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1. Inleiding
De gemeente Etten-Leur heeft in haar masterplan ‘visie op wijkontwikkeling’ opgenomen dat zij
voor elke wijk een wijkontwikkelingsplan (WOP) gaat maken. Bij het opstellen van deze WOP’s
werkt de gemeente nauw samen met Woonstichting Etten-Leur (WEL) én met de bewoners van
de betreffende wijk. Bewoners hebben vaak creatieve, innovatieve en realistische ideeën en
oplossingen voor knelpunten in hun wijk. Door het betrekken van de wijkbewoners is elke WOP
maatwerk en alles behalve een standaardprocedure. Inmiddels heeft de gemeenteraad onder
de noemer ‘Haal het beste uit je wijk’ twee WOP’s vastgesteld en is de gemeente in het voorjaar van 2009 gestart met het opstellen van twee nieuwe WOP’s: één voor de wijk Hooghuis en
één voor de wijk Banakkers. De rapportage die nu voor u ligt is het WOP voor Banakkers.

1.1.

Wat is een WOP?

Een wijkontwikkelingsplan of een WOP is een document waarin de visie op de ontwikkeling van
Banakkers voor de komende 10 jaar wordt weergegeven. Elke wijk heeft zijn eigen karakter met
zijn eigen sterke en zwakke punten. Een WOP speelt in op deze punten en probeert deze te
behouden en (verder) te versterken. Een WOP is niet statisch, maar moet worden gezien als
een document waarin de meest gewenste ontwikkeling van een wijk in een periode van 10 jaar
wordt beschreven. De WOP geeft hierbij een handvat voor verschillende organisaties met een
concreet uitvoeringsprogramma voor de korte termijn.
De gemeente evalueert dit WOP vervolgens jaarlijks samen met de wijkbewoners en stelt deze,
afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen, waar nodig bij. Zodoende is het WOP een instrument
voor zowel de gemeente, WEL als bewoners en verschillende andere organisaties.

1.2.

Het WOP, voor wie en door wie?

Het WOP is er voor mensen die werken in en aan de wijk Banakkers. Ambtenaren, bewoners,
medewerkers van corporaties, welzijnsinstellingen etc. Bij het opstellen van een WOP is het van
belang om alle betrokkenen zo goed mogelijk aan het woord te laten en afspraken te maken wie
wat wanneer doet. Elke wijk heeft zijn eigen karakter en dit wordt alleen duidelijk door de kennis
van bewoners en andere betrokkenen.
De bewoners hebben bij de totstandkoming van deze WOP een belangrijke rol gehad. Er is
gesproken met de leden van de wijkvereniging, professionals die in de wijk werken, de basisschool in de wijk en ambtenaren van de gemeente Etten-Leur. Ook zijn er straatinterviews gehouden met jongeren en allochtonen over hun ideeën over de wijk. En tenslotte is er een bewonersenquête uitgevoerd waarvoor de hele wijk is aangeschreven. Deze input levert een zo
compleet mogelijk beeld van de wijk, zowel op fysiek als sociaal gebied.
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1.3.

Projectgroep en stuurgroep

Bij de ontwikkeling van het WOP is gewerkt met een projectgroep. Deze begeleidde de totstandkoming van het WOP van begin tot eind. De projectgroep heeft voorzien in informatie,
leverde actieve inbreng in de inhoud van de WOP’s en beoordeelde de verschillende rapportages.
De leden hiervan vertegenwoordigden verschillende (afdelingen van) organisaties. Zo ontstond
een combinatie met inbreng van medewerkers van de gemeente, Woonstichting Etten-Leur, de
wijkvereniging van Banakkers, de lokale welzijnsorganisatie Surplus en Adviesbureau Companen.
De projectgroep bestond uit de volgende personen:
□
□
□
□
□
□
□
□

Peter Boekelman
Nausikaä van den Merkenhof
Annelieke Selbach
Marian van de Kerkhof
Louis Boumeester
Jac van der Velden
Jac Vergouwen
Linda Deckers

□ Matthijs Lenis
□ Daniëlle Schenk

Gemeente Etten-Leur, afdeling gebiedsontwikkeling
Gemeente Etten-Leur, medewerker communicatie
Gemeente Etten-Leur, buurtbeheer
Woonstichting Etten-Leur
Wijkvereniging Banakkers, voorzitter
Wijkvereniging Banakkers
Wijkvereniging Banakkers
Surplus welzijn,
opbouwwerkster
Companen
Companen

Daarnaast is er een stuurgroep samengesteld. Deze groep
bestaat, naast de medewerkers van Companen, uit de
betrokken wethouders en het hoofd wonen en service van de
Woonstichting Etten-Leur. De stuurgroep heeft op strategische
momenten beslissingen genomen en gezorgd voor bestuurlijke
terugkoppeling en dekking van het hele proces.
□
□
□
□

Jean-Pierre Schouw
Peter Boekelman
Rob van Son
Daniëlle Schenk

1.4.

Wethouder gebiedsontwikkeling
Projectleider wijken gemeente Etten-Leur
WEL, hoofd wonen en service
Companen

WOP in vijf stappen

Het WOP voor Banakkers is in vijf stappen opgesteld:
o Stap 1: Formatiefase
In deze fase hebben we het project in de startblokken gezet, afspraken gemaakt en de
voorbereidingen gepleegd die nodig zijn voor een goed procesverloop.
o

Stap 2: Analysefase
De feitelijke analyse is gebaseerd op diverse gegevens, onder andere over woningbouw,
verkeer en voorzieningen. Ook is gebruikt gemaakt van de uitkomsten van een enquête:
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Enquête
De belevingsanalyse van de wijk is uitgevoerd aan de hand van een schriftelijke en telefonische
enquête. Zo heeft iedere bewoner echt de kans gekregen om zijn of haar mening te geven. In
totaal hebben 330 mensen meegedaan, zo’n 10% van het totaal aantal inwoners. De onderwerpen hadden betrekking op de thema’s welzijn, dienstverlening, wonen, leefbaarheid en veiligheid.
In het wijkbeeld en in de samenvatting zijn de resultaten van de enquête verwerkt.

o

Stap 3: Completeren wijkbeelden en start visie.
Er is een onderzoek naar de subjectieve beleving van wijkbewoners uitgevoerd. We zijn
met bewoners in gesprek gegaan om te weten te komen waar ze trots op zijn en waar ergenissen liggen. Dit is gebeurd door middel van een werkatelier met de wijkbewoners.
Wijkschouw
Op woensdag 27 mei 2009 heeft de projectgroep onder leiding van de wijkvereniging een wijkschouw gedaan, samen met de betrokken inwoners en partners van de gemeente. Hier was gelegenheid om knelpunten in de wijk te laten zien, zodat hier in het WOP iets mee gedaan kon
worden. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, voornamelijk openbare ruimte en verkeer.
Wijkavond
Na de wijkschouw was er een wijkavond in de KSE. Dit was een goede eerste gelegenheid voor
bewoners om hun mening kenbaar te maken. Hier zijn het wijkbeeld dat door Companen is opgesteld en de knelpunten uit de wijkschouw gepresenteerd, waar het merendeel van de aanwezigen
zich in kan vinden. Hierna werden de aanwezigen verdeeld over verschillende thema’s, waaronder wonen, voorzieningen en verkeer, om aan de hand van een luchtfoto aan te geven wat ze
willen toevoegen, behouden, verplaatsen of verwijderen. Elk thema werd begeleid door een lid
van de projectgroep. Hier zijn veel leuke en goede ideeën naar voren gekomen die een plek hebben gekregen in het WOP.

o

Stap 4: Toekomstvisie
Aan de hand van het wijkbeeld zijn opgaven en ambities voor de toekomst naar voren gekomen. Deze zijn vertaald in het WOP en het uitvoeringsplan. In deze stap is ook een gesprek geweest met de voormalige en nieuwe wijkagent en er zijn straatinterviews gehouden
om vooral jongeren en allochtonen uit de wijk te vragen naar wat zij belangrijk vinden voor
Banakkers.

-3-

Straatinterviews
Begin september 2009 zijn er straatinterviews gehouden. Allerlei mensen zijn gesproken maar in het
bijzonder hebben we ons gericht op jongeren en allochtonen, groepen die tot dan nog niet zoveel aan
bod waren geweest. Aan de hand van een korte vragenlijst is door medewerkers van gemeente, Surplus en Companen met ca. 25 mensen gesproken over wat zij van Banakkers vinden en welke wensen zij hebben. De belangrijkste conclusies uit de gesprekken:
o Over het algemeen rustig en prettig wonen in Banakkers, vaak ook met prettige buurtgenoten.
o Banakkers is een groene wijk, dat moet zeker behouden blijven. Groen zou ook extra kunnen
worden toegevoegd.
o Er zouden meer speelplekken en toestellen voor kinderen kunnen komen.
o Ook voor oudere jeugd zijn voorzieningen gewenst (bijvoorbeeld een hangplek). Soms wordt
overlast ervaren van deze groep.
o Klachten over de parkeergelegenheid (blauwe zone) bij Kerkwerve. Mensen kunnen eigen auto
niet kwijt omdat bezoekers van het winkelcentrum in omliggende straten parkeren.
o Het wijkgebouw (ut Praotuis) is vooral gericht op ouderen, men zou ook meer voor jongeren activiteiten kunnen organiseren. Een soort jongerencentrum wordt gemist.
o Soms wordt er te hard gereden in diverse straten.
o Fietspad Bisschopsmolenstraat houdt plotseling op, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

o

Stap 5: Uitvoeringsprogramma. Vertaling van visie naar uitvoering
De WOP is uitgewerkt in een praktisch uitvoerings- of actieplan. Hier wordt concreet ingegaan op wat er moet gebeuren en op welke locaties. Het actieplan heeft instemming van
bewoners en diverse organisaties.

1.5.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 vindt u een korte samenvatting van het wijkbeeld van Banakkers, de sterke en
zwakke punten van de wijk. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de visie en ambities van de wijk
genoemd, verdeeld over vier programmalijnen. Hoofdstuk 4 laat het uitvoeringsplan zien.
Hoofdstuk 5 sluit het WOP af, daar wordt ingegaan op financiën, proces en communicatie. Het
complete wijkbeeld en de verslagen van de bewonersavonden zijn in het aparte bijlagenboek
opgenomen.
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2. Banakkers in ‘t kort
Om een beeld van de wijk te kunnen vormen, zijn gegevens over de mensen, de typering van
de wijk, de leefbaarheid, de woningen en voorzieningen op een rijtje gezet. Als bronnen zijn
gebruikt:
• Bewonersenquête februari en maart 2009
• Gesprek met wijkvereniging Banakkers 3 februari 2009
• Gegevens van het CBS
• Gegevens van Woonstichtig Etten-Leur (WEL)
• Gegevens van de gemeente Etten-Leur
• Google Maps
Hieronder vindt u een samenvatting van het wijkbeeld. Het complete wijkbeeld vindt u terug in
bijlage 1 van het bijlagenboek.
Typering van de wijk
Banakkers ligt in het zuiden van
Etten-Leur, tussen het Centrum
en de snelweg A58. De wijk Banakkers hoort historisch gezien
bij Etten. Het dorp Etten is ontstaan als een kleine agrarische
nederzetting op een donk. Het
heeft zich in noord-zuid richting
ontwikkeld aan de Markt tussen
de huidige Bisschopsmolenstraat
(deels in Banakkers) en de Hoevenseweg. Rond 1968 vindt samenvoeging tot gemeente Ettene
Leur plaats. In de 20 eeuws zijn de twee kernen Etten en Leur door diverse uitbreidingen volledig aan elkaar vastgegroeid. Ook de aanleg van de rondweg A58 heeft ingrijpende gevolgen
gehad voor Banakkers en heel Etten-Leur.
Anno 2009 bestaat Banakkers uit vijf buurten, met elk hun eigen karakter. Zo bestaat een deel
uit vroeg-naoorlogse woningen, terwijl in het zuidelijke deel veel is gebouwd in de jaren ’80 en
’90. Het Centrumplan is van deze eeuw en bestaat voornamelijk uit appartementen. De verschillen tussen de buurten zijn ook terug te vinden in de woningdichtheid. Die is het hoogst in het
centrum, gevolgd door de oudste buurten. Naar het zuiden toe is Banakkers steeds ruimer van
opzet.
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Luchtfoto van de wijk Banakkers

De mensen die er wonen
Op 1 januari 2008 telde de wijk 4.220 inwoners. Dit aantal is de laatste paar jaren afgenomen
en bedraagt nu ongeveer 8,5% van geheel Etten-Leur. Het aantal huishoudens is 1.955. De
gemiddelde huishoudensgrootte is lager dan in de gehele gemeente. Dit komt onder meer door
het lage aantal gezinnen met kinderen en het hoge aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast
wonen er in Banakkers veel senioren. Mede door het grote aandeel 65-plussers, is het gemiddeld huishoudensinkomen in Banakkers lager dan in Etten-Leur. Ook wonen er iets meer laagopgeleiden die gemiddeld een lager inkomen hebben.
Leefbaarheid in de wijk
In de bewonersenquête is onder meer gevraagd naar de binding met de wijk, de woonomgeving
en voorzieningen. Hieruit komt naar voren dat de bewoners zich erg verbonden voelen met de
wijk. Opvallend is ook de hoge betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. Men is erg gehecht
aan de wijk!
Als knelpunten in de wijk worden voornamelijk het gebrek aan parkeergelegenheid en het slechte onderhoud van straten en stoepen genoemd. Ook blijkt er een wens voor meer politie op
straat, vooral in de avonduren. Doel is om diverse overlastzaken aan te pakken en de regels na
te leven (bijvoorbeeld meer boetes uitschrijven bij foutparkeren, meer controleren op drugs,
verkeerssnelheid). Belangrijkste overlast die de burgers ervaren zijn jongerenoverlast, overlast
van foutparkeerders en overlast door verkeer (onder andere te hard rijden in Bisschopsmolenstraat, Rode Poort, Stijn Streuvelslaan). In totaal is 21% van de inwoners van Banakkers van
mening dat de wijk de laatste jaren achteruit is gegaan. Hier tegenover staat een groep van
16% die vindt dat de wijk juist vooruit is gegaan. Maar de grootste groep (de helft) vindt dat de
wijk gelijk gebleven is.
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Diverse knelpunten in de woonomgeving

Onderhoud van straten en stoepen

Onoverzichtelijke verkeersituatie bij Kloostergaard

Overlast van jongeren bij volkstuinen

Stoep niet ingericht voor ouderen bij begraafplaats

Wonen in de wijk
Het grootste deel van de woningen in Banakkers bestaat uit tussenwoningen en appartementen. Ten opzichte van de gemeente Etten-Leur is het aantal tussenwoningen en vrijstaande
woningen klein. Het aantal appartementen is wel beduidend hoger dan in de rest van de gemeente. Dit komt voornamelijk door de appartementen in het centrum. De samenstelling van
het woningaanbod heeft invloed op de gemiddelde WOZ-waarde, die in Banakkers lager ligt
dan in de gehele gemeente. Het grootste deel van de inwoners is tevreden of zelfs zeer tevreden met hun woning. Dit blijkt ook uit het lage aantal verhuisgeneigden in Banakkers, zo’n 12%
overweegt wel eens te gaan verhuizen. Vergeleken met landelijke gemiddelden is dit laag. Het
zijn vooral alleenstaanden die verhuisgeneigd zijn. Aan welke woningen is behoefte in Banakkers? Dit is een mix aan woningtypen, maar vooral voor senioren geschikte woningen. Onder
de verhuisgeneigden zijn veel eigenaren die graag een huurwoning willen.
Over het algemeen geldt verder dat huurders vaker knelpunten in de woning aangeven, zoals
de slechte staat waarin de woning verkeert of dat de woning te duur is. Opvallend is dat veel
kopers als knelpunt aangeven dat de woning voor hen te groot is, terwijl huurders hun woning
vaak te klein vinden.
Voorzieningen in de wijk
Banakkers kent de nodige voorzieningen zoals de buurtwinkels bij de Kerkwerve en de winkels
in de Bischopsmolenstraat, terwijl ook het Winkelcentrum vlakbij ligt. Daarnaast is er de KSE,
een basisschool, een zwembad, een kerk en Zorgcentrum en een wijkgebouw met een gymzaal. Er is volgens de enquête behoefte aan meer voorzieningen, voornamelijk aan meer diversiteit in het aanbod. De top vijf van gewenste voorzieningen in het algemeen is heel divers: een
huisarts, pinautomaat, winkelcentrum, basisschool en zorgcentrum. De belangrijkste wens van
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de bewoners rond wonen, zorg en dienstverleningen is een zorgcentrum, gevolgd door een
huisarts en (meer) mogelijkheden voor huishoudelijke hulp.
De activiteiten die georganiseerd worden in ut Praotuis worden bezocht door ongeveer een
kwart van de bewoners van Banakkers. De wijkvereniging wordt als zeer belangrijk ervaren, net
als de buurtwinkels. Er is weinig behoefte aan meer activiteiten in de buurt, hooguit activiteiten
gericht op jongeren en kinderen.
Ook de parkeervoorzieningen worden als redelijk tot goed beoordeeld. Er zijn zowel mogelijkheden voor betaald als gratis parkeren. Op sommige plekken zijn wel problemen met parkeren.
Als mogelijke oplossing wordt een parkeervergunningenbeleid genoemd.
Op onderstaande kaart worden de belangrijkste voorzieningen in Banakkers getoond.
Gemeente Etten-Leur. Belangrijke voorzieningen in Banakkers

Zwembad en ijsbaan De Banakker
Winkelcentrum Etten-Leur
Kat. scholengemeenschap Etten-Leur

Buurtwinkels Kerkwerve
Basisschool

Heilig Hartkerk

Ut Praotuis

Kloostergaard (woonzorgcentrum

Bron: Google Maps, bewerking Companen.
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Sterke punten van Banakkers
• Diversiteit tussen buurten qua opbouw en woningvoorraad
• Bewoners voelen zich verbonden met en thuis in de wijk en gaan over het algemeen
prettig met elkaar om
• Lage verhuisgeneigdheid en grote tevredenheid met de woning
• Goed voorzieningenaanbod en genoeg activiteiten (behalve voor jongeren)
• Actieve wijkvereniging die door de wijk belangrijk wordt geacht
• Goede bereikbaarheid
Zwakke punten van Banakkers
• Weinig gezinnen met kinderen, veel ouderen
• Gemiddeld (iets) lagere inkomens
• Groep (12%) die te weinig sociale contacten ervaart in de wijk
• Aandachtspunten in de openbare ruimten zoals te weinig parkeergelegenheid, slecht
onderhoud van straten / stoepen, verkeersoverlast, vandalisme en criminaliteit
• (Licht) stijgende overlast van jeugd en drugs: meer politie gewenst, vooral ’s avonds
• Oordeel over de buurt: gaat meer achteruit dan vooruit
• Door hoge aantal senioren zal de vergrijzing in de toekomst een belangrijk aandachtspunt zijn
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3. Toekomstvisie Banakkers
Identiteit Banakkers
Uit het wijkbeeld, de wijkschouw, de bewonersavond en de gesprekken met bewoners en professionals komt een beeld naar voren van een gevarieerde wijk waar veel nieuwe ontwikkelingen spelen die zorgvuldig moeten worden ingepast. Denk aan de toekomstplannen met de Heilig Hartkerk, de nieuwe Brede School (Plus) of de Nieuwe Nobelaer.

Banakkers nu
gezellig

actief

betrokken

meelevend
ook op zichzelf

rijk aan voorzieningen

vrije kavels
nieuw

vergrijsd

luxe appartementen

<- contrasten ->

nieuwe ontwikkelingen

oud

historische linten

dynamisch

Naar de toekomst
In essentie gaat het in de toekomstvisie van Banakkers om twee zaken, de korte en lange termijn. Ten eerste is er een aantal heel concrete problemen waar bewoners nu tegen aan lopen
en waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Het gaat dan met name om problemen in
de openbare ruimte, rond verkeer en parkeren en problemen met overlast van jongeren. De
tweede belangrijke opgave in Banakkers is het zorgvuldig inpassen van toekomstige ontwikkelingen in de wijk. Het gaat dan om het zorgvuldig kiezen van locaties, ontsluitingswegen, parkeerbehoefte etc. Het WOP moet er (mede) voor zorgen dat beide zaken niet los van elkaar,
maar juist in samenhang en overeenstemming met elkaar worden gebracht.
We beschrijven de toekomstvisie via vier thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt:
1. Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte van Banakkers.
2. Aanpak van verkeer- en parkeerproblematiek.
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3. Op peil houden van voorzieningenniveau en meer toezicht.
4. Nieuwe ontwikkelingen: identiteit van de wijk versterken en zorgvuldig inpassen.
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3.1.

Verbeteren kwaliteit openbare ruimte

Hoe is het nu?
Op veel plekken is de kwaliteit van de woonomgeving prima in Banakkers. Maar op sommige
plekken is extra inzet nodig. Bewoners geven als voorbeeld problemen met zwerfvuil, stoepen
en straten die soms moeilijk begaanbaar zijn. Ook is Banakkers een groene wijk. Veel bewoners willen dit graag behouden door het groen beter te beschermen.
Wat is de toekomstvisie?
In de toekomst zijn knelpunten in de openbare ruimte, zoals moeilijk begaanbare stoepen en
straten, aangepakt, zodat voor iedereen de openbare ruimte toegankelijk is. Zwerfvuil is afgenomen. Ook in de toekomst is Banakkers een groene wijk. Plaatsing van bepaalde bomen op
de Waardevolle bomenlijst draagt hier aan bij.
Wat is daarvoor nodig?
Zwerfvuil rond de KSE
Rondom de KSE is sprake van relatief veel zwerfvuil. De politie en de KSE werken samen aan
veiligheid in en rond school onder het convenant Veilige School dat geldt voor de hele gemeente Etten-Leur. De KSE zelf draagt verantwoordelijkheid voor een schone omgeving rondom de
school en pakt deze verantwoordelijkheid volgens partners al goed op. De gemeente en de
KSE gaan in overleg over hoe het zwerfvuil rondom de school aan te pakken.

- 13 -

Groene wijk met waardevolle bomen
Banakkers is een groene wijk. Veel bewoners geven
aan, dat graag te willen behouden. Op bepaalde plekken
is het groen erg belangrijk voor bewoners zoals bij de
KSE en ut Praotuis. Maar bomen geven niet alleen
lusten, soms ook lasten. Sommige bewoners ervaren
overlast van bomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
wortels die stoepen en verhardingen omhoog drukken.
De gemeente Etten-Leur werkt aan beleid rondom
waardevolle bomen. Eind 2009 is het concept voor een
zogeheten’waardevolle bomenlijst’ gepresenteerd. Bomen op deze lijst worden beschermd. Er
wordt niet zo maar een kapvergunning voor afgegeven. De gemeente heeft ook bomen in Banakkers op de lijst geplaatst. Bewoners en wijkvereniging kunnen nog een inspraakreactie geven op de concept lijst.
Plaatsing op de gemeentelijke lijst is overigens niet hetzelfde als een boom tot monument verklaren. Dat is voorbehouden aan de (landelijke) Bomenstichting, de gemeente gaat hier dus niet
over.
Veilig Achterom
Dit project van de gemeente en de Woonstichting Etten-Leur heeft als doel om achterpaden van
woningen veiliger, toegankelijker en overzichtelijker te maken door bijvoorbeeld herinrichting,
aanleggen of verbeteren van verlichting, plaatWijk & Idee
sen van nieuwe hekwerken e.d. Ook draagt het
Wijk & Idee is een project dat alle wijken een
project bij aan ontmoeting. Het project gaat nog
budget van maximaal € 20.000 in het vooruitdoor tot en met 2010. In Banakkers is al een
zicht stelt voor ideeën die bijdragen aan sociaantal achterpaden heringericht. Voortzetting
ale contacten en ontmoeting. In 2010 worden
van het project Veilig Achterom is wenselijk. Dat
de eerste ideeën gerealiseerd. Ook voor
vinden ook gemeente en WEL. Of de gemeente
2011 kunnen bewoners, eventueel in samenerin slaagt hiervoor de financiële middelen ook
spraak met de wijkvereniging ideeën indienen
in en na 2010 vrij te maken is twijfelachtig. Voor
en realiseren.
bewoners bestaat in ieder geval de mogelijkheid
om in 2010 ideeën in te dienen via het project
Wijk&Idee.
Stoepen en straten
Banakkers is een groene wijk maar op sommige plekken is de openbare ruimte door het groen
minder toegankelijk, zeker voor ouderen met rollator of scoot-mobiel. Dit geldt bijvoorbeeld bij
het voetpad van de Vondellaan en de Zundertseweg (richting begraafplaats). Daar is het trottoir
niet goed begaanbaar, want geblokkeerd door bomen. Het trottoir ter plekke ophogen is niet
mogelijk. Herinrichting van de Vondellaan zit in de reguliere planning van de gemeente (Stadsbeheer). Gemeente Etten-Leur gaat daar waar de meest gebruikte looproutes liggen ontoegankelijke stoepen en straten verbeteren. Als de meest voor de hand liggende oplossing vanwege
technische of andere redenen niet uitvoerbaar is, dan dient er een geschikt alternatief gevonden
te worden. Natuurlijk geldt hierbij dat het ook een financieel, redelijk alternatief is.
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Geprioriteerde wensen:
1. Extra aandacht voor schoonhouden openbare ruimte, vooral bij KSE.
2. Stoepen en straten geschikt maken voor senioren, bijvoorbeeld bij de Zundertseweg, of
geschikt alternatief bieden.
3. Groen beschermen. Er komt in overleg met de wijkvereniging een lijst Waardevolle bomen.
4. Wens is er om het project Veilig Achterom voort te zetten.

3.2.

Aanpak van verkeer- en parkeerproblematiek

Hoe is het nu?
Banakkers ligt tegen het centrum van Etten-Leur aan. Dat heeft zijn voordelen qua voorzieningen en dergelijke, maar ook zijn nadelen zoals verkeer- en parkeerproblemen. Uit de bewonersenquête in de wijk blijkt dat dit belangrijke knelpunten zijn in de wijk. De knelpunten rond
verkeer hebben vooral te maken met handhaving van bestaande regels (onder andere te hard
rijden) en met de inrichting van de straten, bijvoorbeeld bij straten met een 30 km/u regime. Ook
is een aantal in / uitritten onoverzichtelijk.
Wat is de toekomstvisie?
Kortweg is de toekomstvisie een verkeersveilige wijk met voldoende parkeermogelijkheden. Er
spelen een aantal belangrijke actuele en toekomstige ontwikkelingen in Banakkers. Ze komen
in paragraaf 3.4 uitvoeriger aan de orde. Wat betreft verkeer is de visie op deze nieuwe ontwikkelingen dat de parkeerbehoefte van dergelijke nieuwe projecten niet op de wijk wordt afgewen-
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teld en moet worden opgelost op eigen terrein. Ook de ontsluiting van nieuwe projecten moeten
zorgvuldig worden ingepast in de bestaande wijk.
Daarnaast is de wens van bewoners om 30 km/u gebied uit te breiden over de hele wijk. De
inrichting van wegen moet passen bij de toegestane snelheid. Tot slot is de wens om in overleg
met politie in te zetten op extra handhaving.
Wat is daarvoor nodig?
Verzoek bij actualisatie GVVP: heel de wijk 30 km/u gebied
In 2006 is het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) vastgesteld. Belangrijk daarin is
onderscheid tussen de hoofdwegenstructuur en de wijkontsluitingswegen. Een deel van de wijk
Banakkers is in het GVVP opgenomen als 30 km/u gebied. Het verzoek van de wijkvereniging
tijdens het opstellen van het GVVP was om de gehele wijk op te nemen als 30 km/u gebied.
De gemeente richt op basis van het Duurzaam Veilig principe de wijk in met verkeersremmende
maatregelen als inritconstructies, drempels en verhoogde vlakken en kruisingen. De herkenbaarheid van de 30km/u zone is belangrijk, daarom is voor geheel Etten-Leur gekozen voor
dezelfde inrichtingsprincipes van dergelijke zones. Kritiek op de inrichting van de zones is dat er
soms te weinig verkeersremmende maatregelen zijn. Sommige straten in Banakkers zijn wel
30km/u maar niet als zodanig ingericht. Daardoor lijkt het soms of er harder gereden mag worden. Voorbeelden daarvan zijn de Stijn Streuvelslaan of Achter de Molen. Uitgangspunt voor de
gemeente is dat herinrichting onderdeel is van reconstructie van wegen. Reconstructies zijn in
deze wijk de komende 10 jaar niet aan de orde.
In 2010 volgt een actualisatie van het GVVP.
Daarin is ook weer aandacht voor de
uitgangspunten van Duurzaam Veilig en de
(hoofd)wegenstructuur. De wijkvereniging
heeft vooruitlopend op het op- en vaststellen
van het nieuwe GVVP opnieuw verzocht de
gehele wijk Banakkers op te nemen als 30
km/u gebied met uitzondering van de Rode
Poort.
Bij wijze van experiment worden bloembakken
geplaatst in Achter de Molen. Deze
verkeersremmende maatregelen moet bijdragen aan het 30 km/u principe. Bij gebleken succes
zullen ook bloembakken op de Stijn Streuvelslaan worden geplaatst. Ook worden afspraken
met de politie gemaakt om gerichte controles uit te voeren.
Parkeren
Rondom parkeren is vooruitgang geboekt bij de Kerkwerve met het invoeren van een blauwe
zone. Wel wordt nu een hogere parkeerdruk ervaren in omliggende straten. De gemeente heeft
een kadernota ‘Parkeren in beweging’ (2006-2010), deze wordt in de nieuwe raadsperiode
geëvalueerd.
De ‘Parkeerverordening’ regelt het vergunninghoudersparkeren. Daar hoort onder een werknemersparkeervergunning, die voor ca. €150 per jaar kan worden aangeschaft. Inzet is om voor
werknemers af te spreken en te regelen dat zij een werknemersparkeervergunning aanvragen
en niet langer de parkeerplaatsen in de buurten rond het centrum bezet houden. Dit probleem,
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van langparkeerders in de wijk die parkeerplaatsen bezet houden van wijkbewoners, is één van
de onderwerpen in de actualisering van de kadernota ‘Parkeren in beweging’, waarbij ook wordt
nagedacht over oplossingen die op korte termijn genomen kunnen worden. Bewoners kunnen
aangeven dat zij voorkeur geven aan een parkeervergunningenstelsel. Bij voldoende animo
besluit de gemeente hiertoe. In enkele straten van Banakkers is dit inmiddels een feit. Tot 1
januari 2011 wordt bij wijze van proef de eerste bewonersvergunning gratis verstrekt.
Couperuslaan
Bij de KSE is voorgesteld door bewoners om te onderzoeken of een nieuwe ontsluiting via de
Couperuslaan mogelijk is. Het is de vraag of de huidige weg en oversteken berekend zijn op het
gebruik van veel fietsers. Dit zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Belangrijk is om ook
toekomstplannen van de KSE hierin te betrekken. Bij eventuele aanpassingen van het gebouw
van de KSE is het nodig om ook opnieuw te kijken naar de ingang en de routes naar de ingang.
Ook de herkomst van de leerlingen en de functie van de Couperuslaan is van belang. De gemeente gaat in samenwerking met de KSE na hoe in de toekomst de stroom fietsers beter gereguleerd kan worden.
Fietspad bij Bisschopsmolenstraat-Kloostergaard
Veel bewoners ervaren een gevaarlijke situatie bij het fietspad op de Bisschopsmolenstraat, bij
Kloostergaard. Recent is het fietspad aangepast. Het vrijliggende fietspad op de Bisschopsmolenstraat gaat vrij plotseling over in de ter plaatse door de middengeleider versmalde hoofdrijbaan. Automobilisten kunnen hierdoor verrast worden. Meerdere gevaarlijke situaties hebben
zich al voorgedaan, volgens de politie. De gemeente wil
met de wijkvereniging samen nadenken over (aanvullende) maatregelen. Voorkeur heeft het plaatsen van
waarschuwingsborden en gerichte communicatie. Een
andere genoemde optie, namelijk het verschuiven van de
voetgangersoversteekplaats, is een optie waar op een
later moment nog over gesproken kan worden.
Ten behoeve van het wijkplan Grauwe Polder zijn ook in
het aansluitende deel van Banakkers de meest gangbare
looproutes gecontroleerd op knelpunten met betrekking tot
mindervaliden. Daarbij zijn ook enkele routes in Banakkers
onder de loep genomen. Het gaat dan om onder andere
de Bischopsmolenstraat en het trottoir bij de
Zundertseweg. Problemen zijn bijvoorbeeld te steile opritten, smalle oversteken en de uitgang
van Kloostergaard. Wens is om daar een voetgangersoversteek te creëren, een voetpad aan te
leggen rondom de molen en een nieuwe oversteek achter de molen bij 2e gedeelte Bischopsmolenstraat (dit in verband met bereikbaarheid wijkgebouw).
Geprioriteerde wensen:
1. Maatregelen voor handhaving van 30 km/u regime bij bepaalde straten (in ieder geval Achter de Molen en Stijn Streuvelslaan).
2. Wens om de gehele wijk (met uitzondering van de Rode Poort) te bestemmen als 30 km/u
gebied met een daarbij passende inrichting.
3. Parkeerbehoefte van nieuwe ontwikkelingen als Nobelaer, Markenlanden, Brede School
mag niet op de wijk worden afgewenteld en moet op eigen terrein worden opgelost.
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4. Onderzoek naar nieuwe ontsluiting en veilige oversteekplaatsen van de KSE.
5. Bij evaluatie van Nota Parkeren meenemen van probleem langparkeren van werknemers in
de wijk.
6. Maatregelen om de gevaarlijke situatie fietspad Bisschopsmolenstraat-Kloostergaard te
verbeteren. Wens voor nieuwe voetgangersoversteek bij Kloostergaard, voetpad rondom de
e
molen en nieuwe oversteek achter de molen bij 2 gedeelte Bisshopsmolenstraat.

3.3.

Voorzieningenniveau op peil en meer toezicht

Hoe is het nu?
Banakkers is rijk aan voorzieningen, zoals een basisschool, buurthuis en winkelcentrum. En het
centrum ligt in en naast de wijk. De vele voorzieningen worden gewaardeerd en willen bewoners ook graag behouden. Sommige voorzieningen hebben extra ruimte en vernieuwing nodig
(bijvoorbeeld de basisschool Vier Heemskinderen), bij andere voorzieningen is het juist de
vraag of deze voor de wijk behouden kunnen blijven, bijvoorbeeld het gebouw van de Heilig
Hartkerk.
Wat is de toekomstvisie?
Het gebied waarin de Kerkwerve, Heilig Hartkerk en het nieuwe gezondheidscentrum van De
Markenlanden staan, fungeert nu en in de toekomst als het hart van de wijk. Specifiek voor het
kerkgebouw wordt aangegeven door bewoners deze graag te willen behouden. In ieder geval
moet de plek een functie voor de wijk krijgen en bijdragen aan het hart van Banakkers. Ook de
basisschool is belangrijk, evenals de winkels aan de Kerkwerve. Een klein postagentschap en
een pinautomaat toevoegen (in een winkel) is gewenst door bewoners. In het kader van de door
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de gemeente beoogde woonservicegebieden, waarbij Banakkers deel uitmaakt van het zuidelijke gebied, zal dit als wens worden meegenomen.
Voor de jeugd was er in Banakkers vroeger een café waar veel scholieren bijeenkwamen na
schooltijd. Veel bewoners geven aan een dergelijke ontmoetingsplek voor jongeren nu te missen in de wijk. Er is dus een wens om voor jongeren weer een eigen plek in de wijk terug te
brengen. Bestaande en nieuw te realiseren accommodaties en voorzieningen zijn hiervoor in
eerste instantie bedoeld.
Wat betreft veiligheid is de visie om preventief te blijven werken. Bewoners wensen meer toezicht op straat om overlast te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken.
Wat is daarvoor nodig?
(locatie) Vier Heemskinderen en Brede School (plus)
Het schoolgebouw van de basisschool de
Vier Heemskinderen is verouderd en toe
aan vernieuwing. De tijdelijke lokalen
staan er inmiddels al vele jaren. Op de
huidige locatie zijn geen mogelijkheden
meer voor vernieuwing. Bewoners vinden
het belangrijk dat er een school in de wijk
blijft. In de wijk wordt een Brede School
(plus) gerealiseerd. Bij een
herontwikkeling van de basisschool is het
logisch dat de school gekoppeld wordt
aan de nieuwe Brede School. Een
definitieve locatie voor de Brede School (plus) in Banakkers zal uiterlijk in 2010 worden bepaald. Door bewoners is geopperd om de nieuwe Brede School in het gebied nabij de Heilig
Hartkerk te plaatsen. Mede hierdoor ontstaat een soort voorzieningencluster midden in de wijk:
winkels aan de Kerkwerve, de Brede School (plus), inclusief Ut Praotuis.
Op de huidige plek van de school geven bewoners voorkeur aan een invulling met woningbouw.
Dat lijkt het meest logisch in het kader van het toevoegen van gewenste woonkwaliteiten in
deze buurt.
Toekomst accommodaties Ut Praotuis en de sporthal
Ut Praotuis en de sporthal vervullen een belangrijke functie in de wijk. Veel bewoners maken
gebruik van deze voorzieningen. De sporthal is toe aan vernieuwing. In het kader van de nieuwe accommodatienota, die in 2010 wordt vastgesteld, wordt besloten wat er met de sporthal
gaat gebeuren. Nieuwbouw of renovatie ligt voor de hand. Ook Ut Praotuis weten veel wijkbewoners te vinden, ca. 25% maakt er wel eens gebruik van. Wel geven bewoners aan dat de
activiteiten veelal gericht zijn op ouderen. Uitbreiding van de activiteiten voor kinderen en jongeren is gewenst. Daarvoor is de Brede School (plus) bedoeld. Behalve diverse scholen is daar
ook ruimte voor kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse activiteiten etc. Partijen zullen
afspraken maken over (afstemming van) activiteiten en programma’s.
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Speelplekken en Speelplan 2008 - 2012
In Banakkers zijn veel speelplekken voor
(jonge) kinderen. De kwaliteit daarvan is over
het
algemeen
prima.
Bij
sommige
speelplekken zouden echter wel meer bankjes
en prullenbakken (bij)geplaatst kunnen
worden. Uitgangspunt voor de gemeente bij
dergelijke speelplekken is een bank en
prullenbak. Maar soms worden ook juist geen
banken
geplaatst
vanwege
de
aantrekkingskracht op (hang)jongeren. Ook geven
bewoners aan dat er voor kleine kinderen wel
wat extra speeltoestellen geplaatst kunnen worden.
Onlangs is door de werkgroep Groen en Speel van de wijk Banakkers een geactualiseerd
speelplan 2008 – 2012 gepresenteerd. De gemeente Etten-Leur vraagt namelijk aan de wijken
zelf om een speelplan te maken. In het Speelplan is het aantal speelplekken en toestellen in de
wijk geïnventariseerd, is een enquête uitgezet om de behoefte aan speeltoestellen te onderzoeken en is gekeken naar de actuele bevolkingscijfers. In het Speelplan zijn de diverse toestellen
beoordeeld en worden voorstellen gedaan. Zoals kunstgras aanleggen bij speelplek Willem
Kloosstraat, Bredero / Vondellaan, nieuwe toestellen zoals glijbaan en het verwijderen van
sommige toestellen.
De gemeente bepaalt samen met de wijkvereniging, aan de hand van het nieuwe Speelplan,
waar mogelijk nieuwe toestellen en / of bankjes en prullenbakken geplaatst moeten worden.
Toezicht en jeugd
Naast de fysieke voorzieningen gaat het bij deze programmalijn ook om meer toezicht bij bepaalde voorzieningen. In het bijzonder bij de hangplekken voor jongeren zoals bij de volkstuinen, het Koninginnebos en bij Ut Praotuis. De politie geeft aan dat de jongerenoverlast in de
wijk minder is dan een aantal jaren geleden. Jongerenoverlast verplaatst zich ook snel naar
andere plekken. Gemeente, politie en jongerenwerk houden de vinger aan de pols. Aanspreken
en dialoog werken het meest direct. Politie en jongerenwerk zijn de partijen die aan zullen geven of op sommige plekken meer toezicht en overleg met de jongeren wenselijk is. De politie
werkt bovendien momenteel aan een jeugdscan die basis moet vormen voor een aanpak.
Politie in de wijk
De wens voor meer blauw op straat is bekend. Ook de gemeente benadrukt deze wens bij de
politie. Mogelijk kan een spreekuur van de wijkagent bijdragen aan het contact tussen bewoners
en de politie. In de wijk Centrum-oost is hier in 2009 een pilot mee uitgevoerd.
Geprioriteerde wensen:
1. Behoud huidige winkels Kerkwerve, mogelijkheden onderzoeken toevoegen klein
postagentschap met pinautomaat.
2. Onderzoek naar mogelijkheid Brede School Plus in omgeving de Heilig Hartkerk
3. Wens voor (nieuwe) ontmoetingsplek voor jongeren
4. Behoud van een basisschool binnen de wijk.
5. Heldere afspraken over toezicht op en activiteiten voor jongeren
6. In 2010 duidelijkheid over opknappen of nieuwbouw van de sporthal bij Ut Praotuis.
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7. Behoud van Ut Praotuis en uitbreiden met jongeren- en kinderactiviteiten. Hier ligt een
relatie met de Brede School (plus)
8. Gemeente en wijkvereniging bepalen aan de hand van het Speelplan waar bij bestaande speelplekken (meer) bankjes en prullenbakken geplaatst worden.

3.4.

Nieuwe ontwikkelingen: identiteit wijk versterken en zorgvuldig
inpassen

Hoe is het nu?
In Banakkers en in de directe nabijheid van deze wijk staan de komende jaren veel ontwikkelingen op stapel. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe Brede School (plus), de nieuwe Nobelaer of
de herontwikkeling van locaties zoals ’t Withof en De Streek. Andere kansen dienen zich aan in
de wijk als bestaande functies wijzigen. Er komen dan locaties vrij die kunnen dienen als mogelijke ontwikkellocatie,
Wat is de toekomstvisie?
De ontwikkelingen moeten vooral bijdragen aan het versterken van de huidige identiteit van de
wijk. Ontwikkelingen die bij voorkeur samen met bewoners en andere partijen in de juiste volgorde en zorgvuldig ingepast worden. Het gaat bijvoorbeeld om een goede afwikkeling van de
nieuwe verkeerstromen, onder andere rond de Nobelaer en woningbouwlocaties. En het parkeren moet op het terrein van het nieuwe project worden opgelost. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wijkbewoners nadrukkelijk moeten worden gevraagd of (een combinatie van) wonen, openbare ruimte, groen of parkeren daar voorrang krijgt. Wat het wonen betreft hebben bewoners
een voorkeur voor grondgebonden woningen voor starters en senioren. Dat sluit aan bij de bestaande variatie in woonmilieus. Bewoners geven namelijk aan dat de wijk toe is aan verjonging.
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Wat is daarvoor nodig?
Omgeving Heilig Hartkerk en Kerkwerve
Velen zien kansen in herontwikkeling van het gebied Heilig Hartkerk / Kerkwerve. Dit gebied ligt
centraal in de wijk en is vaak genoemd door bewoners als mogelijke locatie voor een Brede
School (plus), omdat het centraler in de wijk ligt dan de locatie die in beeld is bij de nieuwe Nobelaer. Voor het gebied zal een nadere studie moeten worden gemaakt, die moet leiden tot een
wijkvernieuwingsplan.
Nieuwe Nobelaer
Op de plek waar nu het zwembad Banakkers is gevestigd zal, volgens de huidige plannen, de
nieuwbouw van het theater / congrescentrum de Nobelaer gevestigd worden. Het zwembad zal
verplaatst worden. Onder meer schouwburg, bibliotheek, centrum voor beeldende kunst en
muziekschool komen onder één dak onder de titel ‘sociaal-cultureel en educatief knooppunt, de
nieuwe Nobelaer’. Het is de bedoeling dat onder de nieuwe Nobelaer een parkeergarage komt.
De besluitvorming over de nieuwbouw bevindt zich in de afrondende fase. Naar verwachting zal
in 2010 een beslissing vallen.
Woonstichting Etten-Leur
De meeste woonmilieus en woningen hebben een hoge
kwaliteit. Grootschalige sloop/nieuwbouw of renovatie
staan dan ook niet op de planning. Wel denkt
Woonstichting Etten-Leur na over de toekomst van enkele
complexen zoals de seniorenwoningen aan en rond de
A.M. de Jongstraat,
de van Maerlantstraat en de
Ruusbroeckstraat, de Banakkerstraat en appartementen
aan de Kerkwerve. Op een termijn van 2 jaar start de WEL
een onderzoek naar de toekomst van deze woningen.
Verwachting is dat WEL na vaststelling van het strategisch voorraadbeleid hier richtinggevende
uitspraken over zal doen. Daarbij dient hoe dan ook heel zorgvuldig omgegaan te worden met
de belangen van de huidige huurders. Het spreekt voor zich dat WEL hierover eerst met huurders en de huurdersbelangvereniging zal communiceren.
Heilig Hartkerk
Onlangs is besloten door het parochiebestuur van de Maria Parochie
dat de kerk aan de Kerkwerve, de
Heilig Hart kerk, dicht gaat. Naast de
Heilig Hart kerk zijn er namelijk nog
twee kerken in Etten-Leur (Petrus- en
de Lambertuskerk). Drie kerken in de
lucht houden lukte niet. De kerk gaat
dicht op het moment dat de restauratie van de Lambertuskerk is voltooid.
Een reden voor sluiting van juist de
Heilig Hart kerk is onder andere dat
het gebouw zich leent voor meerdere
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gebruiken. Het parochiebestuur zal de kerk verkopen. Gemeente en WEL zijn in dat geval geinteresseerde partijen. Ook particulier initiatief is denkbaar. Eind 2009 is nog onduidelijk of het
kerkgebouw kan blijven bestaan of dat het gesloopt gaat worden. In de wijk wil men graag dat
het gebouw behouden blijft in de wijk, met een andere functie. Bijvoorbeeld voor tentoonstellingen, café, ontmoeting. Zie ook de cartoon die gemaakt is tijdens de bewonersavond op verzoek
van de bewoners. Bewoners geven aan wel behoefte te hebben aan een stiltecentrum in de
wijk. Verwachting is dat uiterlijk begin 2010 knopen worden doorgehakt.
Geprioriteerde wensen:
1. Nadere studie naar gebied Kerkwerve / Heilig Hart kerk
2. Onderzoek naar toekomst van de woningen A.M. de Jongstraat, van Maerlant-, Ruusbroeckstraat, Banakkerstraat en appartementen aan de Kerkwerve
3. Onderzoeken woningbouw op mogelijk vrijkomende locaties als Consciencestraat en 4
Heemskinderen school
4. Overleg met Parochiebestuur over toekomst van de Heilig Hart kerk
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4. Uitvoeringsprogramma
Wat is nodig om Banakkers nu en in de toekomst leefbaar en vitaal te houden? Welke acties
moeten daarvoor worden ondernomen? En wie zijn er bij betrokken? Dat zijn de centrale vragen
bij het opstellen van een wijkontwikkelingsprogramma. Een programma dat langs een viertal
inhoudelijke doelen of programmalijnen uitvoering zal moeten krijgen.
Actie

Wanneer

Wie

2010

Gemeente, KSE

2010

Gemeente

2010

Gemeente,

Verbeteren kwaliteit van de openbare ruimte
1.

In overleg met KSE onderzoeken op welke manier de buitenruimte bij
de KSE en de meest gebruikte schoolroutes beter schoongehouden
kunnen worden

2.

Stoepen en straten die onderdeel uitmaken van de meest gangbare
(loop)routes voor senioren geschikt maken of een geschikt alternatief
bieden. De (loop)routes jaarlijks tegen het licht houden.

3.

In het kader van het behoud van openbaar groen gebruik maken van
de mogelijkheid om begin 2010 waardevolle bomen op de gemeente-

wijkvereniging

lijke lijst te plaatsen.
4.

Voortzetten van plannen ‘Veilig achterom’ en andere projecten in

2010

samenwerking met Woonstichting Etten-Leur.

Gemeente,
Woonstichting, wijkvereniging/bewoners

Aanpak van verkeer- en parkeerproblematiek
1.

Maatregelen voor handhaving 30 km/u regime. Bij wijze van experi-

2010

ment in Achter de Molen en afhankelijk van resultaat eventueel ook in

wijkvereniging,

de Stijn Streuvelslaan t/m Withofstraat
2.

Gemeente,

politie

In het kader van de actualisering van het GVVP (2010-2014) opnieuw

2010

aandacht voor het verzoek van de wijkvereniging en bewoners om

Gemeente,
wijkvereniging

vrijwel de hele wijk onder het 30 km/u regime te brengen
3.

Bij evaluatie Kadernota ‘Parkeren in beweging’ aandacht voor pro-

2010 e.v.

bleem van langparkeren in de wijk door werknemers en inzetten op

Gemeente,
wijkvereniging

het maken van afspraken, waardoor extra parkeerplaatsen vrij komen
voor bewoners van de wijk
4.

Passende maatregelen om de voor veel verkeersdeelnemers onduidelijke situatie fietspad Bisschopsmolenstraat-Kloostergaard te verbeteren
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2010

Gemeente,
wijkvereniging, politie

Het voorzieningenniveau op peil houden
1.

Onderzoeken mogelijkheden toevoegen van een pinautomaat, bij

2010

Gemeente, supermarkt

2010 en

Gemeente, politie,

verder

jongerenwerk van Sur-

voorkeur in een klein postagentschap
2.

Plan van aanpak voor meer toezicht, activiteiten en dialoog met
jongeren

plus
3.

Bij besluitvorming over de nieuwbouw en spreiding van scholen

2010

Gemeente

2010

Gemeente

2009 en

Wijkvereniging, ge-

teiten

verder

meente, Surplus

Onderzoeken waar bij bestaande speelplekken meer bankjes en

2010

Gemeente, Wijkvereni-

aandacht voor de wens van de wijk om een Brede School (plus) te
vestigen in het gebied bij de Heilig Hartkerk
4.

In het kader van de in 2010 vast te stellen accommodatienota besluitvorming over de toekomst van de sporthal bij ut Praotuis

5.

6.

Activiteiten van het Praotuis uitbreiden met jongeren- en kinderactivi-

prullenbakken geplaatst kunnen worden aan de hand van nieuwe

ging

Speelplan

Nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig inpassen
1.

Nadere studie naar gebied Kerkwerve / Heilig Hart kerk

2010 - 2011

Gemeente

2.

Onderzoek toekomst van de woningen AM de Jongstraat, het gebied

2010-2011

WEL, gemeente

2010

Gemeente, WEL, der-

achter de Heilig Hartkerk, van Maerlantstraat en Ruusbroecstraat,
Banakkerstraat en appartementen Kerkwerve
3.

In relatie tot 1 en 2 voorkeuren benoemen voor invulling van mogelijk
vrijkomende locaties

4.

den

Overleg met Parochiebestuur over toekomst van Heilig Hartkerk
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2009 en

Gemeente, WEL, be-

verder

stuur Maria Parochie

5. Financiën, proces en communicatie
5.1.

Financiën

In het uitvoeringsprogramma staan de belangrijkste acties vanaf 2010. In de meeste gevallen
worden de werkzaamheden en activiteiten door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd.
Bijvoorbeeld werkzaamheden rondom beheer en onderhoud van (de kwaliteit van de) openbare
ruimte. Kaders van de nota Beheren op niveau zijn hierbij uitgangspunt. In de begroting zijn
daarvoor de benodigde middelen opgenomen.
Het is niet altijd specifiek te maken hoeveel budget ervoor nodig is. Dat is voor dit plan ook niet
direct relevant. Voor bewoners is van belang te zien dat er werk wordt gemaakt van hun
realistische wensen. En daarvoor staan nu diverse acties op het programma.
Het is overigens niet alleen de gemeente die investeert in een betere leefbaarheid van de wijk.
Ook Woonstichting Etten-Leur doet dat als grote verhuurder. Samen met de gemeente stelt ze
bovendien middelen beschikbaar aan Surplus, die activiteiten voor jong tot oud organiseert.
Enkele activiteiten en budgetten uitgelicht
De afgelopen jaren zijn in Banakkers diverse grotere werken uitgevoerd. Denk aan het duurzaam veilig inrichten van de wijk en de reconstructie van diverse wegen met alle bijbehorende
vervangingen van riolering en verlichting. De gemeente subsidieert tot maximaal € 2.000 per
woning als eigenaren van 55 en ouder over gaan tot aanpassingen. In sommige gevallen, als er
dringend specifieke voorzieningen nodig zijn, kan dat bedrag worden verhoogd.
Voor uitvoering van het in 2009 vastgestelde speelplan hebben gemeente en Woonstichting in
totaal ruim € 35.000 beschikbaar gesteld.
In het kader van de samenwerking tussen gemeente en Woonstichting Etten-Leur is gestart met
een project ‘Veilig achterom’. Voor de wijk is twee jaar lang een budget van maximaal
€ 20.000 beschikbaar om ideeën voor ontmoeting mogelijk te maken. Gemeente en Woonstichting zijn ook voor deze wijk nog in overleg over nieuwe projecten.

5.2.

Proces en communicatie

Het wijkplan is met veel inzet tot stand gekomen. Alle partijen en vooral bewoners moeten kunnen zien en controleren dat de vastgelegde acties voortvarend worden opgepakt en gerealiseerd. Daarvoor wordt een aantal sporen uitgezet.
Procesbewaking
Het reguliere overleg dat buurtbeheer heeft met wijkpartners en de wijkvereniging wordt gebruikt om voortgang in de uitvoering van acties te bewaken. Bij het overleg schuift twee keer per
jaar de gemeentelijke projectleider wijkplannen aan.
Verder worden afhankelijk van de voortgang van acties periodiek gesproken met vertegenwoordigers van diverse partijen. Dat periodieke overleg wordt onder andere gebruikt om voor de nog
niet concreet gemaakte of nog niet opgepakte acties product- en procesverantwoordelijken aan
te wijzen. Het overleg vindt minimaal vier keer per jaar plaats. Buurtbeheer neemt hiervoor het
initiatief.
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Communicatie
De voortgang van projecten komt in de zogeheten ‘Leefbaarheidskrant’ aan bod. Deze krant
wordt twee keer per jaar huis aan huis verspreid.
Jaarlijks wordt onder andere voor de gemeenteraad de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma opgemaakt. De informatie is dan tevens beschikbaar voor bewoners en organisaties. Wijken met een vastgesteld plan gebruiken ook hun eigen wijkkrant en andere media om
bewoners te informeren.
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