeente - evenementenorganisaties over het gebruik van
de openbare ruimte.
II.8 Kwaliteit infrastructuur – Ontwikkeling totaalvisie Verkeer
De manier waarop een gebied is ingericht voor het verkeer is belangrijk om personen en
goederen op een zo snel en veilig mogelijke manier van A naar B te laten gaan.
Factoren die de kwaliteit bepalen zijn onder meer voldoende bewegingsvrijheid,
milieunormen, leefbaarheid, veiligheid (in de pilot Prinsenbeek Begroot is het bevorderen van
de verkeersveiligheid nog eens apart genoemd) bereikbaarheid, verkeers- en verblijfsruimte,
verkeerstromen, enzovoorts.
De gemeente inspecteert eenmaal per twee jaar de kwaliteit van alle verhardingen.
Uit deze inspectielijst wordt het onderhoud aan wegen, fietspaden en stoepen met zeer
ernstige schades geprogrammeerd. In het verleden was er eenmaal per jaar een schouw met
de Dorpsraad op veiligheid, kwaliteit en inrichting. Op voorstel van de Dorpsraad is de
schouw vervallen en heeft de Dorpsraad de GVP (Groep Verkeerveiligheid Prinsenbeek)
opgericht.
Hiervoor is afgesproken:
•	De Dorpsraad levert maatschappelijke input aan de gemeente voor het jaarlijkse
(onderhoud) programma van de verhardingen.
•	De GVP/werkgroep veiligheid Prinsenbeek Begroot en de gemeente werken aan een
totaalvisie die de verkeersveiligheid in kaart brengt, de inrichting van het gebied voor de
langere termijn en het groot onderhoud. In de totaalvisie worden de verkeerstechnische
consequenties van de herinrichting van de Markt uitgewerkt op basis van het nog te
houden verkeersonderzoek (II.3). Ook worden in de totaalvisie de budgetten uitgewerkt
die nodig zijn om de voorgestelde aanpassingen te realiseren.
Activiteit
•	Dorpsraad levert maatschappelijke input voor het jaarlijks (onderhoud)programma
van de verhardingen.
•	De GVP/werkgroep veiligheid en gemeente ontwikkelen een totaalvisie verkeer met
financiële paragraaf.
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III Veiligheid

III.1 Gezamenlijke zorg voor veiligheid
Zorg voor veiligheid is één van de speerpunten van het gemeentebestuur. Daarom is in de
afgelopen jaren door de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, maar zéker ook met
bewoners en ondernemers, veel gedaan aan kleine en grote veiligheidsprojecten.
Dat dit een zaak is van meerdere partijen bewijst ook de komst van een ANPR-camera bij de
invals-/uitvalsweg Prinsenbeek richting A16. In verband met het aantal inbraken in de buurten
dichtbij de A16 is door de gemeente een camera aangeschaft die door de politie wordt
gebruikt bij opsporing.
Activiteit
• Het centrale nummer 14076 is er óók voor meldingen die de veiligheid raken.
• Acties van Dorpsraad voor meer bekendheid onder bewoners.
III.2 Buurtpreventie
Buurtpreventie is eveneens een middel om straten en buurten in wijken en dorpen veiliger te
maken. In Prinsenbeek draaien inmiddels vijf buurtpreventieprojecten in De Staart,
Centrum, Plantsoen, De Neus en -sedert maart 2016- in Kapelakkers.
Bij buurtpreventie werken de buurtbewoners nauw samen met gemeente, politie,
woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en dorpsraad. De gemeente en de
wijkagent hebben korte lijnen met de buurtpreventieteams. Signalen vanuit zowel
buurtpreventiegebieden als daarbuiten over overlast worden opgepikt door politie
en gemeente en in onderling overleg aangepakt. Gemeentelijke toezichthouders
spelen hierin ook een rol. De Dorpsraad heeft een Veiligheidsoverleg in het leven
geroepen. De vijf voorzitters van de buurtpreventiegebieden, de gemeente en de
wijkagenten leveren elk hun bijdrage in dit overleg.
Voor het Dorpsplan Prinsenbeek geldt dat de gemaakte afspraken zeker blijven
staan en waar nodig worden aangepast. Als de situatie in een deel van Prinsenbeek dat
rechtvaardigt met hoge inbraakcijfers, wordt samen met de buurt een volgend buurtpreventieproject gestart. Andere gebieden die belangstelling hebben om buurtpreventie in te voeren
worden op termijn ook ondersteund. De prioriteit ligt stadsbreed wel op gebieden met de
hoogste inbraakcijfers. Het inbraakpreventieteam blijft sowieso actief en is voor elke Bekenaar
gratis te consulteren. Zij maken een scan van een woning en geven advies op het gebied van
o.a. hang- en sluitwerk. Buurtpreventie is ook een item in de pilot Prinsenbeek Begroot dat de
werkgroep veiligheid actief wil oppakken.
De contactgegevens van het inbraakpreventieteam:
Leo Simon: 06 - 22 60 38 93, inbraakpreventieteam@ateagroep.nl
of l.simon@ateagroep.nl
Kees van Gils: 06 - 55 22 29 14, inbraakpreventieteam@ateagroep.nl
of k.vangils@ateagroep.nl
De contactgegevens van de buurtpreventieteams:
De Neus: Rian Musters: rianmusters@hetnet.nl
De Staart: Hans Jorg Hersbach: bpdestaart@ziggo.nl
Prinsenbeek Centrum; ludo van de Poel : l.vd.poel@kpnmail.nl
Prinsenbeek Oost: Carlos Staelens : cestaelens@ziggo.nl
Prinsenbeek Kappelakkers: Fam. Schreiner s.schreiner@casema.nl
Activiteit:
• De werkgroep veiligheid werkt aan het uitbreiden van buurtpreventiegebieden.

Dorpsplan Prinsenbeek

19

III.3 Keurmerk Veilig Ondernemen
In samenspraak tussen het bestuur van de ondernemersvereniging OVP en de
gemeente is inmiddels een KVO-traject in Prinsenbeek gerealiseerd. OVP, gemeente
Breda, politie en brandweer werken daarin samen aan het verbeteren van de
veiligheid in het winkelgebied. Op basis van een uitgebreide analyse is een
maatregelenplan opgesteld, dat in de periode 2015-2018 wordt uitgevoerd.
Actuele thema’s zijn winkelcriminaliteit, criminaliteit op straat (zakkenrollen,
fietsendiefstal), verlichting, vluchtwegen en communicatie. Inmiddels heeft de
beoordeling door KIWA plaatsgevonden en heeft Prinsenbeek het eerste certificaat
KVO mogen ontvangen. Ook is de verlichting op de Markt uitgebreid en is een
WhatsApp groep veiligheid opgericht. In de toekomst wordt het KVOtraject
doorontwikkeld voor het tweede certificaat.
Activiteit:
Doorontwikkeling KVO-traject voor het tweede certificaat met activiteiten zoals:
• Schoonmaakactie ondernemers.
• Plaatsing extra fietsnietjes op diverse locaties in het dorp.
• Onderzoek naar het instellen van cameratoezicht in het winkelgebied i.v.m. vluchtroutes.
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IV Leefbaarheid en Zorg

Of een dorp leefbaar is voor jong en oud heeft te maken met een veelheid van zaken.
Zoals: zijn er genoeg spel- en zorgvoorzieningen, hoe gaat iedereen om met de openbare
ruimte, hoe is het aanbod aan activiteiten, winkels en evenementen, is er een rijk verenigingsleven enzovoorts. Het zich maatschappelijk betrokken voelen van elke bewoner,
bewonersgroepen, belangengroepen en professionele organisaties verbindt al deze zaken en
is van elementair belang. Voor dit Dorpsplan waren en zijn recent via de pilot Prinsenbeek
Begroot concrete onderwerpen opgehaald. Aan een aantal activiteiten wordt dus óf al langer
gewerkt, óf staan al goed op de rails, óf gaan opgepakt worden. Tevens is in het kader van
dit thema de doorontwikkeling van ‘Breda doet, samen verder!’ naar een netwerkorganisatie
van professionals - gemeente - bewoners/vrijwilligers die zich inzet voor de kwaliteit van het
sociale domein uitermate belangrijk (IV.3).

“Dit zwemseizoen stond de
teller eind augustus al op
12.000 bezoekers”.

IV.1 Sociale leefbaarheid
IV.1.1 Zwembad De Kuil
De wens

Een belangrijke wens die in de eerste fase voor het Dorpsplan is opgehaald, is het openhouden van het openluchtzwembad De Kuil tijdens de zomervakantie. Vanwege bezuinigingen
dreigde namelijk sluiting van het bad. In de samenwerking aan het Dorpsplan heeft de
Dorpsraad een exploitatie- en een toezichtplan ingediend waarmee het gemeentebestuur
voor 2015 heeft ingestemd. Voor het openhouden van het zwembad zijn de afspraken
vastgelegd in een bruikleen- en exploitatieovereenkomst. Deze onderlinge afspraken blijven
namelijk nodig om te voldoen aan eisen voor het openluchtbad. Onder meer gaat het om
afsluiting van het zwemgedeelte van de rest van de plas, kwaliteit en veiligheid.
In de overeenkomst 2015 heeft de gemeente de kosten van het onderhoud van het terrein en
de gebouwen voor haar rekening genomen. Voor het toezicht was de Dorpsraad
verantwoordelijk die een groep gekwalificeerde vrijwilligers heeft georganiseerd.
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Zwembad De Kuil
De rest van de plas wordt door het jaar heen gebruikt door de brandweer voor
duikoefeningen en door vissers. Bij het afgescheiden zwemgedeelte zijn een
strandje, een zonneweide en zitjes, een volleybalveld, speeltoestellen voor de
kinderen, een gebouw met sanitaire voorzieningen en een kiosk die ’s zomers
wordt geëxploiteerd door een lokale horecaondernemer. Het zwembad gaat
open bij een temperatuur van 21 graden of meer, en een regenkans van minder
dan 60%.

Tijdens de 8 weken zomervakantie is het zwembad vorig jaar 6 weken open geweest. Er is
geen entreeprijs geheven. Wel is bezoekers om een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd. Vorig
jaar hebben ruim 11.000 bezoekers het zwembad bezocht tijdens de openstelling in de
zomervakantie. Dankzij dit hoge bezoekersaantal en de opbrengst van de vrijwillige bijdrage
is 2015 met een gunstig exploitatieresultaat afgesloten. Dit zwemseizoen stond de teller eind
augustus al op 12.000 bezoekers.
De toekomst
De Dorpsraad heeft inmiddels een aparte Stichting Zwembad De Kuil opgericht. Tussen de
stichting en de gemeente is onlangs een bruikleen & exploitatieovereenkomst afgesloten met
een looptijd van 5 zwemseizoenen. Via de pilot Prinsenbeek Begroot is het onderhoud en
uitbreiding van de Kuil als een uit te werken actie genoemd. In overleg tussen de exploitant
van de kiosk, de Dorpsraad en de gemeente worden vanaf dit jaar ook enkele jaarlijkse
evenementen tijdens de openstelling georganiseerd. De evenementen moeten uiteraard
blijven passen binnen het huidige en het nieuwe evenementenbeleid.
Activiteit
•	Voortgangsoverleg tussen de Dorpsraad/werkgroep creatieve cultuur, sport & spel,
gemeente, exploitant kiosk

IV.1.2 Informatieplein
In de pilot Prinsenbeek Begroot is aangegeven dat er behoefte is aan een informatieplein voor
onder andere verenigingsnieuws, activiteiten Dorpsraad, nieuws van de OVP, overzicht van
verenigingen met activiteitenoverzichten voor alle bewoners plus ook specifiek voor jeugd en
ouderen. Het plein moet worden ingericht met meerdere communicatieplatforms: digitaal,
in print, via sociale media en in persoonlijk contact tijdens activiteiten.
Activiteit
•	De werkgroep zorg & welzijn richt een communicatieteam op waaraan zo mogelijk onder
meer deel nemen: Prinsenbeeks Nieuws, Dorpsraad, Modern Prinsenbeek, OVP.
•	Kostenoverzicht - labelen budget voor inrichting en onderhoud informatieplein (aanschaf
hardware, huur locatie, opleidingskosten, kosten opzet website, werving vrijwilligers etc.).

IV.1.3 Beekse Vrijwilligerscentrale
Uit onderzoek van NHTV studenten blijkt dat veel Bekenaren wel vrijwilligerswerk willen doen
maar dit niet ondernemen. Dat is een gemiste kans. Er is veel vraag naar vrijwilligerswerk, in
Prinsenbeek en in de hele stad. Voor de organisatie van een fysiek en digitaal vrijwilligersloket
wordt op individuele titel samengewerkt met Breda Actief en de gemeente.
Voor het digitaal marktplein worden vraag en aanbod van vrijwilligers voor het verenigingsleven en voor de zorg voor ouderen bij elkaar gebracht. Met Breda Actief is speciaal op
Prinsenbeek toegespitste informatie gerealiseerd op de site van de vrijwilligerscentrale

www.bredavoorelkaar.nl. In onderling overleg is afgesproken om de Beekse
Vrijwilligerscentrale op te nemen in het op te richten Informatieplein.
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Activiteit:
•

Werken aan een netwerk van ambassadeurs om de naamsbekendheid te vergroten.

•

Verbinding zoeken met meerdere vrijwilligerscentrales in Breda

IV.1.4 Bibliotheek Boekendonck
Vanwege landelijke bezuinigingen gaat de openbare
bibliotheek aan de Schoolstraat in 2017 dicht. In aanloop
naar de sluiting hebben de Dorpsraad, WIJ, De Nieuwe
Veste,
Thebe-Zorgcentrum Hagedonk en een groep vrijwilligers
het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuwe
bibliotheek.
Sedert het najaar 2015 is de vrijwilligersbieb Boekendonck
te vinden in het Informatiepunt van het Zorgcentrum
Hagedonk. Boekendonck wil niet enkel een bibliotheek zijn
waar Bekenaren boeken kunnen lenen, inkijken of ruilen.
Boekendonck wil ook een centrale ontmoetingsplek voor
jong en oud worden waar gelezen en gepraat kan worden.
Inmiddels maken Bekenaren vanaf 45 jaar steeds meer
gebruik van de boekenservice.
Om het bezoek van kinderen -ook de allerkleinsten- en
hun ouders te stimuleren wordt inmiddels samengewerkt
met Kindercentrum Belle Fleur.
Activiteit
•	Verdere inrichting en organisatie Boekendonck met
kasten en andere materialen, voordrachten, uitbreiding
boekenvoorraad e.d.
IV.1.5 Verenigingen
Prinsenbeek heeft een breed en gevarieerd aanbod van verenigingen en clubs die als
vrijwilligers allemaal wat doen voor de inwoners. Vanuit een sterke betrokkenheid bij het
verenigingsleven wordt op individuele titel het initiatief opgepakt om verbindingen te leggen
tussen de organisaties om het verenigingsleven verder te verrijken. In gesprekken worden
kansen op tafel gelegd waarmee verenigingen en clubs door onderlinge samenwerking hun
eigen organisatie kunnen versterken en werkzaamheden kunnen versoepelen: zowel in
materiële zin (zoals uitwisselen materialen, centrale inkoop, oprichten van de gezamenlijke
onderhoudsploeg) als immaterieel (vanuit specifieke kennis en kunde elkaar adviseren en
helpen). Zodra er voldoende draagvlak is tussen verenigingen en clubs voor samenwerking op
een of meerdere onderwerpen, treedt de initiatiefnemer terug. Met de oprichting van de
digitale vrijwilligerscentrale Prinsenbeek (IV.1.4) ontstaat bovendien een podium voor
verenigingen en evenementen om vraag en aanbod van vrijwilligers snel bij elkaar te brengen.
Zie daarnaast ook een voorlopig overzicht van verenigingen en andere niet-professionele
organisaties dat als bijlage achterin het Dorpsplan is gevoegd.
Activiteit:
• korte termijn:
	het starten van een verenigingsoverleg: te beginnen met de drie grote sportclubs op
sportpark De Heikant: TV Prinsenbeek, HCP en Beek Vooruit.
• middellange termijn:
	inventariseren van de gebruikte materialen en diensten waarmee uitwisseling in gang kan
worden gezet; zoeken naar synergie bij gezamenlijke inkoop en onderhoud.
• lange termijn:
	het oprichten van een verenigingsoverleg met (uiteindelijk alle)
Prinsenbeekse verenigingen.
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IV.1.6 Evenementen
Ook naar evenementenorganisaties wordt op individuele titel een verbindende rol gepakt.
Met name kunnen de vergunningplichtige buitenevenementen door samenwerking hun
eigen organisatie versterken en werkzaamheden versoepelen. Zowel in materiële zin
(materialen uitwisselen) als immaterieel (elkaar adviseren). Het betreft de BAK, het Biks
Blaosfestijn Plus, WinterWonderBeek, Wielerronde, KPJ avondvierdaagse, Sinterklaas comité,
Oranjecomité, Overbosloop en de evenementenorganisator Stichting De Kuil. Het initiatief
voor meer samenwerking loopt goed. Inmiddels is er een inventarisatie van gebruikte
materialen gemaakt en lopen er afspraken over de uitwisseling van materialen, organisatie
van deelactiviteiten voor een evenement enzovoorts.
Activiteit:
• korte termijn:
voortgang evenementenoverleg.
• middellange termijn:
	verlaging van kosten voor evenementenorganisaties via gezamenlijke inkoop/huur
van materialen.
• lange termijn:
	overleg over de mogelijkheid van plaatsing aankondigingsborden voor evenementen bij
invalswegen van Prinsenbeek
IV.1.7 Ontwikkeling evenement familiekermis
De belangstelling voor de najaarskermis in Prinsenbeek in het laatste weekeinde van september loopt bij Bekenaren èn bij kermisexploitanten steeds verder terug. Dezelfde situatie heeft
zich al voorgedaan bij de voorjaarskermis die inmiddels niet meer wordt gehouden.
Om de Prinsenbeekse najaarskermis nieuw leven in te blazen kijken de gemeente en het Biks
Blaosfestijn Plus naar mogelijkheden om via een pilot in 2017 een kleinschalige familiekermis
te organiseren. Het gaat om een kermis met nostalgische attracties die past bij de sfeer van
het Biks Blaosfestijn en gelijktijdig met dit evenement in het derde weekeinde van
september wordt gehouden. Zodra dit project meer concreet vorm krijgt, is overleg nodig met
de Nederlandse Kermisbond over de realisatie. In het andere geval blijft de gemeente de
kermis in de huidige opzet organiseren. Uiterlijk dit najaar moet een besluit worden genomen.
Activiteit:
•	Pilot familiekermis Prinsenbeek gelijktijdig met het Biks Blaosfestijn Plus
in de derde week 2017.
• Overleg met de Nederlandse Kermisbond , evaluatie pilot en meerjarenafspraken.
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IV.2 Jeugd
IV.2.1 Jongerenactiviteiten
Er vinden gesprekken plaats tussen de Jeugdraad van Prinsenbeek en de gemeente.
De Jeugdraad is de jongerentak van de Dorpsraad voor jongeren van 6 tot en met 20 jaar.
Zij organiseren veel evenementen door het jaar heen voor de jeugd van verschillende
leeftijden uit Prinsenbeek om het dorp (ook buiten carnaval) levendig te houden voor
jongeren en uitloop te voorkomen. Voorbeelden zijn een gemaskerd bal, een high tea,
een cocktailworkshop voor kinderen tot 12 jaar, alcoholvrije feesten in samenwerking met
lokale ondernemers, een zeskamp (bewegen) en (in de toekomst) meerdere bootcampdagen.
Ook zijn er scholenprojecten om de jeugd de Beekse geschiedenis te leren. In de toekomst wil
de Jeugdraad om de maand meerdere grote en kleine evenementen organiseren om de
saamhorigheid onder de jeugd te stimuleren waarbij de nadruk ligt op sportiviteit,
gezondheid en het vergaren van kennis.
Activiteit:
• Ideeën ophalen.
• Waar mogelijk worden activiteiten door de gemeente Breda gefaciliteerd.
IV.2.2 Hangjongeren
Een groep jongeren zou overlast veroorzaken in Prinsenbeek. De jeugdwerkers van Surplus en
de Jeugdraad zijn regelmatig in gesprek met de jongeren. Op dit moment wordt er een
inventarisatie gemaakt van de overlast om vervolgens hierop, indien nodig en gewenst,
actie te ondernemen.
Activiteit:
• Afhankelijk van de inventarisatie van de overlast.
IV.3 Breda Doet, samen verder!
IV. 3.1 Inleiding
De maatschappij verandert door invloed van onder andere vergrijzing, individualisering en
bewoners die meer zeggenschap willen over voorzieningen en meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen van iedereen: van
bewoners, maatschappelijke organisaties en van gemeente. Daarbij komt dat de rijksoverheid
vanaf 2015 drie taken heeft overgedragen aan gemeenten op het gebied van Jeugdzorg,
Maatschappelijke Ondersteuning en Werk. Daardoor is de gemeente verantwoordelijk
geworden voor bijna het hele sociale domein.
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IV.3.2 Zorg voor Elkaar
Bij de voorbereiding op de overdracht van deze taken stond voor 2015 de continuïteit van
ondersteuning en zorg aan bewoners centraal bij alle partners in het sociale domein.
Dankzij alle inspanningen biedt het grote netwerk van vrijwilligers en professionals sedert
2015 een brede en toegankelijke basis om de hulpvraag van mensen in dorpen en wijken
tijdig en integraal op te pakken en via maatwerk vorm te geven.
Met als aanpak : ‘Zo doen we het in Breda” werken sedertdien in de netwerkorganisatie
samen: maatschappelijk werkers, huishoudelijke hulpen, wijkverzorgenden en verpleegsters,
Wmo-klantmanagers, consulenten die cliënten begeleiden, mensen die mantelzorgers
ondersteunen, sociaal werkers in wijken en dorpen, vrijwilligers op allerlei gebied en
de gemeente.
De uitgangspunten voor ‘Zo doen we het in Breda’ zijn:
• zo dicht mogelijk bij huis zorg en ondersteuning organiseren en bieden.
• uitgaan van eigen kracht: wat kan iemand nog zelf, al dan niet met hulp
uit de omgeving.
• lukt dat niet: professionele hulp.
• maatwerk in de zorg bij de vraag en de persoonlijke omstandigheden.
• één gezin, één plan, één contactpersoon: bij meerdere hulpvragen (zorg, jeugd of werk)
in één gezin, worden die in samenhang met elkaar aangepakt.
Contactgegevens:
• www.zorgvoorelkaarbreda.nl met informatie over de inloopspreekuren
• per e-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
• op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur (076) 525 15 15.
IV.3.3 Breda doet, het proces
Nu de organisatie Zorg voor Elkaar staat, zet het gemeentebestuur de volgende stap om
samen met de netwerkorganisatie de andere manier van denken en werken verder te
ontwikkelen waarin de stad, het dorp en de wijk bepaalt. Dat wil zeggen: Prinsenbeek krijgt
veel meer ruimte om zelf met voorstellen te komen hoe het beste bijgedragen wordt aan een
brede basis van eigen kracht, ontmoeting en het sociale netwerk van de bewoner, zodat
vormen van lichte of intensieve ondersteuning beschikbaar zijn en blijven voor hen die het op
eigen kracht of met het sociale netwerk (even) niet redden.

Dit gebeurt vanuit de volgende ambitie:
We streven naar een samenleving waarin mensen mee kunnen doen, hun talenten
kunnen ontplooien, regie kunnen voeren op hun leven en een ‘thuis’ hebben.
Een samenleving die klaar staat voor mensen die hierbij hulp nodig hebben.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Met het leggen van een goed fundament onder het sociaal domein pakt het
gemeentebestuur in deze ambitie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op en is
het Kader ‘Breda Doet, samen verder!’ vastgesteld. Hiermee ligt er een opgave bij de
professionele partners voor samenwerking. Dat wil zeggen om samen plannen te
maken die een garantie bieden voor een goede basis, de zogenaamde algemene
voorzieningen, voor kwetsbare groepen. In deze samenwerking gaan professionele
partijen ‘aan tafel’ om per thema tot een gezamenlijk uitvoeringsplan te komen dat
voor goedkeuring en subsidiëring aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd.
De vijf thema’s die de bewoners hebben gekozen om zich thuis te voelen zijn:
Kader Breda Doet, samen verder!

•

Opgroeien

•

Leren, ontwikkelen en werken

•

Ontmoeten

•

Betrokken zijn

•

Leven!
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Maatschappelijke betrokkenheid in Prinsenbeek
Bewoners kennen hun wijk of dorp als geen ander en dragen bij aan de sociale basis die
iedereen wenst. Naast de aanpak via de thematafels door professionele organisaties is het dus
belangrijk dat het dorp zelf óók de uitdaging oppakt en maatschappelijk betrokkenheid
toont. Daarom krijgen ideeën en burgerinitiatieven van bewoners alle ruimte. Zoals eerder in
dit plan aangegeven is het ontmoeten een van de doelen. In de pilot
Prinsenbeek Begroot zijn innovatieve bewonersinitiatieven benoemd (I.4) die eventueel passen
bij de ambitie van ‘Breda Doet, samen verder!’.
Meer informatie: www.mensbreda.nl

Dorpsplatform Prinsenbeek
Om deze burgerinitiatieven in het sociaal domein op waarde te toetsen en zo mogelijk nog
verder te versterken met deskundig advies, professionele begeleiding, facilitering of financiële
ondersteuning worden de komende tijd spelregels gemaakt en evenwichtig samengestelde
dorps/-wijkplatforms georganiseerd van bewoners en in de omgeving actieve organisaties.
Voor het dorpsplatform Prinsenbeek wordt de deelname door een vertegenwoordiging uit de
kerngroep Dorpsplan en werkgroepen pilot Prinsenbeek Begroot bezien.
Voor vragen over het dorpsplatform: jevm.van.glabbeek@breda.nl
Activiteit
•	Mogelijke deelname door een vertegenwoordiging uit de kerngroep Dorpsplan en uit 		
werkgroepen pilot Prinsenbeek Begroot aan het dorpsplatform Prinsenbeek.
•	Uitwerking van eventuele bewonersinitiatieven (I.4) die passen bij de ambitie ‘Breda Doet,
samen verder!’ met ondersteuning vanuit het dorpsplatform.
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IV.4 Geschikt Wonen voor Iedereen / Wonen met gemak
Geschikt Wonen voor Iedereen
In Prinsenbeek is sprake van vergrijzing: 35% van de bevolking is 55+ en de groep oudere
bewoners neemt de komende jaren geleidelijk toe. Om ouderen en mensen met beperkingen
langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen is in Breda enkele jaren geleden het Geschikt
Wonen voor Iedereen ontwikkeld. Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je
wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de
buurt. Dat is doel van het project Geschikt Wonen voor Iedereen. Hiervoor maken gemeente
en maatschappelijke partners zich samen sterk door te werken aan voldoende geschikte
huisvesting, een toegankelijke woonomgeving, basisvoorzieningen (winkels, openbaar
vervoer, bank), zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Prinsenbeek is een van de 15 GWI-gebieden. Aan GWI overleg in Prinsenbeek nemen deel:
KBO, Dorpsraad, SVOP, Buurtzorg, Thebe, Stib, WIJ, WMO en gemeente Breda. Op de
agenda staat de doorontwikkeling van het GWI overleg in de context van ‘Breda Doet, samen
verder!’ en het verbinden van bewonersinitiatieven aan vrijwilligers. Voor een pragmatische
aanpak wordt op dit moment gekeken naar de organisatie van subgroepen die belangrijke
onderwerpen oppakken zoals: eenzaamheid, burenhulp en sociale preventie.
Project Wonen met Gemak
Vanwege de relatief grote groep ouderen is begin dit jaar de gebiedscampagne Wonen met
Gemak als pilot in Prinsenbeek georganiseerd. Voor alle hoofdbewoners van 65 tot 80 jaar
(circa 1.650 bewoners) uit Prinsenbeek zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over
brandveiligheid, inbraakpreventie, valpreventie, zorg voor elkaar en wonen met dementie.
Met de campagne is een derde van de oudere Bekenaren bereikt. In Wonen met Gemak
werken gemeente, dorpsraad, SVOP, KBO, corporaties, maatschappelijke organisaties en
bedrijven nauw samen. Het Wonen met Gemak project wordt de komende twee jaar
uitgerold in alle woongebieden van Breda. De bedoeling is dat door het project bewoners zelf
het initiatief gaan nemen voor een comfortabele en veilige woonsituatie.
Activiteit:
•	Bewoners van huur- en koopwoningen kunnen zich aanmelden voor een woonscan en 		
voor praktische ondersteuning bij het realiseren van woningverbeteringen en -onderhoud.
• Monitoren voortgang
Meer informatie: www.wonenmetgemak.nl
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V Economie

					
V.1 Businessplan Winkelcentrum
In het Businessplan 2013 legt de OndernemersVereniging Prinsenbeek (OVP) de ambitie neer
zich te blijven ontwikkelen als een sterke samenwerkingspartner in het dorp door de inzet en
de activiteiten te richten op het verbeteren van de sociale, fysieke en economische
leefomgeving in Prinsenbeek. Deze ambitie maakt de OVP een belangrijke partner in de
dorpsgerichte samenwerking aan dit Dorpsplan. In het Uitvoeringsprogramma van het
Dorpsplan wordt de betrokkenheid van de OVP bij de verschillende onderwerpen zichtbaar.
Belangrijke thema’s voor de OVP zijn parkeren, reclame uitingen/reclamebeleid, uitstallingen,
bereikbaarheid, bezettingsgraad winkels, bewegwijzering, leegstandsbestrijding.
Aandachtspunt voor de OVP is de relatie van deze thema’s met de nog te definiëren
‘goede fysieke leefomgeving’ in verband met de pilot omgevingsplan (VI.2). Ook wil de OVP
bijdragen aan een bruisend Prinsenbeek door bestaande evenementen te ondersteunen en
nieuwe evenementen voor het dorp te stimuleren en te ontwikkelen. Essentieel bij dit punt is
het bevorderen van een goede communicatie en samenwerking tussen ondernemers en met
bewoners via netwerkbijeenkomsten, advertenties, nieuwsbrieven en inspirerende sprekers.
De ondernemers willen verder investeren in een uniforme uitstraling van het centrum
(schoon, heel en veilig) door middel van het KVO traject (Keurmerk Veilig Ondernemen – III.3)
en het sneeuwvrij houden van trottoirs waarvoor een dorpsdeal in het kader van Opgeruimd
Prinsenbeek met de OVP is gesloten. Een ander voorbeeld zijn de plantenbakken in het
winkelgebied en de feestverlichting. Een ander belangrijk punt is een structureel samenwerkingverband tussen álle ondernemers in het centrum onder de vlag van de OVP voor optimalisering van de onderlinge communicatie, samenhang en samenwerking waarvoor het jaarlijks
activiteitenplan (VI.2.) een handvat is. Een optie is het invoeren van een dorpspas Prinsenbeek
waarmee bij aankopen punten worden gespaard voor een goed doel. Enerzijds wordt
hiermee de dorpseconomie gestimuleerd, anderzijds kunnen sportverenigingen en goede
doelen in Prinsenbeek een financiële bijdrage ontvangen.
Activiteit:

•	Het aantrekkelijk houden van (winkel)straten en centrum(markt) door middel van gerichte
acties en maatregelen.
• Het laten samenwerken van ondernemers (bedrijven en winkels).
• Het stimuleren van bewoners om lokaal te kopen.
• Het ondersteunen en promoten van dorpsactiviteiten.
•	Het onderhouden van contacten met andere partijen die aan de doelstellingen van de 		
OVP kunnen bijdragen: Dorpsraad, gemeente, verenigingen, andere
ondernemersverenigingen e.d.
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VI.2 Stichting Prinsenbeeks Ondernemersfonds
De OVP heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor de oprichting van een
ondernemersfonds waar ondernemers in het centrum van Prinsenbeek jaarlijks verplicht aan
bijdragen. Via het fonds is budget beschikbaar voor het uitvoeren van gezamenlijke projecten,
activiteiten en evenementen in het centrum. Bij het ondernemersfonds gaat het om de
financiering van activiteiten voor en door ondernemers waarmee Prinsenbeek nog beter op
de kaart kan worden gezet. Jaarlijks wordt met ondernemers afgestemd aan welke projecten
geld wordt besteed.
Voor het jaarlijks activiteitenplan zijn belangrijke aspecten:
•	Het behoud van voldoende parkeergelegenheid in het dorp voor het winkelend publiek 		
met korte loopafstanden.
•	Het waar mogelijk uitbreiden van stop- en shopparkeerplaatsen voor winkels en
parkeer plaatsen voor fietsen.
•	Het in overleg met de gemeente realiseren van een goede en actuele bewegwijzering naar
winkels en bedrijven in het dorp waardoor onnodige verkeersbewegingen zoveel mogelijk
worden voorkomen.
•	Overleg en afspraken met de gemeente in het kader van het vergunningen- en reclame		
beleid over ordelijke uitstallingen van winkels daar waar het kan en dit bijdraagt tot een
betere zichtbaarheid van winkels en producten.
•	Als basisgedachte voor een mogelijke pilot reclamebeleid voor Prinsenbeek geldt een 		
eenduidig en uniform reclamebeleid, reclame uitingen dienen passend, netjes, veilig en
versterkend te zijn.
•	Voorkomen van leegstand door bijvoorbeeld (tijdelijk) gebruik van etalages door andere
partijen, overleg over mogelijkheden van herbestemming e.d.
• Een schone, aantrekkelijke en veilige winkelomgeving.
•	De herinrichting van de Markt en actieve betrokkenheid van ondernemers bij de
ontwikkeling van twee keuzevisies (II.3) waarvoor de Dorpsraad het voortouw neemt.
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VI Wonen

Een belangrijk beleidskader voor de woonparagraaf in dit Dorpsplan is de Woonvisie Breda
2013. De visie beschrijft nieuwe ontwikkelingen in het woonbeleid en geeft een beeld van
het wonen nu en het wonen in de toekomst. De uitwerking volgt in het
Uitvoeringsprogramma 2014-2018 dat tot stand komt samen met de partners in de stad.
De drie ambities uit de Visie:
•	Zorgen voor een gedifferentieerd en doordacht woningbouwprogramma, met voldoende
flexibiliteit en ruimte voor maatwerk
•	Een comfortabele woningvoorraad die aansluit bij behoeften en wensen van inwoners, nu
en in de toekomst. We zetten in op een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad en nieuwbouw
•	Een (t)huis voor alle groepen inwoners. Speciale aandacht is er voor de groep kwetsbare
inwoners die niet op eigen kracht in huisvesting kan voorzien.

VI.1 Werkgroep Woonagenda
Inleiding
De kwaliteit van wonen in de meest brede zin van het woord staat in het Dorpsplan centraal.
Op woongebied spelen diverse aspecten en belangen. In het bij elkaar brengen van wensen
en mogelijkheden gaat het om zaken als het realiseren van nieuwbouw in een door de
economische recessie onzekere woningmarkt, de vraag wat haalbaar is gezien het woningbouwprogramma van de Provincie, het meedenken met particuliere kleinschalige initiatieven,
het aanpassen van bestaande woningen op de behoefte van ouderen, jongeren, gehandicapten enzovoorts.
Maar er spelen nog meer aspecten bij goed wonen een rol van betekenis. Goed wonen
betekent ook zo lang mogelijk zelfstandig wonen en Geschikt Wonen voor Iedereen.
Deze belangen en daarbij horende activiteiten zijn in dit Dorpsplan bij het thema
Leefbaarheid en Zorg toegelicht (IV).
Verder betekent goed wonen óók goed sámen wonen en leven. Met andere woorden de zorg
voor ons welzijn met elkaar delen en samenwerken aan de kwaliteit van ons sociale domein.
De veranderingen sedert begin 2015 door de overheveling van taken van het Rijk naar
gemeenten (IV.3) geven dit nog eens extra aan.
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senioren
leeftijdsmix

					

wonen en samenleven

nieuwbouw

starters

jongeren

					 woonagenda
Uitvoeringsprogramma
wonen en zorg

Woonvisie

huurdersbelangen

		 woningvoorraad
leefbaarheid
				
omgevingsplan

GWI

Duurzaamheid

Wonen in Prinsenbeek
Prinsenbeek is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Om dit woonmilieu te behouden is
een goede woonbalans en een gezonde leeftijdsmix belangrijk voor de leefbaarheid van het
dorp. Het beheer van de bestaande woningvoorraad van circa 4.300 woningen en de te
ontwikkelen woningbouw (huur en koop) verdienen, met name waar het de huisvestingsbehoefte van senioren en jongeren betreft, aandacht van alle partners in het woondossier
Prinsenbeek. Hierbij gaat het om verschillende belangenverenigingen en organisaties uit
Prinsenbeek, wooncorporaties, marktpartijen, gemeente en woonconsumenten.
In Prinsenbeek is, zoals al eerder in dit Dorpsplan aangegeven, sprake van vergrijzing.
Voor een evenwichtige bevolkingsopbouw moet de uitstroom van jongeren worden tegengegaan. Kijkend naar de woonbehoefte bij ouderen en jongeren in de koopsector en de
betaalbare huursector is er sprake van een onbalans. Bij het weer in balans brengen van vraag
en aanbod speelt als positieve factor mee, dat naar verwachting het aantal inwoners in
Prinsenbeek tot 2025 met circa 500 mensen zal groeien. Deze geprognotiseerde groei van het
aantal inwoners betekent dat er een woningbouwprogramma noodzakelijk is.
Een werkgroep vanuit de Dorpsraad met daarin vertegenwoordigers van KBO (Katholieke
Bond van Ouderen), SVOP (Stichting Verankering Ouderenproof Prinsenbeek), OOB (Overleg
Ouderenbeleid) en jongeren werkt al geruime tijd nauw samen met de gemeente aan het in
beeld brengen van mogelijke plannen en acties op het gebied van woningbouw. Het overleg
is opgepakt met als opdracht voor alle partners te komen tot een woonagenda voor
nieuwbouw en renovatie/reconstructie voor oud, jong, starters, huur en koop, grondgebonden en gestapelde woningbouw. Daarmee is de woonagenda een sturingskader voor de te
realiseren woningbouw in Prinsenbeek in de komende jaren.
Inmiddels heeft het overleg geresulteerd in een woonagenda waarvoor de gemeenteraad
reeds begin dit jaar de Realisatiestrategie woningbouwontwikkeling Prinsenbeek heeft
vastgesteld. De Realisatiestrategie heeft een horizon tot 2025 en geeft aan dat de
woningbehoefte in de periode 2013-2025 toeneemt met circa 340 woningen. Hiervan zijn in
de periode 2013-2014 inmiddels 36 woningen netto aan de woningvoorraad toegevoegd.
Dit betekent dat er vanaf 2015 een opgave ligt om nog circa 304 woningen te realiseren tot
2025. Dit is een gemiddelde, jaarlijkse opgave van circa 30 woningen.
Voor de periode 2025-2030 wordt rekening gehouden met een afnemende groeiverwachting
van de bevolking (circa 140 tot 160 personen) en een lagere groeiverwachting van de
woningbehoefte (circa 100 woningen extra nodig).
In de pilot Prinsenbeek Begroot 2016 is de wens voor een passend woningaanbod nog eens
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onderstreept met aandacht voor: huur én koopwoningen, samen oud worden, betaalbare
woningen voor jong en oud, voldoende bereikbare starterswoningen,
levensloopwoningen/doorstroming.
Activiteit
•	De werkgroep woonagenda vanuit de Dorpsraad, met daarbij de werkgroep zorg &
welzijn van de pilot Prinsenbeek Begroot, en gemeente werken de Realisatiestrategie in de
komende 10 jaar uit in concrete projecten. Dit met in acht name van de hierboven
genoemde factoren die de fasering van de realisatie van met name grotere projecten,
zoals Westrik, Saval en Gertrudisoord beïnvloeden. In de uitwerking van de Realisatiestrategie blijft, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden, tevens ruimte voor het
realiseren van particuliere initiatieven voor kleinere projecten.
VI. 2 Pilot omgevingsplan
Wetgeving
Het omgevingsrecht bestaat uit vele wetten en regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur,
milieu, natuur en water. En allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen.
De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden. Het huidige bestemmingsplan voor
Prinsenbeek dat verplicht is op grond van de Wet ruimtelijke ordening, moet worden herzien.
Dit, omdat op grond van de wet een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar.
Het nieuwe bestemmingsplan voor Prinsenbeek zou dus begin februari 2018 gereed moeten
zijn. Dit betekent dat begin 2017 de procedure zou moeten worden gestart. Er is echter een
nieuwe wet op komst: de Omgevingswet waarmee het stelstel van ruimtelijke regels volledig
wordt herzien.
Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplan
De aanstaande Omgevingswet bundelt de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu,
natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving.
Ruimtelijke projecten, waaronder woningbouw, zouden gemakkelijker en sneller gerealiseerd
moeten kunnen worden. De Omgevingswet treedt medio 2019 in werking. Het omgevingsplan gaat het bestemmingsplan, diverse verordeningen en beleidsregels vervangen.
De Omgevingswet geeft de gemeenten het kader voor het opstellen van een omgevingsvisie
en een omgevingsplan.
Experiment omgevingsplan
Vooruitlopend op de Omgevingswet doet Breda samen met enkele andere gemeenten mee
aan een experiment van het Rijk voor het opstellen van omgevingsplannen op basis waarvan
omgevingsvergunningen verleend gaan worden. De gemeente gaat voor Prinsenbeek nu al
een omgevingsplan opstellen waarin de fysieke leefomgeving wordt gereguleerd.
In het omgevingsplan kunnen meer regels worden opgenomen dan alleen over de bestemming en het gebruik van gronden dat in een bestemmingsplan wordt geregeld. Ook kunnen
bepalingen uit verordeningen, zoals de APV en de kapverordening, en afspraken over
bijvoorbeeld natuur, milieu, reclame, en erfgoed worden opgenomen. Uitgangspunt voor een
omgevingsplan is ‘een goede fysieke leefomgeving’ waarvoor Prinsenbeek zelf aangeeft wat
belangrijk is. In de pilot Prinsenbeek Begroot is het leefklimaat als aandachtspunt genoemd in
combinatie met een passend woningaanbod voor oud en jong.
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Uitwerken woonagenda
De planning is om het omgevingsplan Prinsenbeek begin 2018 door de raad vast te laten
stellen. In de aanloop naar het definitief worden van het omgevingsplan worden vergunningen door de gemeente getoetst aan het huidige bestemmingsplan.
Activiteit
•	In samenspraak met de gemeente wordt een projectgroep omgevingsplan samengesteld
waaraan vertegenwoordigers van de werkgroep woonagenda, de werkgroep zorg &
welzijn van de pilot Prinsenbeek Begroot en de OVP deelnemen.
•	Afhankelijk van de door Prinsenbeek aan te geven onderwerpen voor een ‘goede fysieke
leefomgeving’ wordt de verdere samenstelling van de projectgroep ingevuld.
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VII Kinderdorp Prinsenbeek

VII.1 Ontwikkeling talentencentra – Pilot Prinsenbeek Begroot kinderen
Het plan
Basisschool De Griffioen, Basisschool De Horizon (beiden INOS), Basisschool Apollo (Markant
Onderwijs), Kindercentrum Belle Fleur en Kober Kindercentra zijn initiatiefnemers voor de
ambitie van ‘Kinderdorp Prinsenbeek’. De focus van deze ambitie ligt op de doorontwikkeling
tot talentencentra voor kinderen tot 12 jaar.
Uitgangspunten
•	door bundeling van krachten, gezamenlijke inzet van initiatiefnemers en zoveel mogelijk
andere partners wordt het ontwikkelingsaanbod breder en meer toegankelijk voor de
doelgroep.
•	kinderopvang is een mogelijkheid om kinderen te stimuleren in de ontwikkeling van
persoonlijk talent.
• scholen en kinderopvangcentra bewaren hun eigenheid voor het behoud van diversiteit.
•	partners uit verschillende vakgebieden brengen hun expertise in voor de ontwikkeling van
specialisme en activiteiten in sport, cultuur, techniek, natuur- en milieueducatie
enzovoorts.
•	door het betrekken van partners uit de wijk worden kinderen meer omgevings- en
maatschappelijk bewust
•	door intensievere samenwerking met de kinderopvangorganisaties zal een betere
afstemming komen van dagarrangementen.
Realisatie
Om deze talentencentra te realiseren is:
• een actieve bijdrage van alle betrokkenen essentieel voor het ontwikkelproces.
•	een stevig netwerk nodig dat samen met de initiatiefnemers een binnenschools en naschools aanbod organiseert.
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Pilot Prinsenbeek Begroot Kinderen
In de pilot zijn creatieve en uiteenlopende wensen opgehaald. In de uitwerking van de
wensenlijst zal in de contacten en gesprekken met kinderen uitgelegd worden waarom
bijvoorbeeld een overdekt zwembad niet haalbaar is en we samen de schouders gaan zetten
en de mogelijkheden gaan bekijken voor een trampolineparkje (bij De Kuil in verband met het
toezicht), een speelveldje zoals bij Princenbosch-Liniewal, een eventueel klimbos/toestellen (bij
de Kuil in verband met toezicht), een extra speelplek / calisthenics in park Overbos, een
vereniging of project tegen het pesten en een buddyproject om andere mensen te helpen.
Activiteit:
•	Inventarisatie van haalbare ideeën uit de kinderronde Prinsenbeek Begroot waarbij
kinderen hebben aangegeven waar ze trots op zijn en wat hun wensen zijn.
•	Het instellen van een gezamenlijke Kinderraad om de verbinding tussen
wensen/mogelijkheden /uitvoerbaarheid/doelgroep te maken.
•	Voor het doorontwikkelen van talenten ligt er een taak voor de gemeentelijke cultuur- en
sportcoaches die voor het bouwen aan een netwerk actief verbinding kunnen leggen
tussen verenigingen in het dorp en de doelgroep.
•	Ook ligt er een taak voor initiatiefnemers om via OR, MR en te zijner tijd de
Kinderraad te werken aan een stevig netwerk waarin ouders met competenties/talenten
gemotiveerd worden om een bijdrage te lveren.
•	Voor thema’s op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling / pedagogische aanpak
(pesten, opkomen voor elkaar, samen spelen) is een nauwere samenwerking met CJG,
consultatiebureau, Surplus jeugdwerk, wijkagent, scholen en kinderopvang gewenst.
Initiator in deze kan CJG zijn.
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u VIII Uitvoeringsprogramma
		 Dorpsplan Prinsenbeek
Prinsenbeek begroot (PB)
Onderdeel

Activiteit

Datum

Trekker

Deelnemers

Werkgroepen: dorpskern,

-samenstelling werkgroepen met zoveel

Marc van Oosterbosch

groen, veiligheid,

mogelijk aansluiten aan bestaande

cjmvanoosterbosch@gmail.com

zorg &welzijn,

overleggroepen

dorpsraad

-uitwerking onderwerpen werk-groepen

Marc van Oosterbosch

gemeente-andere

in concrete voorstellen

cjmvanoosterbosch@gmail.com

belanghebbenden

creatieve cultuur, sport & spel

dorpsraad

Uitwerking
innovatieve
burgerinitiatieven
Pop-up stores in leegstaande panden
Sunny Summer Beek
Jeugdavonden in samenwerking met

Martijn Meeuwissen

lokale horeca

mpgmmeeuwissen@gmail.com

Prinsenleenbank:

John Heller

fonds voor starters

john.heller@ziggo.nl

Bezige bijen knutselclub

Piet Houtepen

Winny van Dongen

piethoutepen@outlook.com
Prinsenbeek energieneutraal

Derk Hueting
dh@dhuet.nl

Verzamelen afval als geldgenerator

Derk Hueting
dh@dhuet.nl

Prinsenbeekpas gekoppeld aan

John Heller

sponsoring verenigingen

john.heller@ziggo.nl

Prinsenbeek app ter ondersteuning van

Marc van Oosterbosch

de communicatie

cjmvanoosterbosch@gmail.com

Funshopper programma - stimulans
lokale ondernemers
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Openbare Ruimte
Onderdeel

Activiteit

Datum

Trekker

Deelnemers

Eigenaarschap en gedeelde

promotie

doorlopend

dorpsraad

bewoners

verantwoordelijkheid

servicepunt 14076
Werkplan toezicht & handhaving

doorlopend

gemeente

dorpsraad-werkgroep GVP

Acties parkeergedrag

doorlopend

Rien.Huijbregts

werkgroep GVP-gemeente-wijkagenten-leden

rien.huijbregts@ziggo.nl

PB

Remco Beekers

Dorpsraad-leden PB

& BuitenBeterApp

Opgeruimd Prinsenbeek

uitbreiding dorpsdeals

doorlopend

remcobeekers@gmail.com

Ontwikkeling visie Markt

ontwikkelen twee keuzevisies

2016

Marc van Oosterbosch

OVP-KBO-Parochie-buurtvereniging Peperbos,

cjmvanoosterbosch@gmail.com

SVOP, cliëntenraad-HagedonkWinterWonderbeek -Heemkundekring,Jeugdraad-aan het plein wonende Bekenaren
en ondernemers-andere individueel
geïnteresseerde Bekenaren- de werkgroep
dorpskern PB-gemeente

ophalen voorkeursvisie

2016

Dorpsraadwerkgroep PB:
Gerard Wijnsma-Hinko BaijingsRonald Witte-Eric v.d.Brand

budget verkeerskundig onderzoek

dorpsraad-gemeente

verkeerskundig onderzoek

gemeente

ontwerp- en realisatiebudget

alle samenwerkende partners

tussentijds werk met werk verbinden en

v.a. 2016

gemeente

2016

werkgroep groen PB

uitvoeren conform de voorkeursvisie, te
beginnen met het fietspad ter hoogte
van Marktzicht

Project onderhoud paden

concretisering plannen met kosten-/

park Overbos-doorgang

opbrengstenoverzicht

gemeente

Saval terrein
labelen opbrengst aan wens

werkgroep groen PB

doorsteek Saval-terrein

2016

gemeente

Vergroten gebruiksfunctie

concretisering plannen aanleg jeu de

2016

Martijn Meeuwissen

park Overbos

boules, picknickplaatsen, calisthenics

gemeente-werkgroep PB-belanghebbenden

mpgmmeeuwissen@gmail.com

met kostenoverzicht
goedkeuring ontwerper

gemeente

budget aanleg-onderhoud-vervanging
Vandalisme tegengaan in

uitwerking plan voor gedoornde

park Overbos

beplanting (vuurdoorns) tegen

Gemeente-werkgroep PB-belanghebbenden
2016

Remco Beekers

Leden PB-Piet Hanegraaf-Rianne Nelemans-

remcobeekers@gmail.com

gemeente

2016

gemeente

ambulante handel

2016

gemeente

ambulante handel-evenementenorganisaties

geluidswal zoals kosten en overleg met
Rijkswaterstaat, sensorlampen (op basis
van zonnepanelen)

Ontwikkeling weekmarkt

overleg met ambulante handel over
locatie op voorste gedeelte van plein
overleg met ambulante handel-evenementenorganisaties over
gebruik openbare ruimte
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Openbare Ruimte
Onderdeel

Activiteit

Datum

Trekker

Kwaliteit Infrastructuur-

maatschappelijke input jaarlijks

v.a. 2017

dorpsraad

Ontwikkeling totaalvisie

onderhoudsprogramma verhardingen
v.a. 2016

Rien Huijbregts

Deelnemers

Verkeer
totaalvisie verkeer

GVP-werkgroep PB-OVP

rienhuijbregts@ziggo.nl
gemeente

Veiligheid
Onderdeel

Activiteit

Datum

Trekker

Gezamenlijke zorg voor

meer aandacht bewoners voor meldpunt

doorlopend

dorpsraad

veiligheid

14076

Buurtpreventie

zo nodig uitbreiden buurtpreventiege-

doorlopend

Rien Huijbregts

dorpsraad-GVP-werkgroep PB-gemeente-

rienhuijbregts@ziggo.nl

politie

bieden

Keurmerk Veilig Ondernemen

doorontwikkeling voor tweede

Deelnemers

OVP

gemeente-politie-brandweer

Activiteit

Datum

Trekker

Deelnemers

voortgangsoverleg exploitatie

doorlopend

Sylvia Vincenten

gemeente-werkgroep de Kuil-exploitant kiosk

certificaat met onder meer:
-Schoonmaakacties ondernemers
-Extra fietsnietjes
-Onderzoek instellen
-Cameratoezicht in winkelgebied

Leefbaarheid en zorg
Onderdeel
Sociale leefbaarheid
Zwembad De Kuil

arnold-sylvia@hetnet.nl
Stichting de Kuil
evenementen

korte en lange

Sylvia Vincenten

Martijn Meeuwissen

termijn

arnold-sylvia@hetnet.nl

Jaap Rutten

werkgroep De Kuil
Stichting De Kuil

Informatieplein

organisatie van een (persoonlijk-

2016

digitaal-print) informatieplein ten

Marc van Oosterbosch

communicatieteam-werkgroep PB-Dorpsraad-

cjmvanoosterbosch@gmail.com

Prinsenbeeks Nieuws-Modern Prinsenbeek-

behoeve van vraag en aanbod van

OVP

vrijwilligers t.b.v.de zorg voor ouderen,
het verenigingsleven, nieuws van
ondernemers, andere organisaties
Beekse Vrijwilligerscentrale

verbreden ambassadeursnetwerk

doorlopend

Pim de Jager
jager.pim@gmail.com

verbinding met meerdere vrijwilligers-

Pim de Jager

centrales

jager.pim@gmail.com

verbinding met informatieplein

Pim de Jager

Marc van Oosterbosch- communicatieteam-

jager.pim@gmail.com

werkgroep PB
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Onderdeel

Activiteit

Datum

Trekker

Deelnemers

Bibliotheek Boekendonck

verdere inrichting en samenwerking

doorlopend

dorpsraad

Kindercentrum Belle Fleur

v.a. 2016

Frank Timmers

sportpark De Heikant-TV Prinsenbeek-HCP-

info@franktimmers.nl

Beek Vooruit

met andere organisaties
Verenigingen

opstart verenigingsoverleg
inventariseren materialen en diensten

middellange

Frank Timmers

sportpark De Heikant-TV Prinsenbeek-HCP-

ten behoeve van uitwisseling

termijn

info@franktimmers.nl

Beek Vooruit en meerdere verenigingen
(groeimodel)

gezamenlijke inkoop en onderhoud

middellange

Frank Timmers

sportpark De Heikant-TV Prinsenbeek-HCP-

termijn

info@franktimmers.nl

Beek Vooruit en meerdere verenigingen
(groeimodel)

oprichten verenigingsoverleg

lange termijn

Frank Timmers

alle Prinsenbeekse verenigingen

info@franktimmers.nl

Evenementen

voortgangsoverleg over verdere

2016

samenwerking vergunningplichtige

Frank Timmers

BAK-Biks Blaosfestijn Plus,-WinterWonderbeek-

info@franktimmers.nl

Wielerronde- KPJ, Avondvierdaagse, Sint

buitenevenementen

Nicolaascomité

gezamenlijke inkoop en verhuur

middellange

Frank Timmers

BAK-Biks Blaosfestijn Plus,-WinterWonder-

materialen

termijn

info@franktimmers.nl

Beek-Wielerronde- KPJ, Avondvierdaagse, Sint
Nicolaascomité

lange termijn

mogelijkheden voor plaatsing
aankondigingsborden evenementen bij

Frank Timmers

BAK-Biks Blaosfestijn Plus,-WinterWonder-

info@franktimmers.nl

Beek-Wielerronde- KPJ, Avondvierdaagse, Sint
Nicolaascomité-gemeente

invalswegen

Familiekermis

2017

ontwikkeling najaarskermis naar

Biks Blaosfestijn Plus

Gemeente-Nederlandse Kermisbond

Martijn Meeuwissen

Jaap Rutten-Jeugdraad-gemeente

familiekermis tijdens Biks Blaosfestijn
Plus

Jeugd
Jongerenactiviteiten

concretisering plannen

mpgmmeeuwissen@gmail.com
Hangjongeren

inventarisatie overlast

2016

Maatschappelijke

uitvoering gezamenlijke plannen voor

doorlopend

verantwoordelijkheid door

vijf thema’s: opgroeien-leren-bewegen-

samenwerking professionele

zorg voor elkaar Breda-aan de slag

gemeente-Surplus-Jeugdraad

Breda Doet,
samen verder!
professionele
partners

partners
Maatschappelijke

promotie bewonersinitiatieven (met

betrokkenheid

aandacht voor innovatieve

doorlopend

gemeente

2016

gemeente

bewonersinitiatieven PB)
organisatie dorpsplatform

vertegenwoordiging kerngroep Dorpsplan en
PB werkgroepen, betrokken bewoners, actieve
organisaties

Geschikt Wonen voor

toetsing bewonersinitiatieven

doorlopend

dorpsplatform

monitoren voortgang

doorlopend

gemeente

Iedereen/Wonen met Gemak
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Economie
Onderdeel

Activiteit

Datum

Trekker

Businessplan Winkelcentrum

acties en maatregelen voor aantrekkelijk

doorlopend

OVP

doorlopend

OVP

doorlopend

OVP

doorlopend

OVP

verbreden netwerk

doorlopend

OVP

Stichting Prinsenbeeks

opstellen activiteitenplan over o.m.

jaarlijks

OVP

Ondernemersfonds

reclame, bewegwijzering, parkeren,

Deelnemers

houden winkelstraten en centrum
verstevigen samenwerken ondernemers:
bedrijven en winkels
stimuleren van bewoners om lokaal te
kopen (zie ook burgerinitiatieven over
invoering Prinsenbeekpas en
Funshopper programma)
ondersteunen en promoten van
dorpsactiviteiten

aantrekkelijkheid winkelgebied.

Wonen
Onderdeel

Activiteit

Datum

Trekker

Deelnemers

Realisatiestrategie

uitwerking woonagenda in concrete

doorlopend

gemeente

werkgroep woonagenda-werkgroep PB

2013-2025 (woonagenda)

projecten

Pilot omgevingsplan

samenstellen projectgroep en start

begin 2017

gemeente

o.m. vertegenwoordiging werkgroep

procedure

woonagenda-werkgroep PB, OVP

Kinderdorp Prinsenbeek
Onderdeel

Activiteit

Ontwikkeling talentencentraPilot Prinsenbeek Begroot

Datum

Trekker

Deelnemers

inventarisatie haalbare ideeën uit

Marc van Oosterbosch

gemeente-scholen-kinderopvangcentra

kinderronde PB

cjmvanoosterbosch@gmail.com

extra buitenactiviteit

Marc van Oosterbosch

kinderen
cjmvanoosterbosch@gmail.com
instellen gezamenlijke kinderraad

scholen-kinderopvangcentra

ontwikkelen talenten via verenigingen in

gemeentelijke cultuur- en

dorp

sportcoaches

bouwen aan netwerk

scholen-kinderopvangcentra

OR-MR-kinderraad (t.z.t.)

overleg over initiatorrol van CJG voor

scholen

CJG-scholen-kinderopvang-consultatiebureau-

diverse projecten zoals aanpak pesten,

scholen-kinderopvangcentra

Surplus jeugdwerk-wijkagent

samen spelen

Opm.: namen/contactgegevens zijn op moment van ondertekening voor zover mogelijk in dit Uitvoeringsprogramma opgenomen.
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uV
 oorlopig overzicht van
verenigingen en andere
niet-professionele organisaties
in Prinsenbeek
Belangenorganisaties
Dorpsraad
Jeugdraad

www.dorpsraad-prinsenbeek.nl
jeugd

info@dorpsraad-prinsenbeek.nl

www.jeugdraad-prinsenbeek.nl

VLIP

landschapsbehoud

www.vlip.nl

info@vlip.nl

OVP

ondernemers

www.ovprinsenbeek.nl

info@ovprinsenbeek.nl

Buurtverenigingen
De Bikse Westhoek

Strijpenseweg 27

De Laantjes

Titulaerlaan 3

Moleneind I

De Gemetjes 25

Molen de Beer

Molen de Beerstraat 24

De Neel

www.buurtverenigingdeneel.nl

Spieakker 33

Het neusje van de Beek

Mr. Bierensweg

De Rijt

Eglantier 11

De Schijnheilige Boontjes

Deken Maeslaan 12

De Staart

buurtverenigingdestaart@gmail.com

De Staart II

Vogelbos 79

Steenakker

Steenakkerstraat 30

De Zandhapper

Gouden Regen 6

Buurtpreventieteams
De Neus

rianmusters@hetnet.nl

De Staart

bpdestaart@ziggo.nl

Prinsenbeek Centrum

l.vd.poel@kpnmail.nl

Prinsenbeek Oost

cestaelens@ziggo.nl

Prinsenbeek Kappelakkers

s.schreiner@casema.nl

Cultuur
BAK

carnaval

www.boemeldonck.nl

bak@boemeldonck.nl

Amor Musae

harmonie

www.amormusae.nl

info@amormusae.nl

Op de Beek

heemkundekring

www.hk-opdebeek.nl

hkopdebeek@ziggo.nl

Kameleon

toneel

www.kameleonprinsenbeek.webklik.

kameleonprinsenbeek@ziggo.nl

nl
Beekse Smart

zang smartlappen

www.beeksesmart.nl
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Dieren
De Haghe

bijenhoudersvereniging

www.prinsenbeekprincenhage.
bijenhouders.nl

VV Privo

vogelvereniging

www.vvprivo.nl

secretaris@vvprivo.nl

Evenementen
Overbosloop

atletiek

www.overbosloop.nl

info@overbosloop.nl

Sinterklaas

intocht

www.sinterklaasprinsenbeek.nl

info@sinterklaasprinsenbeek.nl

Oranjecomité

koningsdag

www.oranjefeestenprinsenbeek.nl

info@oranjefeestenprinsenbeek.nl

Biks Blaosfestijn

muziek

www.biksblaosfestijn-plus.nl

info@biksblaosfestijn-plus.nl

Winterwonderbeek

schaatsbaan

www.winterwonderbeek.nl

info@winterwonderbeek.nl

Avondvierdaagse

wandelen

www.kpjprinsenbeek.nl

tjeerd@kpjprinsenbeek.nl

Wielercomité

wielerronde

www.wcprinsenbeek.nl

info@wcprinsenbeek.nl

RK Parochie

katholiek

www.parochieprinsenbeek.nl

secretariaat@parochieprinsenbeek.nl

Protestants Christelijke.

protestants

www.hetkruispunt.org

scriba@hetkruispunt.nl

Geloof

Gezondheid
Hartsafe

AED-netwerk

www.prinsenbeekhartsafe.nl

info@prinsenbeekhartsafe.nl

EHBO

ehbo

www.ehboprinsenbeek.nl

secretariaat@ehboprinsenbeek.nl

Stichting reanimatie

reanimatie

www.reanimatieprinsenbeek.nl

Jeugd
SJP

jongerenwerk

www.sjpprinsenbeek.nl

info@sjpprinsenbeek.nl

KPJ

plattelandsjongeren

www.kpjprinsenbeek.nl

tommyvincenten@hotmail.com

Thomas More

scouting

www.thomas-more.nl

Dorpsplan Prinsenbeek

45

Senioren
KBO

ouderenbond

www.kboprinsenbeek.nl

rienus.huijbregts@casema.nl

De Zilverberk

ouderensociëteit

www.stichtingdezilverberk.nl

info@stichtingdezilverberk.nl

SVOP

verankering ouderenproof

Sport
BC De Zwaluwen

badminton

Prinsenslag

badminton

www.bcdezwaluwen.nl
www.prinsenslag.nl

Glitters

dans & twirl

www.glittersprinsenbeek.nl

Albatross

golf

www.albatrossgolf.nl

bestuur@albatrossgolf.nl

Samensprong

gymnastiek & turnen

www.samensprong.nl

voorzitter@samensprong.nl

info@prinsenslag.nl

St. Sebastiaan

handboogschieten

www.stsebastiaanprinsenbeek.nl

stsebastiaanprinsenbeek@gmail.com

HCP

hockey

www.hcprinsenbeek.nl

secretariaat@hcprinsenbeek.nl

Kuatsu

judo

www.kuatsu.nl

bestuur@kuatsu.nl

MC Roadrunner

motorclub

www.mcroadrunner.nl

info@mcroadrunner.nl

SORG

ouderen sport

www.sorg-prinsenbeek.jouwweb.nl

h.thijssennab@ziggo.nl

Ons Genoegen

paardensport

www.lrpc-onsgenoegen.nl

secretaris@lrpc-onsgenoegen.nl

TTV Prinsenbeek

tafeltennis

www.ttvprinsenbeek.nl

ttvprinsenbeek@gmail.com

TV Prinsenbeek

tennis

www.tvprinsenbeek.nl

info@tvprinsenbeek.nl

Beek Vooruit

voetbal

www.beekvooruit.nl

secretaris@beekvooruit.nl

Set Up

volleybal

www.set-up-volleybal.nl

secretaris@set-up-volleybal.nl

EPVC

volleybal

www.epvc.nl

RTC

wielersport

www.rtcprinsenbeek.nl

De Kuil

zwembad

www.dekuilprinsenbeek.nl

Vrouwen van nu

vrouwen

www.vrouwenvannu/prinsenbeek

Vrouwen in actie

vrouwen

www.vrouweninactieprinsenbeek.nl

www.wijkwijsbreda.nl

info@dekuilprinsenbeek.nl

Vrouwenorganisaties

annie@vrouweninactieprinsenbeek.nl

Diversen
Zonnebloem

fysiek beperkten

SKOPP

Kringloop Oud papier

Trekker oldtimer club

oldtimers

www.oldtimertrekkers.nl

wrenne@ziggo.nl

Rotary

serviceclub

www.rotaryprinsenbeek.nl

fvb@ak-advocaten.eu

De Drie Linden

sport/welzijnaccomm.

www.stichtingdedrielinden.nl

contact@stichtingdedrielinden.nl

Buurtbusvereniging

buurtbus

www.buurtbus216.nl

info@buurtbus216.nl

Ons Dorp

Beekse Coöp

www.beeksecoop.nl

info@onsdorpprinsenbeek.nl
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u Communicatiemiddelen
Welke communicatiemiddelen zijn er, waar staat actuele info:
www.breda.nl > Wonen, Wijken en Vervoer > Wijkgerichtwerken > Wijkplannen
http://www.breda.nl/wonen-wijken-vervoer/wijken/wijkgericht-werken/wijkplannen
http://www.prinsenbeeknieuws.nl/nieuws/13930/convenant-veilig-ondernemen-prinsenbeekswinkelgebied/#.V8adHLXHdoP
http://www.prinsenbeeknieuws.nl/nieuws/14055/campagne-koop-lokaal-van-start/#.
V8bAyLXHdoN
http://www.prinsenbeeknieuws.nl/nieuws/14031/mooie-afsluiting-gebiedscampagne/#.
V8bR3rXHdoN
http://www.tvprinsenbeek.nl/
http://www.hcprinsenbeek.nl/site/default.asp
http://www.ovprinsenbeek.nl/ondernemersfonds.pdf
http://www.beekvooruit.nl/
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