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Het is al langer bekend dat er nu al verkeersafwikkelingsproblemen zijn op de 
Oosterhoutseweg in Teteringen. Afgelopen jaar zijn hiervoor moties in de 
gemeenteraad aangenomen waaronder die van Breda Beslist op 4 maart 2021 
waarin wordt benadrukt dat de bereikbaarheid van Teteringen door de 
toenemende woningbouw onder druk komt te staan en de aansluiting van de 
Oosterhoutseweg op de Noordelijke rondweg terugslag van verkeer veelvuldig nu 
al voorkomt en voorkomen moet worden. 
https://breda.raadsinformatie.nl/document/9842774/2/M%20Geen%20terugslag%2
0naar%20Teteringen%20door%20de%20Noordelijke%20Rondweg 
 
Maar ook de motie op 21 oktober 2021 van Breda Beslist om een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een duurzame oplossingen voor het 
verkeer dat tussen Oosterhout en Breda door Teteringen rijd in de vorm van de 
maximalisering van Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
https://breda.raadsinformatie.nl/document/10693068/1/M%20Duurzame%20mobilit
eit%202040%20haalbaarheidsstudie%20maximalisering%20HOV%20lijn%20Oost
erhout%20Breda 
 
Ook hebben de VVD en het PvDA eind 2021 nog art 9 vragen gesteld over de 
verkeersproblematiek in Teteringen gesteld 
https://breda.raadsinformatie.nl/document/11024618/1/Beantwoording%20raadsvr
agen%20VVD%20en%20PvdA_14012022_%20over%20Los%20verkeersproblem
en%20Teteringen%20op 
 
Ondanks dat de 650 woningen in de Boeverijen nog niet allen zijn gerealiseerd, 
stagneert het verkeer in Teteringen nu al op zowel de Burgemeester 
Verdaasdonkstraat en Oosterhoutseweg en het college overweegt toch om de 
Woonakker met circa 600 woningen in Teteringen te realiseren voordat de 
verkeersproblemen in Teteringen zijn opgelost.  
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Dat in tegenstelling tot een uitspraak van het college om in Prinsenbeek pas op 
Beeks Buiten 800 woningen te gaan bouwen wanneer de verkeersproblematiek in 
het dorp is opgelost. 
 
In zowel Prinsenbeek als in Teteringen is hier veel doorgaand verkeer debet aan 
waarbij dit verkeer geen herkomst of bestemming in het dorp zelf heeft. Dit verkeer 
zou in plaats van door het dorp gebruik moeten maken van de autosnelwegen, 
voor Prinsenbeek de A58, A16 en A17 en voor Teteringen de A27. 
 
Voor Teteringen zijn in 2021 door bureau Sweeco verkeersonderzoeken 
uitgevoerd. Het eerste (9 april 2021) betrof een verkeersonderzoek waaruit kleine 
maatregelen zijn voorgesteld om in inzetten een beetje tijd te kopen. De 
verkeerswerkgroep van de dorpsraad van Teteringen heeft toen al gelijk 
aangegeven dat dit geen structurele oplossingen zijn om het doorgaand verkeer 
door Teteringen het hoofd te kunnen bieden. Om beter te kunnen bepalen welke 
maatregelen er nog meer mogelijk zijn is er aanvullend verkeersonderzoek 
(november 2021) naar de herkomsten en bestemmingen uitgevoerd door bureau 
Sweeco.  Ook de gemeente Oosterhout heeft door bureau Appm op 15 februari 
2021 een rapportage met onderzoek naar de verkeerssituatie opgeleverd. 
Kortom genoeg recent onderzoek dat aantoont dat er veel doorgaand verkeer door 
Teteringen is dat daar niet thuis hoort. 
 
Op 30-12-2021 heeft de dorpsraad van Teteringen het college van Breda een brief 
gezonden https://breda.raadsinformatie.nl/document/10996243/1 
In deze brief wordt door de dorpsraad grote zorg uitgesproken over de combinatie 
van meer woningen en meer verkeer. Daarbij wordt door de dorpsraad ook 
aangegeven te onderkennen dat er grote vraag naar woningen is. En de dorpsraad 
geeft aan dat de gemeente Oosterhout voor de vermindering van de verkeersdruk 
een grote rol moet spelen. Het college van Breda heeft dan ook aan de dorpsraad 
aangeven hierover in overleg te gaan met het college van Oosterhout, maar geeft 
aan dat het stil is gebleven. 
 
Inmiddels is op 11 januari 2022 ook een actiegroep Oosterhoutseweg  
www.Oosterhoutseweg.nl  vanuit bewoners in Teteringen tegen de toenemende 
verkeersoverlast gestart, en heeft binnen een week al 1000 steunbetuigingen.  
https://www.bndestem.nl/breda/actiegroep-oosterhoutseweg-groeit-razendsnel-
binnen-een-week-al-duizend-aanmeldingen~acd5e7d6/ 
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Bespreekpunten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen aan het college: 
- Wanneer heeft het overleg tussen het college van Breda met het college 

van Oosterhout plaatsgevonden en wat zijn hierbij de te onderzoeken 
structurele oplossingsrichtingen van gesprek geweest? 

- Is het College nog steeds van plan door te gaan met de planvorming en 
realisatie van de woningen op de Woonakker met 600 woningen in 
Teteringen alvorens er een oplossing voor de in Teteringen ondervonden 
verkeersoverlast van doorgaand verkeer is gevonden? 

- Welke (kleine) aanpassingen zijn er in de afgelopen jaren gedaan en wat 
hebben die opgeleverd? 

- Hoe gaan inwoners en anderen betrokkenen worden bij het zoeken naar 
oplossingen voor dit mobiliteitsprobleem (participatie)? 

- Het college stelt wel voor om voor het dorp Prinsenbeek alvorens door te 
gaan met de planvorming voor de 800 woningen op Beeks Buiten de 
verkeersproblematiek opgelost moet zijn. Waarom neemt het college deze 
beslissing ook niet voor Teteringen? 

- Wat voor impact hebben de mobiliteitsuitdagingen rondom Teteringen en 
Prinsenbeek op de realisatie van de totale woningbouwdoelstellingen van 
Breda? 

 
Vragen aan de fracties van de gemeenteraad: 

- Hoe kijken de fracties aan tegen de verkeersproblematieken in 
Teteringen? En welke verantwoordelijkheid zien zij voor het college? 

- Wat zou volgens de fracties de bijdrage moeten zijn van de gemeente 
Oosterhout? 

- Hoe kijken de fracties van de gemeenteraad aan tegen het verschil dat 
gemaakt wordt voor de verkeersproblematiek in Prinsenbeek en 
Teteringen ten aanzien van de te realiseren woningen ? 

- Hoe zien de fracties de mobiliteitsuitdagingen in het dorpen ten opzichte 
van de woonambities tot 2040 (25.000 huizen, Breda Breed) ? 
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Procedure in de raad 
 

Beeldvorming 
-opening voorzitter 
- toelichting initiatiefnemer 
- Eventuele Insprekers 
- vragen fractie’s (aan insprekers / initiatiefnemer, en college) 
- reactie initiatiefnemer 
- reactie college (ook op de gestelde schriftelijke vragen in notitie) 
 
Oordeelsvorming 
- opening voorzitter 
- debat fracties 
- reactie (reflectie) college 
- afconcluderen initiatiefnemer 
- afronding. 
 
 
 
 
 

 


