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Aan de bewoners en ondernemers  
Titulaerlaan en omgeving 
en andere belanghebbenden 

 
 

 
Werkzaamheden Titulaerlaan en omgeving  
 
In oktober starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Titulaerlaan en omgeving in 
Prinsenbeek. Vooruitlopend vervangt Brabant Water de waterleiding. De herinrichting is naar 
verwachting in april 2022 gereed.   
 
Werkzaamheden waterleiding 
Van Vulpen vervangt in opdracht van Brabant Water een deel van de waterleiding in de Titulaerlaan. 
Het betreft de leiding vanaf de Pater Rommelaan tot aan de Akkerlaan. Zij graven in de trottoirs aan 
de onevenzijde van de straat. De woningen blijven bereikbaar. Brabant Water informeert de bewoners 
nog nader over deze werkzaamheden. Naar verwachting vindt de uitvoering van deze 
werkzaamheden in september plaats.  
 
Werkzaamheden herinrichting  
De werkzaamheden voor de herinrichting en de aanleg van het gescheiden rioolstelsel volgen na het 
vervanging van de waterleiding. De planning is om in oktober te starten aan de zijde van het 
Velsgoed.  
De kap van de bomen ter hoogte van Titulaerlaan 1 tot en met 17 is na september. De speeltoestellen 
op de hoek met de Akkerlaan worden voor de realisatieperiode tijdelijk verwijderd.  
 
Beperken overlast 
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De aannemer houdt de 
bewoners op de hoogte van de exacte planning van de werkzaamheden. Dit gebeurt met borden en 
brieven.  
 
De woningen blijven bereikbaar voor hulpdiensten. Uw huisvuil container zet u op de gebruikelijke 
plek. De aannemer zet de containers op een centrale plek en zet ze na het leegmaken weer terug.   
 
De gemeente en de aannemers erkennen dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze 
hinder te beperken.  
 
Ontwerp herinrichting. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe inrichting voor de Titulaerlaan en 
omgeving vastgesteld. Er wordt een verkeersbesluit genomen voor een stopverbod en het 
eenrichtingsverkeer. Deze verkeersregels gelden op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 
uur. U kunt de plannen voor de herinrichting bekijken op www.planbreda.nl . 
 
Overhangende beplanting 
Bewoners met zogenaamd overhangend groen dat over gemeentegrond hangt, ontvangen nog  
een brief met het verzoek deze overhangende beplanting te snoeien.  
 
Bouwkundige opname 
De gemeente laat voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige vooropnames uitvoeren. Dit 
wordt door BBCI Frijwijk gedaan. Zij benaderen u nog voor het maken van een afspraak.  
 
  

http://www.planbreda.nl/


Subsidieregeling water en groen op eigen terrein 
Voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en 
vergroenen van uw tuin kunt u subsidie krijgen.  
 
In de Titulaerlaan legt de gemeente een gescheiden rioolstelsel aan. De huisaansluitingen worden ook 
gescheiden aangelegd tot aan de erfgrens. U kunt het regenwater van uw perceel apart afvoeren en 
op de aparte regenwaterafvoer aansluiten. Hiervoor kunt u vanaf augustus 2021 €500,- subsidie 
ontvangen als u minimaal 25 m2 dakoppervlak aansluit op het regenwaterriool. Daarmee kunt ook u 
een bijdrage leveren aan het beperken van de wateroverlast bij hevige regenbuien. 
 
U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg.  
Ga naar www.breda.nl/subsidie-water-en-groen voor meer informatie.  
 
Informatie  
Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, 
WhatsApp (06) 46 66 26 66, Twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076. 
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