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Wijk- en dorpsraden Breda 

Uitvoeringsakkoord 2023-2026
Zo werken we samen in partnerschap met wijk- en dorpsraden in Breda
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>
Het college van burgemeester en wethouders  
en de samenwerkende wijk- en dorpsraden 
van de Gemeente Breda

Overwegende dat:
a.  Breda bestaat uit een geheel van dorpen, wijken en buurten met eigen netwerken en geeft ruimte voor 

maatwerk aan ieders authentieke kenmerken voor wat nodig is om de sociale en fysieke leefbaarheid te 
bevorderen. Maatwerk per gebied betekent dat dorpen en/of wijken van elkaar verschillen en dat juist deze 
eigenheid de kracht van de lokale gemeenschap vormt. 

b.  De wijk- en dorpsraden tot doelstelling hebben om het algemeen belang van deze dorpen en wijken in meest 
brede zin te behartigen. Tegen deze achtergrond bestaat de wens te komen tot een vorm van partnerschap. 
Partnerschap in de zin van: 
• Omzien naar elkaar 
• Focus op verbinden; we willen allemaal iets positiefs; meningsverschil kan, maar blijf omzien naar elkaar.  
• Informeel 
• Concreet 
• Resultaat gericht 
• Constructief 
• Proactief  
• Transparant 
• Iedereen is welkom  
• Respect 
• Wederkerigheid 
• Inclusief

c.  Vanuit deze doelstelling wijk- en dorpsraden van waarde zijn voor de stad, hun activiteiten kunnen bijdragen 
tot een gemeenschappelijke doelstelling en zij daarmee een relevante netwerkpartner voor de gemeente zijn.

d.  Bewoners zijn specialist van hun directe leefomgeving; deze kennis is waardevol. Wijk- en dorpsraden zijn 
daarbij, maar niet uitsluitend, gesprekspartner voor de gemeente daar waar het betreft de lokale leefomgeving.

e.  In Breda hebben we een aantal grote opgaven met elkaar. Bijvoorbeeld Verbeter Breda, Beheer Openbare 
Ruimte, Energietransitie, Woonopgave en Veiligheid. In de dorpen en wijken is over de lange termijn daarom 
extra aandacht nodig om bewoners actief en positief (te blijven) betrekken bij de eigen leefomgeving. 

Nemen daarbij in aanmerking:
a. ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ bestuursakkoord 2022-2026.
b. Participatieleidraad Breda.
c.  Motie 1 en 2 ‘vreemd aan de orde van de dag; n.a.v. bespreeknotitie toekomst bestendige wijk- en dorpsraden’.
d. Het convenant van de samenwerkende wijk- en dorpsraden in de Gemeente Breda d.d. 20 september 2018.

Gaan daarbij over tot het maken van de volgende werkafspraken:
A.  Het college hanteert als uitgangspunt tijdige, transparante en volledige informatie voor iedereen over besluiten, 

plannen, ontwikkelingen en beleid. Dit wordt in hoofdzaak digitaal gedaan op de website www.breda.nl en 
www.planbreda.nl. Op die plaats is de informatie voor iedereen toegankelijk. 

B.  Wijk- en dorpsraden behartigen het algemeen belang door hun signalerende en adviserende rol t.a.v. de sociale 
en fysieke leefbaarheid en actieve betrokkenheid bij (gemeentelijke) projecten en plannen op wijk- of dorps-
niveau en het informeren van de achterban.

C.  Er komt aandacht voor ‘slimme verbindingen’ m.b.t. algemeen belang betrekking hebbend op leefbaarheid. 
Wijk- en dorpsraden worden ondersteund om gebruik te maken van digipanels of platforms om een bredere 
groep bewoners te bereiken dan voorheen. De samenwerking is met name gericht op het gezamenlijk bekijken 
op welke wijze de leefbaarheid van dorp en wijk behouden blijft en verbeterd wordt t.a.v. de volgende 
aspecten: schoon, heel, veilig, toegankelijk, omzien naar elkaar, ontmoeten en verbinden.
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D.  Minstens tweemaal per jaar faciliteert de gemeente een informatieve bijeenkomst over fysieke en sociale 
leefbaarheidsthema’s die nader bepaald worden door de wijk- en dorpsraden. Voor zover relevant zijn daarbij 
aanwezig de wethouders, wijkmanagers en andere gemeentelijke adviseurs.

E.  De gemeente kan de samenwerkende wijk- en dorpsraden o.b.v. een goedgekeurd activiteitenplan en rekening 
houdend met de bepalingen van de ‘Algemene subsidieverordening Gemeente Breda 2017’ en de ‘Nadere 
regels subsidievertrekking Gemeente Breda 2017’, voorzien van middelen (subsidie en diensten in natura) om 
doeltreffend te kunnen functioneren en activiteiten te realiseren inzake fysieke en sociale leefbaarheid .

F.  De thema’s en activiteiten rondom sociale en fysieke leefbaarheid kunnen input zijn voor onder andere 
wijkagenda’s, wijkplannen, wijkprocessen, proces, budgetten of Verbeter Breda uitvoeringsplannen en volgen 
het daarvoor georganiseerde proces.

G.  De samenwerking kan vorm worden gegeven middels reguliere gesprekken tussen wijk- en dorpsraad en 
wijkmanager en/of fysiek/sociaal wijkbeheerder.

H.  Tenminste twee keer vindt voornoemd gesprek plaats, namelijk bij de aanvraag en verantwoording van de 
subsidie.

Breda, januari 2023.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

J.J.H. Bruijns
Wethouder
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TOEVOEGEN (onder Bruijns een tweede wethouder):

A.M.A. Drunen
Wethouder 
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Wijk- en dorpsraden Naam Handtekening

Wijkraad Heusdenhout

Wijkraad Ginneken = Ginneken

Wijkraad Boeimeer Breda

Dorpsraad Princenhage

Wijkraad Breda Buitengebied 
Zuid-West

Dorpsraad Bavel

Wijkraad IJpelaar en Overakker

Wijkraad Zandberg-Oost 

Dorpsraad Teteringen

Wijkraad Breda Noord

Wijkraad Belcrum
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Wijk- en dorpsraden Naam Handtekening

Wijkraad Stadshart-Valkenberg

Wijkraad Stationskwartier

Dorpsraad Ulvenhout

Wijkraad Zandberg West

Dorpsplatform Prinsenbeek

Bewonerskomitee  
Haagse Beemden (BEKOM)

Wijkraad Sportpark I en II

Wijkraad Chassé Oud-Boeimeer

Wijkraad Doornbos-Linie




