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Wijkraad Heusdenhout en de Gemeente Breda
nodigen je uit voor de wijk informatiemarkt
In deze maandelijkse nieuwsbrief lees je er alles over.

UITNODIGING

T
K
R
A
M
IE
T
A
M
R
O
F
IN
WIJK
- 16.00 uur in het Houwke
zaterdag 27 oktober, 13.00
Wist je dat....
•	er mogelijk windmolens
op Minervum komen?
•	het kantoor van ABN AMRO
mogelijk verdwijnt?
•	op de Bavelse berg een
zonnepark komt?
•	de wijkraad werkt aan de
leefbaarheid van de wijk?

ze wijk.
Er staat veel te gebeuren in on
vindt.
We horen graag wat jij hiervan
emarkt.
Kom daarom naar de informati
Gemeente
De juniorraad van de wijkraad,
en Maas
Breda, Rooftop Zonne-energie
atie
Jacobs geven deze middag inform
.
over de lopende ontwikkelingen

OVER WIJKRAAD HEUSDENHOUT
Wijkraad Heusdenhout komt op voor de belangen van de bewoners. Wij willen daarom
graag weten wat jouw mening is over de
ontwikkelingen in de wijk. Tegelijkertijd kunnen we je hulp goed gebruiken. Laat dus wat
van je horen! Wil je de digitale nieuwsbrief
ontvangen, stuur dan een mailtje naar:

voorzitterheusdenhout@ziggo.nl
www.heusdenhout.nl
www.facebook.com/heusdenhout
Of via de brievenbus in de Albert Heijn

Graag tot ziens op 27 oktober 2018!
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VERKEERSVEILIGHEID HEERBAAN
Het is duidelijk dat de huidige verkeerssituatie
bij de Heerbaan niet meer kan. Er komt veel
verkeer door en de maximale snelheid wordt
vaak niet gerespecteerd. De gemeente en de
wijkraad hebben beide een eigen plan met een
andere invalshoek gepresenteerd. Voorop in de
plannen staan de leefbaarheid en veiligheid in
de wijk. De plannen vind je terug in het wijkblad en op onze website.
Wat is voor jou de meest veilige optie?

WINDMOLENS OP MINERVUM
In mei van dit jaar werd bekend dat ondernemers windmolens willen plaatsen op het
bedrijventerrein Minervum. Zo willen ze bijdragen
aan een 'CO2 neutraal' Breda Oost. Inmiddels
ligt bij de gemeente een vergunningsaanvraag.
De windmolens worden geplaatst op 500 meter
afstand van de wijk. De molens worden
(incl. rotorblad ) +/-130 meter hoog. Mensen,
die in de buurt wonen kunnen profiteren van
de groene stroom. Zorgen over bijv. geluidsoverlast zijn er ook.

BUURTPREVENTIE
In de straten Bisschopshoeve, Grote Houw,
Meent en Siereveld zijn buurtpreventieborden
geplaatst. Ook interessant voor jouw straat?
Meld je aan bij de voorzitter van de wijkraad:
voorzitterheusdenhout@ziggo.nl

De wijkraad is er voor jou!
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