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Onderwerp: Parkeren op de Bouvignedreef
Geachte heer Van den Berg,

Bij bovenaangehaalde e-mail meldt u ons dat een bedrijfswagen van het waterschap op maandag
7 september;15 geparkeerd stond op de eerste 1OO metervan de Bouvignedreef' U vraagt welke
maatregelen het fuaterschap neemt om de toezeggingen over'niet parkeren door medewerkers van het
watersc-hap op het eerste deel van de Bouvignedreef te waarborgen. U vraagt voorts naar de stand van
zaken inzake de realisatie van het voorgenomen 'parkeerplan' rond Bouvigne, waar onder andere het
waterschap, de gemeente Breda en Staatsbosbeheer betrokkenheid bij hebben.
In onze vergadering van 15 september 2015 hebben wij uw brief besproken en wij hebben besloten u als
volgt te antwoorden.
Parkeren op de Bouvignedreef
Op 3ipril ,01, e" lZ jun't ZitZ zijn er naar u in uw hoedanigheid als fractievoorzitter van de fractie Vrienden
van het Markdal en Buítenplaats Bóuvigne ook brieven gestuurd over parkeren langs de Bouvignedreef. De
brief d.d. 12 juni 2012 betrof toen ook een individueel geval. Hetgeen in deze brieven staat, geldt nog steeds.

parkeren langs de eerste 100 meter van de Bouvignedreef vinden wij 'not done' en de betrokken medewerker
is erop aangesproken. Wij betreuren het incident'

Stand van zaken realisatie parkeerplan
Het is u bekend Aat net parteerplan onderdeel uitmaakt van een grotere bestemmingsplanwijziging. Tegen
andere onderdelen - duå niet het parkeerplan - waren bezwaarschriften ingediend. De gemeente Breda wilde
deze eerst afhandelen voordat het bestemmingsplan van kracht werd.
De betrokken bezwaarschriften zijn inmiddels ãfgehandeld en de bestemmingsplanwijziging is van kracht
geworden. De benodigde vergunningen-aanvragen lagen al klaar en zijn ook meteen ingediend. Een dezer
dagen worden de vergunningen afgegeven.
¡tei l¡gt in de lijn derverwachting ãaionze aannemer in week44 aan de slag kan gaan. Deze werkzaamheden
gaan óngeueei5 weken duren. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat onze aannemer ook de
werkzaamheden aan de Bouvignedreef onder handen neemt (de Bouvignedreef wordt, zoals het plan ook
aangeeft deels ongeschikt gemaakt voor parkeren). Daarna is de gemeente Breda aan zet om voetpaden,
oveisteekplaatsen en parkãerverboden langs de Bouvignelaan te realiseren. De gemeente heeft ons ambtelijk
medegedeeld dat dit pas in maart/april 2016 kan gebeuren.
We zullen hen vragen het plaatsen van verkeersborden langs de Bouvignelaan te versnellen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Uw brief en ons antwoord worden ook
geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2015.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
De le loco-dijkgraaf
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