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De fracties van PvdA en D66 hebben de bespreeknotitie 'Hoge Vucht brengt het Samen 2020-
2030' geschreven en op 20 februari voorgelegd aan de gemeenteraad en het college. Met de notitie 
willen de partijen een aanzet geven en discussie voeren om zowel de incidentele als de meer 
structurele opgaven in de wijk aan te pakken. Het college waardeert het genomen initiatief. De 
leden van de raad tonen eens te meer hun actieve betrokkenheid bij de diverse opgaven in stad. 

Investeren in de aanpak van kwetsbare wijken is en blijft van groot belang om een duurzaam 
prettige en veilige leefomgeving te kunnen bieden aan al onze inwoners. De notitie onderstreept dit 
belang. Met de bespreeknotitie geeft u aan graag in gesprek te willen over de wijk, aan de hand 
van de door u aangedragen opgaven, oplossingsrichtingen, voorstellen en aandachtspunten. Het 
samenbrengen van deze punten in de bespreeknotitie versnelt en versterkt de aanpak en vergroot 
het draagvlak daarvoor. 

In het kader van de Wijkaanpak en Wijkimpuls zijn er in de Hoge Vucht mooie initiatieven in 
ontwikkeling en uitvoering. Het zijn initiatieven op het gebied van sociale cohesie, gezondheid, 
preventie, overlast en veiligheid en wonen en woonomgeving. Een overzicht van lopende projecten 
en acties treft u aan in bijlage 1. 
De thematafels en het wijkplatform vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van deze initiatieven 
een belangrijke rol. In bijlage 2 vindt u een overzicht van projecten/ activiteiten in Hoge Vucht die 
een directe relatie hebben met de in de bespreeknotitie genoemde opgaven. 
Separaat sturen we u tenslotte deze week nog relevante data over de wijk vanuit de afdeling O&I. 

We bieden u deze informatie graag voorafgaand aan de beeld- en oordeelsvorming aan, om 
daarmee het gesprek in de raad te faciliteren. In de overtuiging dat we in gezamenlijkheid, met 
bewoners, organisaties, gedreven vrijwilligers en natuurlijk met betrokken raadsleden, hard aan de 
slag gaan en blijven in deze Bredase wijken, zodat het mooie en het positieve weer de overhand 
krijgt. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Breda, 

http://www.breda.nl
mailto:gemeentebreda@breda.nl
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Kwetsbare wijken, Wijkveiligheid

Instroomwijken, volkswijken 

Vroegsignalering, responsieve en 
integrale aanpak 

 
Overzicht kwetsbare wijken en vroegsignalering Breda 2019

Lopende aanpak in de kwetsbare wijk Hoge Vucht
•  Integrale aanpak groot onderhoud Wensel Cobergerstraat door 

WonenBreburg en gemeente.
•  Buurtaanpak Wisselaar met speciale aandacht voor drugsoverlast.
•  Buurttuin 
•  Onderzoeken meer wijkgerichte samenwerking met  

sociaal domein (werkzoekenden, vrijwilligers).
•  Aandacht voor ouderen, eenzaamheid en dementie;  

campagne Wonen met Gemak en aanschaf duofiets.
•  Bezien waar (subsidie)behoefte aan is, naast mogelijk- 

heden thematafels en wijkplatform.
•  Sportactiviteiten; fight society, zelfverdedigingslessen,  

seniorenvoetbal.
•  Diverse sociaal-maatschappelijke wijkactiviteiten, zoals:  

huiswerkbegeleiding, buurtmaaltijden en computerlessen.
•  Inzet op jeugd; buitenspeelproject, bewustwording, extra activiteiten 

tijdens ramadan en vakanties, betrekken van scholen.
•  Intensieve samenwerking CJG, jeugdwerk, Kick en Breda Actief.
•  Inzet op gezondheid en bewegen; plaatsing multifunctioneel 

sporttoestel bij het Cruyff Court,
•  Zwerfvuil acties door en met bewoners.
•  Missing Chapter; in samenwerking met scholen, Buurttuin  

en Parkhoeve.
•  Diverse inloopochtenden en ontmoetingslocaties.
•  Project jaarwisseling
•  Aandacht goed verloop Ramadan
•  Meld Misdaad Anoniem campagne
•  Aandacht problematiek voetbalclub sc Hoge Vucht
•  Aandacht inzet jeugdwerk in relatie tot jeugdoverlast



Bespreeknotitie Hoge Vucht
Voorstellen bespreeknotitie Reeds opgepakt Verder uitwerken

1 Preventie en vroegtijdige signalering jeugd

a.  Enquête via scholen wat de wensen/ideeën van de 
jeugd zijn

•  Vanuit de thematafel “opgroeien” richten verschillende 
organisaties (Social Work, Grote Broer en zus) en projecten zich 
op preventie en vroegtijdige signalering in de wijk Hoge Vucht 

•  De gemeente is in Breda-Noord alert op voortijdig 
schoolverlaters en heeft een extra coördinator ingezet die 
dreigende schooluitvallers zo snel mogelijk opspoort en 
begeleidt om verder uitval tegen te gaan;

•  De hiervoor genoemde coördinator werkt nauw samen met 
het Regionaal Bureau Leerplicht

•  Met de aanpak Kindvriendelijke stad betrekken we kinderen 
en jongeren op verschillende manieren bij ontwikkelingen in 
de stad.

De aanpak Kindvriendelijke stad ontwikkelen we door naar 
de aanpak Toekomststoel laten we kinderen en jongeren 
meedenken, doen en beslissen over hun eigen toekomst en 
de toekomst van de stad. De stoel wordt gebruikt als 
symbool wanneer we jeugd betrekken bij ontwikkelingen in 
de stad, en activiteiten om kinderen en jongeren stil te laten 
staan bij normen en waarden in de samenleving, en 
respectvol met elkaar omgaan. 
Dit kan met verschillende activiteiten en methodieken 
afhankelijk van de vraag en doelgroep. 

b. Jongeren beslissen mee over de toekomst van de wijk Zie hierboven aanpak toekomststoel
• Jongeren betrekken bij wijkplatform Hoge Vucht 

c.  ism het werkgevers servicepunt Breda offensief starten 
voor meer stageplekken  voor (MBO) studenten

Momenteel wordt verkend of en hoe we in Breda aan 
kunnen haken op landelijke ontwikkelingen omtrent de 
maatschappelijke diensttijd
Aansluiten bij pilot tegenprestatie 

2 W
oningbouw

agenda

a.  bij het opstellen van gebiedsprofielen en alliantieafspra-
ken gerichte afspraken maken voor een gedifferentieerd 
woningaanbod 

Prestatieafspraken Alliantie tav ‘betaalbaarheid en beschikbaar-
heid’ , ‘nieuwbouwopgave’ en ‘samenwerken in de wijk’

Uitwerking alliantieafspraken ten aanzien van deze thema’s

b.  Met ontwikkelaars gaan we in gesprek over plannen 
voor meer middenhuur. Een deel van de opgave voor 
1800 huurwoningen voor de middeninkomens moet 
immers in Hoge Vucht landen 

Idem idem

c.  Aanpak voor wooncriminaliteit zoals illegaal onderver-
huur en adresfraude

Prestatieafspraken Alliantie tav “veiligheid” Uitwerking alliantieafspraken ten aanzien van veiligheid

3 Veiligheid

a.  Wijkagent houdt spreekuur vanuit wijkcentrum of 
buurthuis

De woningcorporatie organiseert op sommige locaties 
wijkkantoren. Een plaats waar professionals samen werken, in 
Hoge Vucht in Biesdonk. Ze nemen ook verantwoordelijk voor 
onderwerpen leefbaarheid en verlichting in de wijk. Waar 
mogelijk ondersteunen we een pop up politiebureau.

b.  Snelle realisatie aangenomen motie pop-up politiebu-
reau en pilot buurtrechters

In een mobiele toezichtpost kan de wijkboa, buurtpreventie 
en evt de wijkagent spreekuur houden, precies op de 
locaties die daarom vragen. Bijvoorbeeld bij overlast, 
babbeltrucs of inbraken.

c.  Aanpak van afvaldumping en hufterig verkeersgedrag 
(bijv. quads) krijgen topprioriteit

Bij extreme verkeersovertreders (quads, motoren, trikes etc.) is er 
een belangrijke taak weggelegd voor de politie. Extra aandacht 
hiervoor is oa vastgelegd in het plan van team Markdal voor 
2019. Overlast van verkeershufters kan oa worden aangepakt 
met onopvallende surveillance en snelheidscontroles.  

•  Het aanpakken van wegen waar structureel te hard 
wordt gereden is vastgelegd in het reguliere proces (bijv. 
door het aanleggen van extra drempels). 

•  Wijkaanpak Wisselaar zijn korte termijn acties 
leefbaarheid en veiligheid in kaart gebracht en worden 
opgepakt. 

  fysiek wijkbeheerder; bewoners, wijkboa en stadsmari-
nier nemen deel aan een schouw in Wisselaar  tav 
onveilige hotspots en slecht verlichte locaties

d.  Plaatsing van (tijdelijke) camera's bij onveilige hotspots 
en locaties afvaldumping

•  Inzet van camera’s is een uiterste redmiddel, uitsluitend 
bedoeld ter bescherming van de openbare orde. 
Onveilige plaatsen kunnen bijvoorbeeld beter worden 
verlicht, iets wat sterk bijdraagt aan het gevoel van 
veiligheid van bewoners.

4 O
nderw

ijs en talentontw
ikkeling

a.  De activiteiten en methodiek van de weekendschool 
uitbreiden naar alle scholen in Hoge Vucht

Stichting Petje Af wordt gesubsidieerd via thematafel Leert. Zij 
zitten nu in de wijken Hoge Vucht, Haagse Beemden en De Heuvel.

Uitbreiden naar alle scholen agenderen bij thematafel Leert

b.  Samen met de scholen actief en gericht inzetten op 
(Bredaas) Burgerschaponderwijs

Elke school mag naar eigen behoefte en visie invulling geven 
aan het burgerschapsonderwijs. De Nieuwe Veste wil steeds 
meer een faciliterende rol gaan spelen bij het aanbieden van  
een breder binnenschools-aanbod. Dit gaat dus verder dan 
enkel cultuur.
Als gemeente geven wij invulling aan burgerschap zoals bij 
punt 1 beschreven middels aanpak Toekomststoel.

c.  Uitrol pilot netwerkschool: naschoolse activiteiten 
organiseren tussen scholen uit Hoge Vucht en scholen 
uit andere wijken

In de wijk Brabantpark/Heusdenhout loopt een pilot 
netwerkregisseur, gesubsidieerd vanuit Thematafel Leert. Het 
idee is dat deze regisseur het netwerk een impuls geeft en 
partijen samenbrengt, en zichzelf vervolgens onnodig maakt 
omdat scholen het zelf draaiende weten te houden. 
Mogelijkheid onderzoeken ook inzetten in Hoge Vucht. 

d.  toekomstige inwoners in bijvoorbeeld Waterdonken 
actief benaderen om hun kinderen op scholen in Hoge 
Vucht in de schrijven

Met de pilot netwerkregisseur wordt het netwerk rondom de 
school eigenlijk aantrekkelijker gemaakt, wat kan bijdragen aan 
het stimuleren van aanmelding op scholen in de Hoge Vucht. 

Voorstellen bespreeknotitie Reeds opgepakt Verder uitwerken

5 Sportverenigingen en sportvoorzieningen

a.  Er moet in 2019 duidelijkheid komen voor de Bredae 
Rugbyclub

Er is voor de BRC duidelijkheid geschapen. De vereniging gaat 
op korte termijn gebruik maken van de voetbalvelden en in juni 
wordt het 2e rugbywedstrijdveld aangelegd.

b.  SV Advendo volle ondersteuning bieden middels een 
gezamenlijk op te stellen toekomstplan 

Bestuur OBA neemt initiatief voor gesprekken met Advendo en 
PCP. Als de uitkomsten daarvan positief zijn is dat de opmaat 
naar een breder overleg waar gemeente en andere organisaties 
die actief zij in de wijk gaan aansluiten.

c.  De effecten van het uitblijven van een sterke 
voetbalvereniging in Hoge Vucht voor Dia Teteringen 
bespreken en hier eventuele acties aan verbinden. Denk 
aan uitbreiding capaciteit en/of extra verenigingsonder-
steuners

OBA en gemeente starten gezamenlijk een traject om te komen 
tot een sterke en gezonde vereniging in de Hoge Vucht. DIA is al 
druk bezig met gebruikmaking van de investeringsregeling 
buitensport de aanleg van een 2e kunstgrasveld voor te 
bereiden

d.  We willen rond de Vuelta, side-events om fietsen 
onderen kinderen in Hoge Vucht te promoten 

Vanuit 076fietst zullen er in de aanloop naar de Vuelta door de 
hele stad evenementjes georganiseerd worden. Richting de 
kinderen zal dit vooral via de basisscholen verlopen.
Daarnaast zijn er ook al met de BVL basisscholen www.
bvlbrabant.nl in de HogeVucht contacten om het fietsgebruik en 
fietsveiligheid te verbeteren.
Natuurlijk kan elke wijk of persoon zelf ook side-events 
organiseren om fietsen te promoten, 076fietst kan dat waar 
mogelijk faciliteren.
Er zal binnenkort een overleg plaatvinden met ‘Zorg voor elkaar’ 
om te kijken of we gezamenlijk een project kunnen gaan doen 
richting de veiligheid van de oudere fietser.

e.  Het toekomstige Talentencentrum moet ook beschikbaar 
zijn voor de wijk en aanjager zijn voor de breedtesport 
in Hoge Vucht.

D e raad wordt binnenkort geïnformeerd over de voortgang 
van het talentencentrum, dit voorstel wordt hierin 
meegenomen

6 O
ngew

enste polarisatie en verdeeldheid 

a.  Organiseren open dialoog en gesprekken over 
Burgerschap 

In Wisselaar zijn we samen met stakeholders en bewoners 
gestart met een wijkaanpak, waar het thema ‘thuisvoelen’, 
samen met andere thema’s opgepakt gaat worden. 
Ook in andere buurten oppakken

b  Jongeren uit Hoge Vucht betrekken bij de denktank 
sociale cohesie van burgemeester Depla 

De denktank bestaat uit een vaste groep sleutelfiguren. Om de 
continuïteit te waarborgen is ervoor gekozen voorlopig aan de 
huidige samenstelling vast te houden. De Hoge Vucht wordt in 
de denktank door verschillende leden gerepresenteerd. Het 
contact met jongeren in de wijk is erg belangrijk. Voor dit 
contact wordt gebruik gemaakt van bestaande netwerken en 
organisaties, zoals bijvoorbeeld Grote Broer.

c.  Samen met winkeliersvereniging Moerwijk kijken of er in 
het winkelcentrum grote evenementen georganiseerd 
kunnen worden

Het organiseren van evenementen gebeurt al regelmatig binnen 
het winkelcentrum. Op winkelcentrum Hoge Vucht/evenementen 
is een overzicht opgenomen van de activiteiten in 2019. 

7 Energietransitie en duurzaam
heid 

a.  De aangenomen motie 'Duurzaam Hoge Vucht' versneld 
uitvoeren

Deze ambitie kwam ook aan de orde in de tweede 
bijeenkomst met externe stakeholders over de energietransi-
tie strategie Breda.  Deze bijeenkomst had als doel om 
samen met diverse partijen in de stad vanuit een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te starten met de 
energietransitie in de stad. Aanwezig waren de Woning-
bouwcorporaties, BRES, EnNatuurlijk, Avans, Ennexis, 
Waterschap, en het ondernemersplatform.  Met alle 
genoemde partijen is gekozen om als pilot in de Hoge Vucht 
en Gasthuisvelden  te starten met het opstellen van de 
wijkenergieplannen om te komen tot de juiste keuze voor en 
uitvoering van de energietransitie.  
De komende tijd zal de uitwerking met alle partijen starten 
met als doel om rond de zomer dit jaar het wijkenergieplan 
af te kunnen ronden. Daarmee wordt ook invulling gegeven 
aan de motie Duurzaam Hoge Vucht. 
De rolverdeling van alle stakeholders wordt komende weken 
uitgewerkt.

b.  Gerichter aan de slag met energie- en afvalcoaches In Wensel Cobergerstraat is er geëxperimenteerd met het 
inzetten van energiecoaches en afvalcoaches bij het groot 
onderhoud van Wonen Breburg  

c.  Advies en coaching over zuiniger energieverbruik 
standaard inzetten bij aanvraag schuldhulpverlening 

Er wordt gestart met een pilot energietransitie voor smalle 
beurs in HV, met budget van de provincie Noord-Brabant 

d.  Educatie over klimaat en energietransitie via de strategi-
sche onderwijsagenda stimuleren op basisscholen. 
Hierin kan kinderboerderij Hoge Vucht een rol spelen. 

8 Lef en Liefde

Projecten regelmatig toetsen op doelmatigheid en 
resultaat 

Toekomstige initiatieven afstemmen op de behoefte van 
de wijk 

Via Wijkplatforms


