Aan: info@frankenthalerstraat4.nl
CC: bestuur scoutingverenniging ASG
Betreft: participatie Frankenthalerstraat 4
Breda, 27 juni 2022

Beste heer/mevrouw,
In april vond de informatieavond plaats over de bouwplannen voor de Frankenthalerstraat en de volgende
bijeenkomst is aanstaande. Bedankt voor uw oproep te komen met suggesties; participatie stel ik op prijs. In
deze brief vindt u suggesties van mijn kant.
Samenvattend
Realiseer voor de scouting een eigen in/uitgang, die niet langs het parkeerterrein gaat van de
nieuwe woningen;
Biedt de scouting ruimte; formuleer als uitgangspunt dat de scouting wordt versterkt zodat de
volgende generatie kinderen zich ook jarenlang met plezier buiten kunnen spelen, kunnen bewegen
en zich kunnen ontwikkelen:
o Concreet: hanteer 30-50m afstand tussen de scoutingvereniging en woningen (wilt u naast
kamperende jeugd wonen?). Maak hier een bos/natuurspeelplaats/pluktuin/park. Dit leidt
tot meerwaarde van de ontwikkeling voor kinderen (en hun ouders
) in de wijk. En
dient als buffer tussen de woningen en de scouting. De wijk kan zo’n voorziening goed
gebruiken;
o De scouting heeft eerder meer ruimte nodig dan de gepresenteerde inperking.
Compenseer dit door hen extra vierkante meters te bieden, ik denk aan het terrein bij de
boomgaard / westzijde scoutingterrein en realiseer hier ook een nieuwe entree voor de
scouting.
En nu ik u toch schrijf, meteen maar een kritische maar eerlijke en oprechte noot: maximaliseer het
aantal nieuwe woningen op 40 à 50, om deze doelen te behalen én de toekomstig bewoners
tegemoet te komen. Met 145 woningen woont deze kwestbare groep zeer hoogstedelijk bovenop
een fors parkeerterrein die bijna eenderde van het terrein beslaat. Otewel: ruimtelijke kwaliteit
zeer onvoldoende. En zeker zo belangrijk: slecht voor de bewoners; de wijk kan dit niet aan.
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Ik doe deze suggesties vanuit het belang van mijn kinderen die lid zijn van de scoutingvereniging. Het gaat dan
om drie zaken:
1. Verkeersveiligheid onderweg van/naar het scoutinggebouw
2. Sociale veiligheid onderweg en ter plaatse van het scoutinggebouw
3. Respect voor de scoutingvereniging als bestaande functie, zoals de architect en wethouder
onderstrepen. Oftewel in dit geval respect voor de (activiteiten van de) scoutingvereniging. De
scouting heeft eerder meer ruimte nodig dan minder.
Hiervoor is benodigd:
1. Een eigen in/uitgang voor de scouting
2. Ruimte voor de scouting
Scouting eigen in/uitgang
Tijdens de informatieavond is het al langsgekomen: de zorgen van ouders over de verkeersveiligheid en sociale
veiligheid van hun kinderen die lid zijn van de scoutingvereniging. Door de fietsende en lopende kinderen (en
ouders) van/naar de scouting los te maken van het parkerend verkeer van de nieuwe woningen, ontstaat er
een verkeersveiligere en sociaal veiligere situatie. Je wilt namelijk niet de fietsers en voetgangers mengen met
het parkerende verkeer, zoals het nu is getekend leidt dit tot verkeersonveilige situaties. Het is namelijk veel te
smal en over een parkeerterrein kun je geen kinderen veilig laten fietsen/lopen. De doodlopende straat zou
over de gehele lengte moeten worden verbreed, de sloot moet worden verlegd. Dat geld zou je niet daaraan
moeten uitgeven, maar eraan besteden om de scouting een eigen in/uitgang te geven.

Want er is nog een argument waarom de scouting een eigen in/uitgang nodig heeft. Naast verkeersveiligheid
gaat het ook om de sociale veiligheid. Het parkeerterrein zoals het nu is getekend, is namelijk anoniem. Uit het
zicht van het verkeer op de Kapittelweg, voor hen verstopt onder het talud. Het parkeerterrein ligt ook niet aan
de voordeur van de nieuwe (of bestaande) woningen. Dus de getekende parkeersituatie is een risico als het
gaat om sociaal onveilige situaties (ik hoef vast niet uit te leggen dat een anoniem parkeerterrein niet veel
goeds betekent voor de sociale veiligheid, en zeker voor jeugd in de avonduren onvoldoende sociale veiligheid).
In de avonduren kunnen we onze kinderen niet langs een parkeerterrein laten fietsen waar nauwelijks sociale
controle is.
Conclusie: het is noodzaak dat de scouting een aparte in/uitgang krijgt naar het scoutinggebouw, apart van
het parkeren voor de nieuwbouw.
Wanneer we voor de scouting een eigen in/uitgang realiseren, komt hier nog een kans bij: dat het plan kan
gaan voldoen aan de randvoorwaarde van de gemeente dat het parkeren het beeld niet mag domineren. In de
huidige tekeningen voldoet het plan niet op dit punt. Ik zal uitleggen waarom.
Het niet willen beleven van een parkeerdominant beeld geldt voor verschillende groepen: 1. verkeer op de
Kapittelweg, 2. verkeer op de Frankenthalerstraat waar de bestaande woningen zijn gevestigd, 3. de bewoners
van de nieuwe woningen, 4. de bewoners van
de huidige woningen en 5. De bezoekers van
de scouting.
Zoals het nu is ingetekend, betekent een fors
autodominant beeld voor zowel de groepen 3.
toekomstige bewoners als 5. de bezoekers van
de scouting.
De gebruikers op de Kapittelweg zien het
terrein niet of nauwelijks, vanwege de bomen
en struiken (heel mooi en waardevolle beleving trouwens, en het houdt ook geluid tegen) op het talud. Het lijkt
nu voor hen te zijn bedacht om de auto’s achter het talud te verstoppen, maar vanaf de Kapittelweg zie je het
terrein niet. Dus voor hun maakt de parkeerlocatie niet uit. Dan heb je de groepen 2 en 4, voor hun voldoet het
gepresenteerde plan wel qua niet-parkeerdominant beeld. Maar voor de nieuwe bewoners en de bezoekers
van de scouting geldt dat niet, zij ervaren een fors autodominant beeld: de bezoekers van de scouting moeten
langs de gehele lengte van het parkeerterrein (in de vorm van een 100 meter lange aaneengesloten, dubbele rij
met geparkeerde auto’s) naar het scoutinggebouw lopen of fietsen. Dat is fors parkeer-dominant. En dit geldt
natuurlijk ook voor de toekomstig bewoners. Als nieuwe bewoner beleef je deze parkeer-massa ook. Als je je
auto parkeert, als je uit je raam naar buiten kijkt. Het is nu één massa; een parkeer-barrière. Parkeren volgens
de huidige tekeningen domineert dus sterk het beeld en voldoet niet aan de gemeentelijke randvoorwaarde.
Hoe dit op te lossen? Door de scouting een eigen in/uitgang te geven, is het ook voor hen een beeld van nietparkeerdominant. Zorg ervoor dat de route naar het scoutinggebouw dus een andere route is dan naar/langs
het parkeerterrein. Driedubbel winst dus: 1. Verkeersveiligheid 2. sociale veiligheid en 3. (als je het goed doet)
Geen parkeerdominant beeld.
Overigens: over het kruispunt Kapittelweg/Frankenthalerstraat wil ik ook graag meedenken; het loopt nu al
vast en een bron van verkeersonveiligheid. Maar daar zou u later in het proces op terugkomen, dus bij deze
vast mijn aanbod om mee te denken.
En dan concreet: een eigen in/uitgang?
Eigenlijk zijn er twee opties:
1. De huidige doodlopende weg behouden voor alleen verkeer van en naar scouting (zoals het nu is in de
huidige situatie). Voor parkerend verkeer bij de nieuwe woningen worden aparte parkeerplukjes aangelegd,
die bereikbaar zijn vanaf de weg aan de oostzijde van dit driehoekige terrein. Door dit kleinschalig te maken
blijft het ook kleinschalig en daarmee niet-parkeerdominant. Meerdere kleine plukjes voelen altijd minder
autodominant aan dan één groot parkeerterrein. Vanaf de Kapittelweg zie je de kleine plukjes niet, omdat die

schuil gaan achter de nieuwe bebouwing. Vanaf de straat aan de oostzijde kun je het wel zien, dus hier de taak
om de plukjes goed in het beeld in te passen en vooral: de goede inrijdlocaties aan te wijzen. Zo kunnen de
parkeerplaatsen landschappelijk worden ingebed.
2. Voor de scouting een nieuwe in/uitgang realiseren, namelijk via de (zuid-)westelijke zijde van het
scoutingterrein. Dat is heel anders dan de huidige situatie, omdat het gebouw van de scouting vanaf de huidige
aankomstroute is gebouwd. Daarom belangrijk om dit goed te bekijken; misschien blijkt dit voor de scouting
geen optie. Ik denk aan een route direct ten zuiden van de boomgaard. Dit heeft wel consequenties voor de
ingetekende woningen, maar die staan té dichtbij de scouting ingetekend, zie hieronder mijn punt mbt de
benodigde buffer van minimaal 30m. Dit zou ook een mooi stukje grond zijn aan het scoutingterrein toe te
voegen (ze hebben eerder te weinig ruimte en kunnen wel wat extra ruimte gebruiken, kom ik later op terug).
Misschien dat voor deze optie een stukje van het terrein van het perceel ten zuiden van de scouting benodigd
is. Ik weet niet wie de eigenaar is. Maar… Het is het onderzoeken waard!
‘Respect voor de bestaande functies’ en dus ook voor
de scoutingvereniging: groene buffer van minimaal 30m
Tijdens de presentatie hoorde ik de architect vertellen
over ‘respect voor de omgeving’. Daar zal iedereen mee
eens zijn; ik juich het toe. Ook ging het over ‘inweven’.
Ook de wethouder stelt als eis ‘respect voor bestaande
functies’. Hierbij dus nogmaals mijn zorgen van de
gepresenteerde tekeningen (zowel voor de scouting, als
ook voor de leefbaarheid van de wijk en voor de
toekomstig bewoners). Hoe we dit verbeteren? Voor de
scouting is tenminste een voldoende grote groene buffer
benodigd van 30 à 50 meter ten opzichte van de nieuwe
woningen.

Bron: www.go-kids.nl

Argumenten:
- gezien de herrie die de scouting maakt,
camping/kampsituaties, etc: zou een afstand van 30m à
50m tussen de woningen en de scouting het minimum
moeten zijn. Dit om de nieuwe bewoners te beschermen
Bron: www.ivn.nl
tegen geluidsoverlast (wilt u wonen naast kamperende
jeugd? Een goed gevulde groene buffer van 30m of een
minder vol groen gevulde buffer van 50m lost dit op). Dit
betekent dat de positionering van de nieuwe woningen
dusdanig wordt gewijzigd/gestapeld, dat dit wordt
gehaald. Suggestie: woningen schrappen (later kom ik
hier op terug) en/of een laag hoger bouwen zodat een
kleiner grondgebruik ontstaat en dus de 30-50m afstand
tot het scoutingterrein wordt gehaald. Vraag: hoe is de
maximaal 3 bouwlagen (stedenbouwkundig uitgangspunt
gemeente) onderbouwd? Ik hoor graag het antwoord op
deze vraag. Ik ben benieuwd naar de onderbouwing en
het advies van de (senior) stedenbouwkundige van de
gemeente waarom het max 3 lagen mag zijn, zodat we
ook echt mee kunnen denken. En zolang dit ontbreekt:
Bron: presentatie Frankenthalerstraat 4
met een goed ontwerp van de architect lijkt me 4 lagen
ruimtelijk gezien wél mogelijk, misschien wel 5. Willen jullie dit schetsen?
- toegevoegde waarde voor de scouting tov de huidige situatie: het plan wordt natuurlijk beter als er voor de
huidige gebruikers/belanghebbenden een toegevoegde waarde is. Het aanbieden van deelmobiliteit of een
vuilcontainer, zoals tijdens de avond als suggestie langs kwam: het spijt me, maar daar wordt geen enkel kind
blij van. Waar worden zij wel blij van? Van een landelijke beleving, gevoel van vrijheid, voluit buiten kunnen
spelen en zichzelf kunnen zijn. Oftewel mijn suggestie: doneer aan de scouting een stuk terrein. Waar bomen
kunnen groeien, waar kinderen kunnen spelen. Wij zorgen voor de crowdfunding en de handjes om het in te
richten
Een klein bos of een natuurspeelplaats: samen met de scouting nader te ontwerpen. Hiermee geef
je de scouting ruimte voor de toekomst. Door de voorgestelde plannen wordt de vrijheid van de scouting
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ingeperkt. Ze hebben eerder te weinig ruimte dan teveel en met de bouw van de tijdelijke woningen komt dit
onder druk te staan. Ze kunnen heel goed extra ruimte gebruiken. Door hen heel concreet extra vierkante
meters aan te bieden, compenseren we dit.
- de afstand van de nieuwe woningen tot het spoor wordt vergroot, oftewel minder spoorweglawaai, dat
helpt de nieuwe bewoners als het gaat om hun leefkwaliteit tav geluid. Dat is hier vrij belabberd. Natuurlijk
belangrijk wanneer de wanden van de woningen sterk geluidwerend zijn, maar iedereen wil zijn raam open
zetten toch? Gewoon doen dus. Het mes snijdt aan twee kanten.
Win-win toch?
Hieronder hoe mijn suggestie eruit komt te zien, voortbordurend op bovenstaande.
(Geen idee of de scouting dit wil, maar toch suggestie van mij): is het een idee om het terreintje naast/bij de
boomgaard (het terrein ten westen van de scouting) bij de scouting te trekken, hier voor hen extra ruimte te
creëren en ook de ontsluiting van de scouting te realiseren? (Dan kan het ingetekende parkeren voor bewoners
nieuwbouw via het doodlopende straatje). De twee noordelijke gebouwen twee lagen hoger, waardoor een
groene buffer van 50m kan worden behaald. De 50m-buffer wordt ingericht als natuurspeelplaats aangevuld
met een mini-bos, gerealiseerd van de boomgaard/boerderij tot aan de doodlopende Frankenthalerstraat
(waar nu het parkeerterrein is ingetekend).
Zo komen de boerderij en de boomgaard veel beter tot hun recht. Dus helemaal in lijn met de
randvoorwaarde van de gemeente mbt ‘inpassen cultuurhistorische boerderij en boomgaard’. En passend bij
de ambitie ‘ontmoeten’ van de woningbouwvereniging en projectontwikkelaar die in de presentatie staat.
Tenslotte nog suggesties van een andere orde, gebaseerd op het aantal van maximaal 150 woningen waarvoor
geen onderbouwing is gegeven. Want dat maakt het geheel wel lastig.
Want de omvang van het plan begrijp ik niet. Hoe is de max 150 woningen onderbouwd? Waar komt die max
150 vandaan? Natuurlijk is er een behoefte aan woningen in de stad, maar deze omvang is veel, veel, veel te
fors voor dit terrein. Het is een transformatie van het laatste stukje binnenkomse Bredase agrarische beleving
naar een zeer hoogstedelijk karakter; het is ook een stuk stedelijker dan de wijde omgeving. Volgens de Nota
Parkeernormen Breda 20211 lees ik een parkeernorm van 0,9 parkeerplaatsen per woning. Dat komt neer op
131 parkeerplaatsen. Uitgaande van 25 m2 verharding per pp leidt dit tot een parkeerterrein van zo’n 3.250
m2. Oftewel eenderde (!!) van het gehele
terrein. Zoveel bewoners op elkaar die bovenop
een parkeerterrein moeten leven… Bovendien:
dit stukje Breda kan geen 145 flexwoningen aan
op deze locatie. Een maximum van 50 woningen
zou eigenlijk al te veel zijn. Beter 40. En dat
samen met groen en ontmoeten: speelruimte,
een nieuw park, zoals het Spoorpark in Tilburg!?
Hoe tof zou dat zijn? Ik zie de crowdfunding al
een vlucht nemen.
Bron: www.spoorparktilburg.nl

Bedankt voor het meenemen van mijn suggesties en ik verneem graag uw reactie en antwoorden op mijn
vragen.
Met vriendelijke groet,
M. Scheepers
Ouder van kinderen die lid zijn van de scoutingvereniging ASG
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https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-34252/1/bijlage/exb-2021-34252.pdf
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Bron: eigen beeld. Huidige landelijke beleving, voor veel Bredanaars een geliefd beeld. U mag het van mij gebruiken, dit beeld geeft een
beter beeld dan de huidige foto op de website www.frankenthalerstraat4.nl

