
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Breda maakt 
trots
Samen voor 
een sterke 
toekomst



2

Voorwoord Sigrid Kaag

1. Breda maakt trots
Voorwoord lijsttrekker Bart Lauwen

2. Breda maakt thuis
Meer huizen in heel Breda
Betaalbare huizen in Breda
Huizenmarkt die werkt voor iedereen
Studentenhuizen

3. Breda maakt duurzaam
Groene huizen, gebouwen en straten
Bouwen doen we circulair
Duurzame energie
Duurzaam afval: schoon moet lonen
Goed zorgen voor de natuur
Toekomstbestendige landbouw

4. Breda maakt kansrijk
Kansen voor iedereen
Kansen in het onderwijs
Studeren in Breda
Jeugd en gezin
Gelijkwaardigheid

5. Breda maakt gezond
Goed, gezond, met oog voor elkaar
Iedereen moet kunnen sporten
Goed kunnen sporten

6. Breda maakt leefbaar
Een veilig Breda
Ondermijning tegengaan
Altijd iets te beleven in Breda

5

6

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
20

21
22
24
26
27
28

30
31
33
34

36
37
39
40

Inhoudsopgave



3

7. Breda maakt creatief
Cultuur op waarde schatten
Recht doen aan makers
Evenementen
Horeca

8. Breda maakt ondernemend
Werk en inkomen
Bedrijven en ondernemen
Toerisme

9. Breda maakt bereikbaar
Ruim baan voor de fiets
Parkeren
Fijn en duurzaam door Breda bewegen

10. Breda maakt betrokken
Democratie
Bestuur
Belastingen en tarieven
De portemonnee van Breda

Nawoord

41
42
44
45
46

47
48
49
51

53
54
55
56

58
59
60
62
63

64



4



5

Voorwoord Sigrid Kaag
Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie 
van dit moment. Meer dan ooit voelen wij de 
noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen 
de verwoestende effecten van de opwarming van de 
aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de 
groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen 
met kansen en diegenen zonder kansen te dichten. 

De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in 
een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een 
pragmatische, maar ook een sociaalliberale partij. Wij 
zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn 
als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen. 

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen 
om voor iedereen een passende en betaalbare 
plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, 
verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk 
doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk 
waar ze werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, 
met schone lucht en schoon water voor iedereen. 

Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan 
waar ze met passie en aandacht worden voorbereid 
op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen 
aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, 
sport, kunst en muziek — ook als u dat zelf niet kunt 
betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich 
veilig voelt in de buurt. 

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, 
maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal 
denken verbinden aan gematigd handelen. Wij willen 
de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden 
voor zoveel mogelijk mensen, maar geven ons 
rekenschap van het feit dat wat voor de één waarde is, 
kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden 
daarom kracht in het compromis.

Er staat veel op spel. Wilt u dat Breda meedoet in de 
strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het 
onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht 
kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar 
anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heeft u het 
juiste programma opengeslagen. 

D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen. 

Hartelijke groet en veel leesplezier, 

Sigrid Kaag
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1. Breda maakt trots

D66 Breda is de partij die Breda verder vooruit wil 
helpen. De partij die met een positief, progressief 
verhaal vooruit kijkt naar morgen. Een partij die 
verantwoordelijkheid draagt, die uitdagingen niet uit 
de weg gaat en denkt in oplossingen, niet in problemen. 
Corona heeft ons laten inzien dat het anders kan. Dat 
het anders móet. We grijpen deze kans om het beter 
te doen.

De mensen in Breda hebben laten zien ontzettend 
veerkrachtig en creatief te zijn. Dat maakt trots. Breda 
maakt een plek die iedereen in onze gemeente thuis 
kan noemen. Of je nu in de Hoge Vucht woont of in de 
Haagse Beemden, in Prinsenbeek of in Princenhage: 
Breda is onze stad. De wijken en dorpen maken samen 
Breda. Een stad waar iedereen zich welkom voelt. 
En daar zijn we trots op. Samen met onze inwoners 
en ondernemers bouwen we verder aan een sterke 
toekomst.

We begrijpen wel dat die toekomst nog onzeker is. De 
impact van corona is helaas nog elke dag voelbaar. 
Het virus is grillig en we zijn afhankelijk van landelijke 
maatregelen. Dat heeft enorm veel impact; mentaal 
en fysiek, van student tot ondernemer. D66 Breda 
wil binnen landelijke maatregelen doen wat lokaal 
mogelijk is. Door te blijven kijken naar wat er wél kan. 
Dat staat voor ons voorop. Op die manier doen we ons 
best om zekerheid en perspectief te bieden en Breda 
bruisend te houden. Tegelijkertijd vragen andere grote 
opgaven onze aandacht. Opgaven waar we lokaal hét 
verschil kunnen maken.

Onze toekomst kent in ieder geval drie grote 
uitdagingen: betaalbare huizen, het veranderende 
klimaat en de kansenongelijkheid. De afgelopen vier 
jaar hebben we al een goede basis gelegd om deze 
crises te lijf te gaan. Met ons team hebben we een 
fundament gelegd, waarop we verder kunnen bouwen.

Met zes mensen in de raad en twee wethouders in het 
college hebben we laten zien dat we een betrouwbare 
en kundige partij zijn. Een partij waar je van op aan 
kunt. Die er staat als het nodig is. Om Breda klaar te 
maken voor de toekomst.

Nieuwe betaalbare huizen, met meer focus op 
huizen onder de € 350.000,-.  Zodat je portemonnee 
niet bepaalt of je in Breda kunt wonen.

Gelijke kansen voor iedereen in Breda. Met Verbeter 
Breda als concreet plan. De Bredanaar staat 
centraal, binnen al onze keuzes voor onderwijs, de 
jeugdzorg en cultuur. Hiermee laten we zien dat we 
Breda samen maken. 

Veel meer bomen en ander mooi groen. Met meer 
ruimte voor het water, door de Haven te verrijken 
met de Nieuwe Mark. Zodat Breda een stad in een 
park wordt. Dat is goed voor het klimaat én voor je 
gezondheid. 

Voorwoord lijsttrekker Bart Lauwen
De afgelopen jaren maakten we al werk van: 

Het fundament staat dus. En daar mogen we trots 
op zijn, maar het maakt tegelijkertijd bescheiden. De 
komende vier jaar moeten we namelijk veel verder 
bouwen. De handen uit de mouwen voor de grote 
uitdagingen van onze stad. 

De klimaatcrisis is immers allang geen theoretisch 
risico meer. Steeds heftiger weer hangt boven ons 
hoofd. Daarvoor moeten we actie ondernemen en ons 
goed voorbereiden. Daarom hebben we grote ambities. 
Want we moeten nu grote keuzes maken. We hebben 
niet de luxe om daar nog vier jaar mee te wachten. 
Daarom wordt Breda een stad in een park. Zij aan zij 
met inwoners slaan we de handen ineen om Breda 
groener te maken dan ooit tevoren. Met ondernemers 
werken we aan nieuw, groen ondernemerschap. Zo 
werken we samen aan de doelen van Parijs en zijn we 
voorbereid op wat komen gaat.

Kansenongelijkheid is als een gif in de samenleving. 
Het mag niet zo zijn dat de plek van je wieg bepaalt 
hoe goed jij je ontwikkelt. Dat je niet kunt sporten 
omdat je ouders daar geen geld voor hebben. Dat je 
geen stageplek krijgt vanwege je afkomst. Of dat de 
wijk waar je woont bepaalt of je naar de bibliotheek 
kunt. Daarom pakken we deze ongelijkheid aan. 
Hiervoor maakt D66 Breda belangrijke, broodnodige 
keuzes, gericht op het aanpakken van de kern van 
de problemen en niet slechts op het bestrijden van 
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de symptomen. Met altijd oog voor hoe beleid uitpakt 
voor mensen. Dat betekent een ongelijke aanpak, voor 
gelijke kansen. Om iedereen vrij te laten, maar niemand 
te laten vallen.

Daarnaast ziet D66 Breda in onze stad dat studenten, 
starters, jonge gezinnen, alleenstaanden en senioren 
bijna onmogelijk een betaalbaar huis kunnen krijgen. 
De woningmarkt zit op slot en de sleutel zit in meer 
betaalbare, middeldure huizen.  We bouwen de 
hoogte in, voor meer betaalbare huizen én ruimte 
voor ons groen. Zodat leraren, verpleegkundigen 
en politieagenten kunnen wonen in de wijk waar ze 
werken.

We willen een stad die trots kan en mag zijn op haar 
prestaties. Breda als grote stad, om groots te kunnen 
dromen.

De uitdagingen van deze tijd vragen om een partij 
met visie, een partij die benaderbaar is en die durft 
op te komen voor iedereen. Breda vooruit, positief de 
toekomst in! Daarom hebben we de ambitie om de 
grootste partij te worden van deze mooie stad, onze 
Parel van het Zuiden. We hebben daarom uw hulp en uw 
stem hard nodig voor de toekomst. Om te kiezen voor 
een positief verhaal dat recht doet aan de uitdagingen 
van deze tijd, die we met elkaar moeten overwinnen. 
Om niet langer te wachten met echte klimaatactie, het 
uitroeien van kansenongelijkheid en het zorgen voor 
betaalbare huizen om in te wonen.

Op deze en andere onderdelen vindt u onze ambities, 
ideeën en standpunten in dit programma. Die gaan 
over uw directe leefomgeving. Ideeën die we alleen 
met uw steun kunnen omzetten in daden voor uw 
straat, uw wijk of dorp en onze stad.

Sta op, doe mee! Ga samen met ons voor een sterke 
toekomst. Het moment is hier. 

De keuze voor een beter Breda ligt bij u. Maak die 
keuze. Zet met ons die stap. 

Help je mee aan de stad van morgen? 

Stem dan 14, 15 of 16 maart 2022 op D66 Breda.

Bart Lauwen
Lijsttrekker D66 Breda
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2. Breda maakt thuis

Voor iedereen in Breda moet een betaalbaar huis beschikbaar zijn. Of je nou student bent, 
of al met pensioen bent. Maar een betaalbaar huis vinden is ontzettend moeilijk geworden. 
De vrije sector wordt steeds duurder en de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Breda 
is ellenlang: ruim acht jaar. Daarom moeten we keuzes maken. Om te zorgen dat er méér 
huizen bijkomen, voor elke portemonnee. Dat betekent meer betaalbare nieuwbouw en 
meer sociale en middeldure huurwoningen. We kijken naar de kansen om van bestaande 
gebouwen huizen te maken en maken ruimte voor nieuwe manieren van wonen. En we 
stellen duidelijke regels om te zorgen dat de huizenmarkt werkt voor iedereen. 
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Breda is een grote stad, waar veel mensen wonen en willen wonen. Daarom moeten we slim 
met de beschikbare ruimte omgaan. Zo zorgen we voor meer huizen en houden we plek voor 
groen en andere dingen. Door onze bebouwing en openbare ruimte mooier, spannender en 
van hoge kwaliteit te laten zijn, wordt Breda een fijnere plek om te wonen en te leven.

We gaan vaker de hoogte in bouwen. Op die 
manier bouwen we op weinig ruimte veel huizen.

Leegstaande winkels en kantoorgebouwen zijn 
logische panden om huizen van te maken. De 
gemeente moet daarom een transformatievisie 
opstellen, waarmee we de tijd dat kantoren 
leegstaan verkorten en je er sneller kunt wonen.

We gaan slim om met de nieuwe ruimte in ’t Zoet. 
Dat doen we door deze wijk op een creatieve manier 
zo snel mogelijk te ontwikkelen, door (financieel) 
samen te werken met partners. Zo staan daar zo 
snel mogelijk nieuwe, betaalbare huizen.

De Molsparking is een grijze, troosteloze plek 
in ons centrum. Daarom willen we deze plek ook 
gebruiken om huizen te bouwen. 

We bouwen liever een huis, dan dat we op 
diezelfde plek een parkeerplaats aanleggen – 
als dat betekent dat bijvoorbeeld studenten of 
ouderen daarmee betaalbaar kunnen wonen.

Alle nieuwe manieren van wonen, zoals 
bijvoorbeeld erfdelen, onderzoeken we en worden 
(als dat kan) ondersteund. Duurzame woonvormen 
maken we actief mogelijk.

We zijn voorstander van duo-wonen, waarbij 
ouderen hun huis splitsen. Het tweede deel van 
hun huis wordt dan beschikbaar voor jongeren, die 
de ouderen kunnen helpen met zelfstandig wonen. 
Zo krijgen ouderen de ruimte om zelfstandig te 
blijven wonen en kunnen jongeren een betaalbaar 
huis vinden.

We maken het makkelijker om kleine nieuwe 
bestemmingsplannen goed te keuren, zodat we 
snel meer nieuwe huizen kunnen bouwen.

We zetten vooral in op bouwen rondom het 
centrum en aan de randen van de dorpen.

Meer huizen in heel Breda

We gaan vaker de hoogte in. We bouwen rond het centrum 
en aan de randen van de dorpen.

Leegstaande winkels en kantoren gaan we vaker en 
sneller ombouwen tot huizen.
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Betaalbare huizen in heel Breda
Breda moet een stad zijn waar iedereen kan wonen. Ook als je een lager inkomen hebt. Dat 
betekent dat we goed moeten kijken naar de betaalbaarheid van huizen. Daarbij zijn we ons 
ervan bewust dat een diverse buurt zichzelf versterkt. 

We sluiten aan bij ambities in het regeerakkoord. 
Daarom willen we snel meer bouwen zodat van 
alle huizen, ten minste 66% betaalbaar is. Dat 
betektent voor huurwoningen dat het sociale of 
middeldure huur is. Voor koopwoningen betekent 
het dat ze onder de grens van de Nationale 
Hypotheekgarantie (voor 2022 is dat 
€355.000,-) blijven. We blijven met 
woningcorporaties in gesprek, voor als een nog 
hogere ambitie nodig is. 

We vinden een goede mix van verschillende 
soorten huizen in onze wijken en dorpen belangrijk. 
Daarom zorgen we voor meer sociale huur en 
meer middeldure huurwoningen in de wijken en 
dorpen waar er daar nu nog weinig van staan. 
Wijken en dorpen met veel sociale huurwoningen 
krijgen meer ruimte voor middeldure huur en koop 
en de vrije sector.

Er komen meer betaalbare appartementen voor 
jongeren en jongvolwassenen. Wat D66 Breda 
betreft zijn dat vooral appartementen die in 
aanmerking komen voor de huurtoeslag. Als dat 
nodig is helpen we om die aan te vragen.

De bouw van sociale huurwoningen is in eerste 
instantie een taak voor de woningcorporaties. 
Als er commerciële partijen zijn die sociale 
huurwoningen willen bouwen, dan moeten zij 
daarbij zich aan dezelfde voorwaarden houden 
als de woningcorporaties.

Huizen zijn steeds duurder geworden. Daarom moet van 
alle huizen in Breda minstens 66% betaalbaar zijn.
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Huizenmarkt die werkt voor iedereen
Om een betaalbaar huis te kunnen vinden, moeten we de huizenmarkt verbeteren. Dat betekent 
vraag en aanbod in verbinding brengen, werk maken van doorstroming en huisjesmelkers 
aanpakken.

We zetten in op een opkoopbescherming en een 
verhuurdersvergunning.

D66 Breda wil dat huiseigenaren hun woning 
gratis mogen splitsen, onder voorwaarde van een 
zelfbewoningsplicht. Dat is ook goed voor de 
leefbaarheid en gaat ondermijning tegen.

Veel boeren hebben gebouwen die ze niet 
meer gebruiken. We willen voorkomen dat daar 
ondermijnende en drugsgerelateerde criminaliteit 
een plek vindt. We richten daarom een VAB 
(Vrijkomende Agrarische Bebouwing-) loket in 
om te kijken of daar mensen kunnen wonen. Zo 
bieden we boeren perspectief en maken we van 
het buitengebied een fijnere en veiligere plek.

Om te zorgen dat iedereen in een geschikt huis 
woont, is doorstroming belangrijk. Daarom moet 
er bij het bouwen van huizen rekening worden 
gehouden met de woonwensen van de mensen 
die kunnen doorstromen. We willen daarom een 
woonwensenonderzoek om die wensen in kaart 
te brengen.  

Om de doorstroming te ondersteunen hebben we 
nu een taskforce doorstroming. Die is belangrijk, 
maar het moet sneller. Daarom pleiten we ook 
voor een verhuisvergoeding, waarmee het 
aantrekkelijker wordt om naar een passender huis 
te verhuizen.

Huiseigenaren moeten hun woning gratis kunnen splitsen, 
mits ze zelf in het huis blijven wonen.

Er moet een verhuisvergoeding komen zodat de 
doorstroming sneller gaat.
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Studentenhuizen
Studenten en jongeren maken onze stad, zorgen voor leven in de brouwerij en zijn de basis 
voor talloze acties, evenementen en fantastische locaties in Breda. Maar juist deze groep 
staat lang in de wachtrij voor een huurwoning. Een hypotheek is voor jongeren onbetaalbaar. 
Daarom komen er meer huizen voor jongeren.

De gemeente wijst de locaties voor nieuwe 
studentenhuizen aan. Studenten kunnen niet nog 
vier jaar wachten tot deze huizen gebouwd zijn, 
dus het is belangrijk dat we dat proces versnellen.

Studenten met een beperking moeten ook een 
goed huis kunnen vinden. Daarom pleiten we ervoor 
dat grotere verhuurders van studentenhuizen daar 
maatregelen voor treffen.

We gaan versneld locaties aanwijzen waar 
studentenhuizen gebouwd kunnen worden.

Verhuurders van studentenhuizen moeten maatregelen 
gaan treffen voor studenten met een beperking.



13

3. Breda maakt duurzaam

Klimaatverandering is al lang geen theoretisch risico meer. De gevolgen van de 
veranderingen in ons klimaat merken we steeds vaker en steeds heftiger. Daar moeten we 
ons in Breda bewust van zijn. We leveren hier onze bijdrage aan het klimaatakkoord en de 
anderhalve graden, maar dat moet écht sneller. D66 wil dat Breda voorop loopt. Daarom 
maken we keuzes. Voor groenere huizen, gebouwen en straten. Voor 100% circulair bouwen 
in 2040. Voor het planten van 200.000 nieuwe bomen. Voor het op waarde schatten van 
onze mooie natuur. Voor Breda als stad in een park. Dat zijn we onszelf en de generaties na 
ons verplicht. Een duurzame wereld maken we samen.
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Groenere huizen, gebouwen en straten
We maken werk van het groener maken van de gebouwen en straten in onze stad. Dat doen 
we door ze goed te isoleren, Bredanaars aan te sporen te vergroenen en bedrijven te helpen 
met verduurzamen. Zo werken we samen om Breda de overgang te laten maken van grijs naar 
groen.

We gaan huizen en bedrijfsgebouwen sneller, 
slimmer en socialer isoleren. Daarvoor benaderen 
we mensen actief. We beginnen daarmee met de 
huizen van inwoners die het minst te besteden 
hebben en wiens huizen het slechtst geïsoleerd 
zijn. We bieden (extra) ondersteuning aan aan 
huishoudens met een laag- en middeninkomen,  
omdat de stijging van de energieprijzen ook 
het hardste bij hen aankomt. Zo bestrijden we 
energiearmoede én werken we aan een beter 
klimaat.

Inwoners die hun tuin groener willen maken 
blijven we stimuleren. Zo werken we samen aan 
Breda als stad in een park. De subsidies groen 
en water zetten we onverminderd door. We gaan 
deze regelingen ook uitbreiden voor bedrijven, 
zodat stenen bedrijventerreinen ook snel kunnen 
vergroenen.

Naast de subsidieregeling ‘’groen’’ komt er een 
subsidieregeling ‘’water’’, om regenwater op te 
vangen.

We willen dat groene tuinen, groen blijven. Daarom 
maken we het mogelijk om via een overeenkomst 
dat groen te beschermen als je je huis verkoopt.

We verhogen de ambitie voor het planten van 
groen bij het opnieuw inrichten van de straat. 10% 
is nu het minimum, waar nodig komt daar meer 
groen bij, liefst van lokale (‘inheemse’) soorten.

We stimuleren en ondersteunen initiatieven om de 
buurt of wijk groener te maken, zoals bijvoorbeeld 
schooltuinen, plukroutes, voedselbosjes, groene 
speelplekken en buurt- en volkstuinen. Daarbij 
kijken we graag hoe dat samen met het onderwijs 
kan. Zo zorgen we samen voor een groene wijk.

We willen dat de gemeente het vertrouwen aan 
haar inwoners geeft om samen Breda te vergroenen. 
Inwoners die zorgen voor het onderhoud van ons 
groen, kunnen erop rekenen dat de gemeente hen 
ondersteunt met materiaal en het afvoeren van 
het groenafval.

Breda wordt groener, we planten meer bomen, vervangen 
tegels voor groen en steunen initiatieven uit de buurt.
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Bouwen doen we circulair
Bestaande gebouwen moeten nog duurzaam worden, maar nieuwe gebouwen gaan we 
duurzaam bouwen. We werken toe naar een samenleving waarin we materialen zoveel mogelijk 
opnieuw gebruiken. Circulair bouwen én slopen wordt dus een speerpunt. Dat is goed voor 
mensen, de natuur en het klimaat.

Wat D66 Breda betreft gebruikt Breda in 2026 25% 
minder zogeheten ‘primaire grondstoffen’. In 2030 
is dat 50% en in 2040 gebruiken we als het aan ons 
ligt helemaal geen primaire grondstoffen meer. Zo 
werken we toe naar circulair bouwen. Daarvoor 
introduceren we ook een materialenpaspoort.

We zien dat het heel goed mogelijk is om met onze 
bouwpartners in Breda aan de slag te gaan met 
industrieel bouwen. Daarmee maken we bouwen 
circulairder, verlagen we de CO2-uitstoot en 
bouwen we sneller.

Bij bouwen houden we altijd rekening met de 
natuur. Natuurinclusief wordt daarom de norm. 
Dat betekent groene daken, groene gevels en 
nestkasten.

Bij gebouwen die in opdracht van de gemeente 
gebouwd worden en bij het verlenen van 
vergunningen, nemen we circulair als voorwaarde 
mee. 

Bij het inrichten van onze openbare ruimte 
gebruiken we circulaire materialen, bijvoorbeeld bij 
fietsnietjes en verkeersborden.

Als ontwikkelaars bij circulair bouwen aanlopen 
tegen de huidige wet- en regelgeving, moet de 
gemeente hierin meedenken en flexibel zijn. 

De gemeente moet duurzamer inkopen. Dat 
betekent biobased en circulair. We vinden het 
belangrijk dat dit een rol speelt bij het beoordelen 
van aanbestedingen.

De daken van nieuwe bedrijventerreinen moeten 
vanaf 2022 al geschikt zijn voor zonnepanelen en 
groen. D66 Breda wil stimuleren dat deze daken 
daar snel mee volliggen. Met een actieprogramma 
helpen we bedrijventerreinen daarmee. Dat is 
goed voor het klimaat en maakt werken in Breda 
aantrekkelijker.

We gaan steeds meer circulair bouwen. In 2040 zelfs 
helemaal circulair.

De daken van bedrijventerreinen moeten gebruikt worden 
om zonne-energie mee op te wekken.
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Duurzame energie
We moeten nu echt werken maken van de energietransitie en op een schone manier onze 
energie opwekken. Dat vereist actie en aansporing. Daarin lopen we voorop en niet achter de 
feiten aan.

D66 Breda wil dat alle nieuwe huizen naast 
aardgasvrij, ook energieneutraal zijn.

Voor een succesvolle energietransitie hebben 
we genoeg mensen en materiaal nodig. We 
ondersteunen de Bouwschool in hun mooie 
samenwerking tussen scholen, onderzoek en 
het werkveld, om vakmensen op te leiden en 
waar nodig om of bij te scholen. We gaan met 
de beheerders van het elektriciteitsnetwerk in 
gesprek, zodat ook de energie-infrastructuur klaar 
is voor de energietransitie.

De energietransitie is ingewikkeld en raakt alle 
inwoners en bedrijven in de stad. De oplossingen 
moeten dan ook haalbaar en betaalbaar zijn 
voor iedereen. Daarom is het nodig dat we alle 
betrokkenen goed meenemen bij de plannen en 
de uitvoering. Zo vergroten we het draagvlak in de 
wijken, buurten en bedrijventerreinen waar straks 
grote stappen gezet gaan worden.

Bredanaars die actie ondernemen om CO₂ te 
besparen zijn goed bezig. Initiatieven rondom de 
energietransitie krijgen daarom (financiële) steun. 

De gemeente helpt (financieel) bij het verduurzamen 
van alle wijk-, buurt- en gemeenschapshuizen.

Naast restwarmte en zon- en windenergie zijn er 
nog veel andere, nieuwe, manieren om schoon 
energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld 
met aard- en waterwarmte. We moeten daarbij 
uitzoeken wat er kan om die schone manieren in 
je wijk, buurt, of gebouw toe te passen. Als dat 
kan willen we daarbij graag samen optrekken met 
opleidingen van Avans en BUAS.

Auto’s, vrachtwagens en bijvoorbeeld bussen, 
gaan steeds vaker op waterstof rijden. Dat moeten 
we goed mogelijk maken. Daarom zorgen we voor 
een goed netwerk voor de opslag-, transport- en 
oplaadmogelijkheden. Zo kunnen we in Breda en 
de regio sneller gebruik maken van deze duurzame 
energie.



17

Duurzaam afval: schoon moet lonen
De straten, parken en bossen van Breda moeten mooi en schoon zijn. Dat vereist actie in een 
groeiende stad met steeds meer afval. Daarom ruimen we afval duurzaam op en voorkomen 
we onnodig afval.

Er komen meer, grotere en slim geplaatste 
afvalbakken in Breda. Afval moet je kunnen 
scheiden, dus ook in de bakken op straat. Hoe 
makkelijker dat wordt, hoe beter onze parken en 
straten eruit zien.

Breda is gegroeid, maar de milieustraten zijn 
niet meegegroeid. Daarom komt er een nieuwe 
milieustraat. Dat is ook veiliger voor bezoekers en 
medewerkers. Deze milieustraat is goed bereikbaar, 
ook met de fiets. Wachttijden behoren zo tot het 
verleden. In samenwerking met de BUAS, Avans 
en bijvoorbeeld Vindingrijk, maken we hier een 
circulaire hub van. Bruikbare materialen die daar 
ingeleverd worden, kunnen dan opnieuw gebruikt 
worden en zo een tweede leven vinden.

De vervuiler moet betalen en schone keuzes 
moeten lonen. Daarom betaal je alleen voor het 
ophalen van grofvuil als je daar gebruik van 
maakt. Zo komen die kosten terecht bij gebruikers 
van deze service, en niet bij de hele stad.

We kiezen voor het goedkoopste en meest duurzame 
afvalsysteem. Daarom geven we alle Bredanaars 
jaarlijks geld terug als er beter gescheiden wordt 
en er dus minder restafval overblijft, door dan de 
afvalstoffenheffing te verlagen. Restafval en 
grofvuil zijn namelijk de duurste soorten afval om 
op te halen. Daarom moeten we goed scheiden, 
want hoe minder restafval, hoe minder kosten. 

De Bredase singels worden wat D66 Breda betreft 
de schoonste van het land. Daarom halen we het 
afval uit de Singels en de Mark, met diervriendelijke 
filters of netten.

Onnodig papierafval is niet goed voor ons klimaat. 
Uit onderzoek is gebleken dat een Ja/Ja-sticker 
erg goed werkt om dat terug te dringen. Daarom 
voeren we deze sticker ook in Breda in.
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Goed zorgen voor de natuur
De natuur is goed voor het klimaat, voor je gezondheid en maakt Breda nog mooier. Iets om 
dus goed voor te zorgen én te versterken. We schatten onze natuur op waarde door er flink 
in te investeren, met aandacht voor de biodiversiteit. Zo laten we de Bredase natuur groeien 
en bloeien en kunnen we ervan blijven genieten. 

We planten voor elke Bredanaar minstens één 
nieuwe boom. Dat betekent 600 hectare bos, met 
wel 200.000 nieuwe bomen.

We laten zo veel mogelijk bomen staan. Als kappen 
niet anders kan, komt er voor elke gekapte boom 
zo snel mogelijk meer en beter groen terug. Dat 
moet gelden voor elke gemeentelijke Bredase 
boom. Daarom bekijken we het bomenbeleid 
opnieuw. We stimuleren het opnieuw planten van 
bomen in de tuin

Het Ulvenhoutse bos verrijken we met meer 
natuur. Wat D66 Breda betreft mag het gebied 
daarom niet verder worden aangetast. 

Om de Bredase bossen een rustig thuis te houden 
voor de dieren, breiden we natuurgebieden uit en 
spreiden we zo de drukte.

De gemeente zet in op Tiny Forests en 
voedselbossen in de stad, maar ook op 
bedrijventerreinen. 

De nieuwe bedrijventerreinen van Bavel en 
Rithmeesterpark II worden klimaatinclusief. Dat 
betekent dat we met groene daken, bosschages, 
voedselbossen en Tiny Forests als het ware een 
buffer vormen voor de natuur en het tegelijkertijd 
aantrekkelijk maken voor topbedrijven die we 
graag in Breda willen om zich hier te vestigen.

We willen de grasgronden van de gemeente als 
een ‘natuurpacht’ uitgeven.

We willen dat er in Breda veel verschillende soorten 
bloemen en planten groeien. Dat is goed voor de 
biodiversiteit.

Zogeheten ‘invasieve exoten’ bestrijden we actief 
op een natuurlijke manier, met oog voor de 
verschillende planten en dieren (de biodiversiteit) 
en met speciale aandacht voor de Grote Canadese 
gans en de Japanse duizendknoop.

Voor elke gekapte boom planten we zo snel mogelijk meer 
en beter groen terug.

Wij planten minstens één boom per Bredanaar, 
dat is 600 hectare aan bos!

We maken de stad groener door Tiny Forests en 
voedselbossen te planten.
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Om water bij heftige regen kwijt te kunnen zetten we 
in op het natuurlijk bergen van water, bijvoorbeeld 
met verdiepte speeltuintjes en openbaar groen.

Het water in de beken van de Baronie moet 
van goede kwaliteit zijn. Daarom herstellen en 
versterken we het bekenstelsel.

D66 Breda wil dat er meer groen en water komt 
aan de versteende oostkant van de binnenstad.

Er is al een mooi aanbod aan natuuronderwijs 
opgezet in Breda, door o.a. Boerderij Wolfslaar, 
Natuurverenigingen, ZLTO en de scholen. D66 
Breda wil dit samen met deze organisaties nog 
verder verbeteren, met een samenhangend 
programma van natuuronderwijs voor jong en oud.

Samen met het Waterschap kijken we naar moderne 
manieren om het water schoner te maken. In het 
zuiden van Breda is de grond vaak droog. Juist hier 
kan schoon water de natuur en boeren helpen. 

De stad wordt veel groener! Daarmee zijn we beter 
voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.
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Toekomstbestendige landbouw
Breda heeft een groot en bijzonder buitengebied, waar natuur, recreatie en productie van 
lokaal voedsel samen komen. D66 Breda wil samen met boeren voorop lopen om de overgang 
te maken naar de landbouw van de toekomst. 

De boer van de toekomst gaat anders boeren. 
Daarom willen we dat boeren hun circulaire 
producten zo dicht mogelijk bij huis kunnen 
verkopen.

De gemeente gaat samen met onder meer het 
Waterschap aan de slag met voorlichting over 
duurzame landbouw. Zo kunnen boeren zich goed 
voorbereiden op de toekomst.

De gemeente gaat samen met belangenorganisaties 
kijken naar mogelijke creatieve en energieneutrale 
oplossingen voor hoe de landbouwsector voedsel 
kan blijven produceren.

Gif heeft geen plaats in de landbouw. Daarom 
moet de gemeente de natuurlijke alternatieven 
daarvoor onder de aandacht van boeren brengen. 
De gemeente moet ook zelf zo min mogelijk met gif 
werken. Zo zorgen we goed voor onze natuur.

De boer van de toekomst verkoopt zijn circulaire producten 
zo dicht mogelijk bij huis.
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4. Breda maakt kansrijk

Hoe vrij zijn we als de plek van je wieg bepaalt welke kansen je krijgt? Als niet elk kind 
een gelijke kans heeft om te sporten of muziek te leren? Als de wijk waar je woont je 
ontwikkeling in de weg staat? Iedereen heeft recht op dezelfde goede kansen. Daarom 
moeten we keuzes maken. D66 Breda kiest ervoor om ieder kind een kansrijke start te 
bieden. Met het beste onderwijs. Van peuter tot puber. Van scholier tot student. Van 
wijk tot wijk. We zijn trots op de Bredase scholen en zetten graag samen met de scholen 
ambitieuze stappen in de komende jaren. We kiezen voor flink investeren in de wijken die 
achterblijven. Dat is broodnodig om elke Bredanaar dezelfde goede kansen te geven om 
de beste versie van zichzelf te worden.
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Kansen voor iedereen
Iedereen in Breda moet gelijke kansen krijgen. Of je nou bent geboren in Breda of ergens 
anders. Jong of oud, rijk of arm. Iedereen heeft recht op een goede basis.

We zorgen voor buurt- en wijkteams die helpen met 
alle soorten problemen. Zo wordt de eerste nodige 
zorg snel verleend en kan in het wijknetwerk van 
zorgverleners en vrijwilligers overgegaan worden 
op zorg van goede kwaliteit, die lang meegaat.

Actie ondernemen tegen een straatcultuur die leidt 
tot negatief of zelfs crimineel gedrag van jongeren 
vinden we belangrijk en noodzakelijk. Voor D66 
Breda begint die aanpak door iedereen een 
echte kans te geven. Zo voorkomen we zo veel 
mogelijk dat we later moeten ingrijpen. Als later 
ingrijpen toch nodig is, dan doen we dat wat D66 
Breda betreft altijd in een combinatie van straffen 
én re-integratie. We willen namelijk altijd zorgen 
voor perspectief. Dat vraagt om een wijkgerichte 
aanpak en een lange adem.

Verbeter Breda werkt om wijken en buurten waar 
minder kansen zijn te versterken. Omdat het 
ontwikkelen van kansengelijkheid tijd nodig heeft, 
wordt Verbeter Breda nog minstens 10 jaar ingezet.

Iedereen is welkom in Breda. Daarom moet er 
plaats zijn voor kleinschalige zorginitiatieven (van 
bijvoorbeeld de GGZ), maar ook voor bijvoorbeeld 
statushouders en mensen met een beperking. Voor 
een goede opvang hebben we ook extra sociale 
huurwoningen nodig.
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D66 Breda is ervan overtuigd dat goede inburgering 
van statushouders begint bij taalles vanaf dag 
één. We zorgen ervoor dat alle statushouders 
echt kunnen meedoen in de samenleving en 
snel aan het werk kunnen. We blijven samen met 
ervaringsdeskundigen het gesprek voeren over de 
rechten en plichten die daarbij horen.

We willen een kansenconferentie organiseren, 
waarin de plannen voor een kansrijk Breda centraal 
staan en waar inwoners en professionals met elkaar 
ervaringen delen en van elkaar kunnen leren.

Niet iedereen groeit op in een gezin waar je goed 
leert hoe je met geld om moet gaan. D66 Breda 
wil voorkomen dat kwetsbare jongeren te vroeg 
met hun opleiding stoppen om hun schulden af 
te kunnen lossen. Daarom gaan we schulden bij 
jongeren voorkomen en waar nodig steun bieden 
bij het aflossen.

We bieden ook taallessen voor andere mensen die 
voor een lange tijd in Breda wonen. Daar hebben 
ook hun kinderen profijt van. Zo stimuleren we zo 
veel mogelijk mensen om actief mee te doen in de 
Bredase samenleving.

Diana Vriends - Buddy to Buddy

Wij zorgen ervoor dat alle statushouders echt mee kunnen 
doen en snel aan het werk kunnen.
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Kansen in het onderwijs
Kansengelijkheid begint al in het onderwijs. Op onze scholen krijgen alle kinderen gelijke 
kansen. Dat betekent ongelijk investeren, daar waar de verschillen het grootst zijn.

Daarom pleiten we voor een rijke schooldag voor 
ieder kind. Scholen werken daarin samen met 
andere instellingen, om aan elk kind sport, cultuur, 
burgerschap en (huiswerk)begeleiding aan te 
bieden, de hele dag door. Basisscholen bieden 
standaard een voedzaam ontbijt en een gezonde 
lunch en diner. Zo krijgt ieder kind dezelfde goede 
basis mee voor de toekomst.

Schoolgebouwen zijn de bouwstenen voor 
onderwijs dat kijkt naar de toekomst. Daarom 
willen we dat de gemeente samen met BreedSaam 
en BuildingBreda werkt aan ambitieuze plannen 
waarbij duurzaamheid en toekomstgericht 
onderwijs centraal staan. Ambitieus betekent 
investeringen voor het beste onderwijs in de beste 
gebouwen. Daarom gaat er structureel meer geld 
naar onderwijsgebouwen.

D66 Breda wil dat het mogelijk wordt om 
een meerjarige brugklas te hebben, waar 
voorbereidend beroepsonderwijs en algemeen 
vormend onderwijs gecombineerd wordt. Zo 
krijgen kinderen langer de tijd te kiezen, dat is 
goed voor hun ontwikkeling.

Samen spelen en leren is belangrijk. Daarom maken 
we het mogelijk dat kinderen vanaf 3 jaar al naar 
een school in de buurt kunnen. Kinderen die naar 
school gaan in de wijken van Verbeter Breda, 
moeten wat D66 Breda betreft vanaf hun 2e jaar 
gratis voorschools onderwijs krijgen.

Soms kennen kinderen, ondanks dat ze in 
Nederland geboren zijn, onze taal niet goed. Deze 
kinderen geven we extra taalondersteuning. 
Daarvoor is het belangrijk om goed samen te 
werken met het voorschoolse onderwijs, de 
scholen, de bibliotheken en het Taalhuis.

De grootte van je portemonnee mag geen invloed 
hebben op je schoolprestaties. Daarom zorgen 
we in de wijken van Verbeter Breda voor extra 
huiswerkbegeleiding aan kinderen en jongeren die 
dat nodig hebben, maar niet zelf kunnen betalen.

Breda verdient het beste onderwijs in de beste gebouwen. 
Daarom investeren wij meer geld in scholen.

Ons leven is steeds meer digitaal. Daarom bieden we 
ondersteuning om digitaal vaardiger te worden.

Onderwijs is de sleutel naar gelijke kansen. Daarom willen 
we een rijke schooldag voor ieder kind.
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Lezen moet leuk zijn voor elke Bredanaar. Daarom 
investeren we in bibliotheken op school en in de 
wijk, onder andere door een extra bibliotheek in de 
Hoge Vucht. 

Jongeren verdienen een school- en studietijd 
zonder struikelen. Basisscholen, middelbare 
scholen en scholen voor beroepsonderwijs 
moeten daarom samen zorgen voor een warme en 
drempelloze overdracht van school naar school. 

De toekomst van Breda biedt uitdagingen en 
kansen. Daar willen we op inhaken door het 
onderwijs en ondernemers samen te laten werken 
in praktijkcentra, waarin álle vmbo-leerlingen 
praktijkonderdelen kunnen volgen. In overleg 
met de scholen kunnen ook havo- en vwo-
scholen hierbij aansluiten. Zo wordt samen met 
de gemeente interessant en beroepsgericht 
praktijkonderwijs geboden. 

Het ene type onderwijs is niet beter dan het 
andere. Daarom laten we in Breda de termen 
‘hoger’ en ‘lager’ opgeleid los. Onderwijs is 
praktisch, theoretisch, beroeps of academisch. 
De scholen en de gemeente zelf moeten hier het 
goede voorbeeld in geven.

D66 Breda wil dat het programma van de IMC 
weekendschool beschikbaar is voor kinderen 
in alle wijken. In lijn met Verbeter Breda worden 
zo krachtige gebieden verbonden met minder 
kansrijke delen van de stad.

Niet aan elke keukentafel wordt gesproken over 
de samenleving en politiek. Daarom moedigen 
we Bredase scholen aan om werk te maken 
van burgerschapsonderwijs. Om te zorgen 
dat jongeren die opgroeien in Breda buiten de 
schoolmuren leren over de omgeving waarin zij 
leven, willen we dat scholen en de gemeente(raad) 
hierin meer gaan samen werken.

We investeren in bibliotheken op school en in de wijk. We 
willen een extra bibiotheek in de Hoge Vucht

We gaan werk maken van burgerschapsonderwijs en 
willen dat  de gemeente en scholen hierin samenwerken.

Het ene onderwijs is niet beter dan het andere. Praktisch 
en theoretisch onderwijs verdienen evenveel aandacht.

Steeds meer in ons leven gaat digitaal. Dit is 
niet voor iedereen even makkelijk. Daarom gaan 
we mensen die het lastig vinden om hierin mee 
te komen ondersteuning bieden om digitaal 
vaardiger te worden.
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Studeren in Breda
Student zijn in Breda is een beleving. Of je nou naar het MBO, HBO of de universiteit gaat: 
Breda moet jouw studententijd maken!

Breda moet wat D66 Breda betreft een 
aantrekkelijke studentenstad zijn met het beste 
onderwijs, een rijk verenigingsleven en goede 
studentenhuizen.

Elke student verdient een goede stageplek. 
Daarom versterken we de samenwerking tussen 
de scholen, de overheid en ondernemers, om zo 
meer (snuffel)stages mogelijk te maken. Met een 
buddy-systeem krijgen alle jongeren de kans om 
hun netwerk uit te breiden en een betere start te 
maken op de arbeidsmarkt. 

De gemeente geeft het goede voorbeeld en 
verruimt het aantal stageplaatsen voor studenten 
uit het MBO en HBO.

We brengen toegankelijkheid onder de aandacht 
bij studenten- en studieverenigingen.

We investeren in de samenwerking tussen de 
gemeente, de scholen voor beroepsonderwijs en 
inwoners. De scholen delen daarmee hun kennis 
bij hun onderzoek naar vraagstukken in Breda, in 
de regio en bij bedrijven.

Er komt een gezamenlijke Bredase introductieweek. 
Zo begint je studententijd met een vliegende start.
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Jeugd en gezin
Soms gaat opvoeden en opgroeien niet zonder slag of stoot. Dan moet er goede hulp 
beschikbaar zijn. Zodat iedereen de kans krijgt om in een zorgzame en veilige omgeving op 
te groeien.

Elk kind of puber moet de jeugdzorg krijgen die 
nodig is. We werken daarom de wachtlijsten in de 
jeugdzorg weg.

Kinderen blijven wat D66 Breda betreft zo lang 
mogelijk thuis wonen, ook bij moeilijke problemen. 
Als dat niet kan, is het beter als deze kinderen 
opvang krijgen in een pleeggezin of gezinshuis, 
dan dat ze in een instelling van de jeugdzorg 
terecht komen.

Kinderen hebben, als het niet goed gaat thuis, een 
rustige plek nodig om naar toe te gaan. Daarom 
breiden we de aanpak met steungezinnen in Breda 
uit. Dat is niet alleen nodig, maar ook leerzaam 
en waardevol voor de betrokken kinderen en 
gezinnen. Zo stimuleren we ook dat Bredanaars 
elkaar leren kennen en elkaar helpen waar het kan.

Soms gaat opvoeden niet vanzelf en ervaren ouders 
problemen. Daarom bieden we vroege (opvoed)
hulp voor alle ouders die dat nodig hebben. Zo 
vermijden we zwaardere en duurdere zorg.

In de jeugdzorg blijft het nodig dat we extra 
aandacht geven aan jongeren die 18 jaar oud 
worden. Elke jongere moet de zorg krijgen die nodig 
is. Regels, geldstromen en andere bureaucratie die 
dat in de weg staat, pakken we daarom aan. We 
pleiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning 
voor jongeren. 

Om de inzet voor jongeren te versterken, halen 
we de schotten weg in de samenwerking tussen 
het onderwijs, de jeugdzorg en andere betrokken 
Bredanaars, zoals wijkagenten.

Kinderen moeten niet de dupe worden van de 
scheiding van hun ouders. Daarom zetten we in 
op vrijwillige en toegankelijke hulp om moeilijke 
scheidingen te voorkomen, of te begeleiden.

Sterke samenwerking tussen de maatschappelijke 
organisaties in een wijk of buurt (zoals de 
woningcorporaties, het jeugdwerk en de politie) 
en de zorgaanbieders, zorgen er voor dat de juiste 
zorg eerder op de juiste plek terecht komt.

D66 Breda gelooft dat kinderen erbij gebaat zijn 
als zorginstanties naar het totaalplaatje kijken. 
Daarom is jeugdzorg voor D66 Breda in gevallen 
ook gezinszorg.

We breiden de aanpak met steungezinnen uit. Zodat 
kinderen met een onrustig thuis een rustige plek hebben.

We halen de schotten weg tussen instanties om 
samenwerking te bevorderen.

Elk kind of puber moet de jeugdzorg krijgen die nodig is. 
Daarom werken we de wachtlijsten weg.
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Gelijkwaardigheid
In Breda is iedereen gelijkwaardig. Om iedereen in Breda ook gelijkwaardig te behandelen, 
zijn duidelijke keuzes nodig.

In Breda is er geen plek voor racisme en 
discriminatie. Als lokale overheid blijven we ons 
daartegen verzetten door het te benoemen en 
te veroordelen. Ook Zwarte Piet hoort wat ons 
betreft niet bij een sinterklaasviering als feest voor 
alle kinderen. 

In Breda moet iedereen zichzelf kunnen zijn. 
Anti-LHBTQI+ geweld en vandalisme wordt hard 
aangepakt. Om de bewustwording te vergroten 
blijft acceptatie en tolerantie een kernwaarde van 
de gemeente. We blijven zoeken naar manieren 
om deze waarde onder de aandacht te brengen, 
bijvoorbeeld op Coming Out Day en Paarse Vrijdag, 
of mogelijk met een Bredase Pride. Daarnaast 
zetten we ons in voor blijvende herkenningspunten 
in de stad.

We gaan wijkmanagers en vrijwilligers meer 
handvatten geven om vroeg gewelddadige situaties 
en andere problemen te signaleren. Preventie van 
huiselijk en gendergerelateerd geweld is beter dan 
genezen. Daarom betrekken we betrokkenen aan 
de voorkant al bij de oplossing en zorgen we voor 
voorlichting op scholen over hoe we met elkaar 
omgaan.

De gemeente Breda gaat werk maken 
van een inclusieve en diverse organisatie 
waarbij verschillende achtergronden en 
levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd. 
Elke Bredanaar, ongeacht geaardheid, gender, 
etniciteit of bijvoorbeeld beperking verdient 
vertegenwoordiging in de gemeentelijke 
organisatie.

Discriminatie en uitsluiting bij onder andere 
het zoeken naar een baan, stage of huis komt in 
onze samenleving nog steeds veel te vaak voor, 
onder andere bij internationale studenten en 
mensen met een migratieachtergrond. We bouwen 
daarom het meldpunt discriminatie verder uit. 
Daar kunnen onacceptabele situaties aangekaart 
en aangepakt worden. Daarnaast maken we dit 
meldpunt bekender en toegankelijker.
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5. Breda maakt gezond

We kunnen er niet omheen. Ook In Breda maakt het voor je gezondheid en je welvaart 
uit waar je geboren bent en waar je woont. Dat is een onacceptabele situatie. Want 
iedereen in Breda verdient een goed en gezond leven. Maar een gezond leven is breder 
dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Je voelt je gezond als je de veerkracht hebt 
om te kunnen omgaan met de uitdagingen die op je pad komen. Daarom zetten we volop 
in op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Corona heeft dat voor veel mensen niet 
makkelijker gemaakt. Een groot aantal mensen is ziek geworden, de zorg is overbelast en 
eenzaamheid is een aanslag op onze mentale gezondheid. Het belang van gezond leven, 
goede zorg en welzijn is dus overduidelijk.
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Goed, gezond, met oog voor elkaar
We werken aan een gezonde stad, waar we oog hebben voor elkaar en waar we gezond leven 
makkelijker en toegankelijker maken voor iedereen.

In de zorg moeten mensen centraal staan. Daarom 
willen we dat zorg- en welzijnsorganisaties uitgaan 
van de stappen die mensen doormaken als ze zorg 
nodig hebben. De ervaringen van mensen moeten 
dus leidend zijn voor hun aanbod. Zorgaanbieders 
en -instellingen vragen we om over de grenzen van 
hun organisatie heen te kijken.

We moeten doen wat werkt. Daarom willen we 
dat zorgaanbieders en hun cliënten daar eerlijk 
met elkaar over in gesprek gaan en dagen we 
organisaties uit om duidelijk te laten zien wat de 
meerwaarde is van wat ze doen. 

De zorg is gebaat bij ervaringsdeskundigheid. 
Daarom maken we daar meer gebruik van.

Breda is aan het groeien, maar wordt ook steeds ouder. 
Om goede zorg altijd dicht bij huis te hebben, zorgen 
we voor genoeg huisartsen en andere zorgverleners 
in de wijken die snel vergrijzen.

Voor oudere mensen is het moeilijker om 
zelfstandig thuis te wonen. Die mensen helpen we 
met goede thuishulp, ondersteund door slimme 
digitale mogelijkheden.

De mantelzorg en vrijwilligershulp worden 
versterkt. Dat doen we door goede afspraken te 
maken met professionals om te helpen en alleen in 
te springen als dat nodig is.

We zien dat het abonnementstarief binnen 
de WMO heeft geleid tot een ongewenste 
aanzuigende werking in Breda. Wij vinden het 
gerechtvaardigd om van mensen met een hoog 
inkomen een eerlijke bijdrage te vragen voor hun 
zorg. Kwetsbare ouderen met een laag inkomen 
willen we op deze manier zoveel mogelijk ontzien.

Initiatieven van bewoners om elkaar te ontmoeten, 
bij te kletsen of samen te werken ondersteunen 
we. Het is goed als bewoners dat zelf organiseren.

Ook in Breda is een tekort aan mensen die in 
de zorg werken. Daarom moedigen we samen 
met ons beroepsonderwijs, de zorgschool en de 
zorginstellingen Bredanaars aan om in de zorg te 
gaan werken.

Goede zorg dchtbij huis is belangrijk. Daarom zorgen we 
voor genoeg zorgverleners in wijken die snel vergrijzen.

Initiatieven van bewoners om elkaar te ontmoeten en te 
helpen ondersteunen we.
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Zorg- en welzijnsorganisaties krijgen nu jaarlijks 
een contract vanuit de gemeente. Om te zorgen 
dat de zorg die zij bieden langer mee gaat en vrijer 
toegankelijk is, zorgen we dat deze organisaties 
contracten voor meerdere jaren krijgen.

De mentale gezondheid van jong en oud heeft 
onze prioriteit. We kiezen voor preventie en daarom 
vergroten we onder andere de weerbaarheid van 
kinderen, pakken we eenzaamheid aan en willen 
we dementie voorkomen.

Scholieren en studenten moeten makkelijk 
sociaalpsychologische zorg kunnen 
krijgen. Daarom krijgt elke school een eigen 
jeugdprofessional, zodat scholieren en studenten 
in eerste instantie op school terecht kunnen. Deze 
professional is op vaste momenten in de week op 
school en kan snel een juiste doorverwijzing geven. 
De gemeente betaalt daaraan mee als dat nodig is.

We gaan door met de voorlichting over leefstijl en 
de programma’s om armoede, roken en het gebruik 
van alcohol en andere schadelijke genotsmiddelen 
tegen te gaan.

Gezond eten moet makkelijk te krijgen zijn in 
Breda. Daarom gaan we het groeiende aanbod van 
ongezond eten, zoals bij fastfoodketens, tegen. Zo 
maken we de gezonde keuze, de makkelijke keuze.

Schone lucht inademen is belangrijk voor een 
gezond leven. Daarom plaatsen we zogenaamde 
‘City Trees’, die de lucht filteren van vieze stoffen.

De gezondheid van kinderen start al bij gezonde 
conceptie en de zwangerschap. Projecten als 
‘Nu niet zwanger’ steunen we, omdat we vinden 
dat in die fase het goede gesprek daarover goed 
gevoerd moet worden.

We zetten de ‘’Green Deal Duurzame Zorg’’ door. 
Daarmee dagen we onze zorgorganisaties uit om 
in hun werk bij te dragen aan het verbeteren van 
het milieu.

We maken de keuze voor gezond eten makkelijker.

Wij zijn voorstander van voorlichting over leefstijl en het 
tegengaan van armoede, roken en het gebruik van alcohol.
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Iedereen moet kunnen sporten
Sporten moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Zo krijgt iedereen de kans om te sporten en 
fysiek en mentaal gezond te blijven.

De gemeente sluit een convenant met alle 
sportclubs om ervoor te zorgen dat de contributie 
voor alle kinderen gelijk en betaalbaar is. Als 
alle sporten even toegankelijk zijn, nemen we 
de drempel weg om voor een bepaalde sport te 
kiezen en zorgen we ervoor dat Bredanaars elkaar 
vaker ontmoeten.

Sporten is goed voor je lichamelijke en mentale 
gezondheid. Maar samen sporten zorgt er ook 
voor dat jong en oud uit heel Breda elkaar ontmoet. 
Dat gaat de tweedeling tegen. Daarom blijven we 
investeren in sport en beweging in de stad en 
krijgen kinderen minimaal 3 uur gymles per week. 

Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. 
Daarom zorgen we dat sportclubs gratis de 
verplichte VOG aan kunnen vragen voor hun 
vrijwilligers. We vragen sportclubs om een 
vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Het Sport- en Cultuurfonds is een mooi en 
belangrijk initiatief dat we vaker willen inzetten. 
Daarom maken we het fonds bereikbaarder voor 
meer kinderen.

Sport heeft ook een sociale en maatschappelijke 
waarde. Die vergroten we door te investeren in 
de samenwerking tussen sportverenigingen en 
jongeren- en welzijnsorganisaties.

Sporten dichtbij huis moet veilig, makkelijk en 
leuk zijn. Daarom komen er meer speel- en 
sportplekken in elke wijk, zoals de schaaktafels in 
het Valkenberg en de sportroutes langs de Singels 
en de Galderse Meren.

Wij willen dat contributie voor sportclubs voor alle 
kinderen gelijk en betaalbaar is.

Sporten moet veilig, makkelijk en dichtbij huis zijn. Daarom 
willen wij meer speel- en sportplekken in elke wijk.
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Goed kunnen sporten
Als iedereen de kans krijgt om te sporten, moeten we ervoor zorgen dat er genoeg goede, 
gezonde en toegankelijke sportplekken zijn.

Alle sportlocaties in Breda worden rookvrij, en 
toegankelijk voor mensen met een beperking.

We bekijken de tweederderegeling opnieuw 
en kijken hoe we sportclubs nog meer kunnen 
ondersteunen in het bieden van goede sportlocaties.

Scholen die hulpmiddelen voor sporten leveren, 
ondersteunen we financieel.

Sportlocaties kunnen wat D66 Breda betreft veel 
verschillende functies hebben. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld sport voor scholen, verhuur aan BSO’s 
en andere maatschappelijke doelen. Het is goed als 
deze locaties dan tegelijkertijd voor verschillende 
functies gebruikt worden.

We maken het mogelijk om verschillende 
sportlocaties samen te voegen tot één grote 
sportaccommodatie, als dat kan ook voor 
verschillende sporten.

Studentensportverenigingen zijn bij uitstek 
hele goede ontmoetingsplaatsen waar studenten 
zich welkom voelen in Breda. Daarom stimuleren 
en ondersteunen we nieuwe en bestaande 
studentensportverenigingen. Zo leren studenten 
elkaar en Breda beter kennen, terwijl ze samen aan 
hun gezondheid werken. Nieuwe vormen van sport, zoals urban sports 

en e-sport ondersteunen we. Het nieuwe Cross 
Mark-gebied is erg geschikt om deze nieuwe 
sportvormen te laten landen. We ondersteunen 
ondernemers in urban sports door een broedplaats 
te maken waar zij combinaties met kunst en cultuur 
kunnen uitproberen. De BUAS en Avans spelen een 
belangrijke rol in die ontwikkeling.

We onderzoeken op welke manieren Bredanaars 
op het water kunnen sporten (bijvoorbeeld door 
golfslag voor surfers en wakeboarden) of op het 
water hun vrije tijd kunnen besteden, bijvoorbeeld 
op een stadsstrand met zwemwater.

We zijn trots op de topsportevenementen die we 
naar Breda hebben gehaald, zoals de Vuelta en de 
Champions Trophy. We blijven zorgen dat dit soort 
evenementen in Breda plaatsvinden. Daarbij kijken 
we ook naar sporten die je minder vaak ziet en 
andere soorten sport, zoals urban sports, e-sport 
en parasport.

In Bavel komt een nieuwe ‘multifunctionele 
accommodatie’ (MFA) en in Princenhage komt de 
nieuwe sporthal De Doelen.

Alle sportlocaties worden rookvrij en toegankelijk voor 
mensen met een beperking.

We willen dat je meer op en in het water kunt sporten.
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6. Breda maakt leefbaar

Veiligheid en leefbaarheid zijn de basis voor een open en vrij Breda. Iedereen moet zich 
veilig voelen en zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Voor ons gaat het voorkomen en aanpakken 
van criminaliteit hand in hand. Zo maken we samen van Breda een veilige en prettige stad. 
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Een veilig Breda
Ons Breda is een veilige en tolerante stad. Op veel plekken in Breda is het veilig, maar het kan 
beter. Onveilige situaties willen we liever voorkomen dan genezen.

Er komen meer wijkagenten, als een zichtbaar 
aanspreekpunt. Zo maken we Breda veiliger en 
toegankelijker.

We maken duidelijke keuzes in het takenpakket 
van BOA’s. Een BOA is geen alternatief voor een 
agent. Daarom bewapenen we ze niet.

Ook voor een veilige en leefbare stad waar we 
tweedeling tegen gaan blijft het programma 
Verbeter Breda nog ten minste de komende tien 
jaar essentieel.

Soms is cameratoezicht nodig. Daarbij verliezen 
we je privacy niet uit het oog. Camerabeelden 
worden daarom binnen 24 uur verwijderd. Dit 
geven we duidelijk aan bij de camera’s.

De gemeente, woningcorporaties en zorg- en 
welzijnspartners gaan samen afspraken maken 
over hoe we wijken leefbaar en veilig houden, met 
genoeg voorzieningen. 

Succesvolle projecten, zoals Buurtpreventie en 
Grote broer en zus, ondersteunen we.

We willen een veilige jaarwisseling voor mens 
en dier. Dat kan alleen als de regels worden 
nageleefd. Daarom handhaven we meer op illegaal 
vuurwerk. Vuurwerkvrij wordt in Breda de norm. 
Elke wijk krijgt daarom een vuurwerkzone waar je 
vuurwerk mag afsteken en er komen centrale (wijk)
vuurwerk- of lichtshows.

Er komen meer wijkagenten, als een zichtbaar 
aanspreekpunt in de buurt.

De gemeente gaat met partners in de stad afspraken 
maken over het leefbaar houden van de wijken.

Onze straten moeten voor iedereen veilig en 
toegankelijk zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door 
verlichte bochten en door donkere plekken te 
verlichten met een sensor. Juist in het buitengebied 
en bij de dorpen kunnen we het gevoel van 
veiligheid zo verbeteren. Zo voelt iedereen zich 
prettig op straat.

De gemeente stelt het voorbeeld voor iedereen 
in Breda dat grensoverschrijdend gedrag, 
machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie in onze 
stad geen plaats hebben. 

Ook online moet je veilig zijn. Daarom komt er 
een programma om mensen en organisaties 
weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. 
De gemeente moet ook naar zichzelf kijken en de 
eigen digitale beveiliging blijven verbeteren. Vuurwerkvrij wordt de norm. Daarom krijgt edere wijk een 

vuurwerkzone en komen er vuurwerk- of lichtshows.
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Ondermijning tegengaan
Ondermijning is een bedreiging voor onze democratie. Daar moeten we ons bewust van zijn 
en tegen wapenen.

Ook ons lokale bestuur en de lokale verenigingen 
moeten weerbaar worden tegen ondermijning. De 
gemeente ondersteunt de verenigingen daarbij.

De georganiseerde misdaad maakt gebruik van 
diensten uit de ‘bovenwereld’. Dat ondermijnt de 
samenleving. Sommige inwoners en bedrijven 
werken daar (onbewust en onbedoeld) aan mee, 
door bijvoorbeeld witwassen of het op een andere 
manier mogelijk maken van criminaliteit. Sommige 
branches zijn kwetsbaar voor deze beïnvloeding 
door criminelen. Daarom starten we samen 
met brancheorganisaties een campagne om de 
weerbaarheid van bedrijven tegen ondermijnende 
criminaliteit te vergroten.

D66 Breda is voorstander van het reguleren van 
de wietteelt. Het experiment in Breda zetten we 
daarom door. Zodra er sprake is van een soortgelijk 
XTC-experiment, kijken we daar ook naar. Zo gaat 
criminaliteit minder lonen. 

Samen met bedrijven en de scholen, vergroten we 
de kans op stageplekken en een goede baan. Zo 
zorgen we voor een goed toekomstperspectief 
voor jongeren en maken we ze minder kwetsbaar 
voor ondermijnende criminaliteit.
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Altijd iets te beleven in Breda
In Breda moet je altijd iets te doen kunnen hebben. We zijn een bruisende stad. Daarom 
zorgen we voor een Breda met genoeg voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kunst op straat, 
leuke evenementen, buurthuizen, winkels, sportplekken, rustgevende natuur en nog veel 
meer. 

Daarom bekijken we de wijken en dorpen altijd als 
een totaalplaatje. Zo valt er in elke wijk voor jong 
en oud altijd wel iets te beleven.

D66 Breda wil onderzoeken of we de Mark kunnen 
verbinden met de Asterdplas. Het deel van de 
Mark wat ten noorden van het spoor ligt, maken we 
groener. Dat deel van de Mark wordt aantrekkelijker 
voor waterverkeer en dat een leukere plek om je 
vrije tijd te besteden.

De Asterdplas en de Galderse Meren krijgen betere 
voorzieningen, zoals bankjes, prullenbakken, 
toiletten, een busverbinding bij mooi weer en 
fietsenstallingen. Met een goede horecazaak kun 
je daar ook in de winter terecht. Die gezellige 
drukte helpt ook mee om het een veilige plek te 
houden.

Er komen meer plekken waar iedereen kan 
zwemmen, bijvoorbeeld bij het water in Bavel.

De kades van de Singel en de Mark verbeteren we 
met extra aanlegsteigers en voorzieningen. We 
maken de kades toegankelijk voor voetgangers. 
De kades en waterkanten versterken we, zodat er 
veel verschillende soorten groen kunnen groeien.

Veel groen in Breda is nu alleen om naar te kijken. 
D66 Breda wil dat je in dat groen juist ook lekker 
kunt sporten of op een andere manier je vrije tijd 
besteden. 

We maken het Singelpark, Seeligpark en de 
ecologische verbindingszones af.

De Koepel is een kansrijke plek. Dit gebied gaan 
we verder ontwikkelen.

Kinderen moeten samen kunnen spelen. Dat is 
belangrijk om de stad ook voor kinderen een fijne 
plek te laten zijn. We maken daarom werk van 
goede speeltoestellen en speelplekken, en een 
Plukroute (zoals in Princenhage) in elke wijk.

Er komen meer openbare toiletten, die voor 
iedereen toegankelijk zijn.

Breda moet een stad zijn waar we slim van 
de techniek gebruik maken. Dat kan wat D66 
Breda betreft bijvoorbeeld door lantaarnpalen 
om te bouwen naar laadpalen en andere slimme 
oplossingen.

Zwemplekken krijgen betere voorzieningen. Toevoegen 
van horeca maken deze plekken ‘s winters ook gezellig.

We verbeteren de kades van de Singel en de Mark met 
extra aanlegsteigers en voorzieningen.
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7. Breda maakt creatief

Kunst, cultuur, horeca en evenementen zijn niet los van elkaar te zien. Ze versterken 
elkaar en dragen samen bij aan een Breda waarin we ons thuis in voelen, waar we kunnen 
ontspannen en waar we ons allemaal kunnen ontwikkelen. Dat verdient waardering en 
perspectief. Dat doen we door cultuur ruim baan te geven, makers te ondersteunen in hun 
mooie werk en de horeca, evenementen en discotheken de belangrijke plek te geven die 
ze verdienen. Breda is een stad van makers en vermaak.
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Cultuur op waarde schatten
We zijn trots op alle cultuur in Breda. Cultuur is van een ontzettend grote waarde. Daar moeten 
en willen we recht aan doen. Cultuur wordt zo een aanjager voor toerisme, bouwsteen van ons 
vestigingsklimaat, onderdeel van ons onderwijs, zichtbaar op onze straten en een vliegwiel 
van ontmoetingen.

Pier15, Electron, Klavers Jansen en Stek hebben 
zichzelf en hun meerwaarde voor heel Breda 
bewezen. Dat verdient waardering en perspectief. 
Dit soort culturele broedplaatsen willen we 
daarom behouden en stimuleren, bijvoorbeeld 
in het Havenkwartier. We voegen daarom een 
nieuwe categorie toe in de manier waarop we onze 
cultuur structuur geven. Broedplaatsen die we 
willen behouden kunnen daarin terecht. Zo kunnen 
verschillende disciplines zich door ontwikkelen, 
door samen te maken, te presenteren en nieuw 
publiek bij elkaar te laten komen.

We verbinden cultuur veel meer met andere 
beleidsterreinen, waardoor de meerwaarde van 
cultuur nog zichtbaarder wordt. Daarvoor willen 
we een sector-overstijgende visie maken. 

We ondersteunen kleine initiatieven uit de stad 
die goed zijn voor de culturele beleving in Breda.

We maken meer ruimte voor culturele activiteiten 
buiten. Als dat nodig is doen we dat door gebieden 
aan te wijzen waar minder regels gelden, zoals 
bij Stek, of door verschillende invullingen van het 
gebied toe te staan.

We zetten ambitieuze vervolgstappen in de 
ontwikkeling van alle kunst en cultuur bij Klavers 
Jansen.

We maken met 200 Blind Walls, verspreid over 
de stad, het grootste openluchtmuseum van 
Nederland.

Niet aan alle keukentafels wordt evenveel 
gesproken over kunst en cultuur. Om alle Bredase 
jongeren kennis te laten maken met deze 
creativiteit, verstevigen we het cultuuronderwijs. 
Daarvoor werken scholen samen met makers. We 
voelen ons betrokken bij de Wet op het behoud 
van de creativiteit.

We maken met 200 Blind Walls het grootste 
openluchtmuseum van Nederland.
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Om cultuur ook voor mensen die minder mobiel zijn 
bereikbaar te maken, stimuleren en behouden we 
toegankelijke cultuur en evenementen in de buurt.

We geven de Grote Kerk een inhoudelijk 
programma.

We bouwen de cultuurnacht uit naar twee 
cultuurweekenden, met (inter)nationale allure

We willen het culturele profiel van Breda verbeteren. 
Daarom introduceren we een stadskunstenaar 
en een Bredase cultuurprijs en richten we een 
netwerk op van alumni van Bredase instellingen. 
Zo moedigen we het gesprek aan over kunst en 
cultuur in Breda.

Breda moet een stad zijn waar internationale 
producties een plek vinden en Bredase producties 
moeten internationaal een plek krijgen. Daar moet 
de gemeente zo nodig aan meebetalen.

Om ons historisch erfgoed te koesteren pleit 
D66 Breda voor een actuele erfgoedvisie, waar 
industrieel en religieus erfgoed een plek in krijgt. 
Zo behouden we stoere torens en klassieke kerken 
voor de volgende generaties.

De samenhang tussen ons historisch erfgoed en 
beleving is van grote waarde. Daarom zetten we in 
op het verbinden van erfgoed met cultuur.
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Recht doen aan makers
Zonder makers geen cultuur. Zij zijn de mensen die al dat moois maken. Daarom willen we onze 
waardering laten zien aan al die mensen die hun talenten inzetten voor prachtige ervaringen.

De cultuur- en vrijetijdssector hebben door corona 
een gigantische klap gehad. Het herstel vraagt de 
komende jaren om extra ondersteuning en dus 
extra geld. De taart moet groter. Cultuur draagt 
overal aan bij, en dus mag alles ook aan cultuur 
bijdragen. Daarom werken we toe naar 20% extra 
budget. Binnen Europa kijken we naar mogelijke 
subsidies daarvoor. 

De cultuur- en vrije tijdssector moet weer honderd 
procent kunnen doen waar ze goed in is. Daarom 
kijken we samen naar wat zij daarvoor nodig 
hebben, zoals geld of andere ondersteuning. Wat 
D66 Breda betreft worden de leges en precario 
voor evenementen en horeca de komende periode 
sowieso niet verhoogd.

Het subsidiesysteem van Breda wordt makkelijker 
en toegankelijker. Makers moeten hun tijd en 
energie immers niet kwijt zijn aan het invullen van 
moeilijke formulieren, maar juist kunnen besteden 
aan het maken van mooie dingen.

Zowel letterlijk als figuurlijk moet er wat D66 
Breda betreft ruimte zijn voor Bredase makers 
om te kunnen werken, repeteren en materialen 
op te slaan. Daarvoor kijken we ook naar hoe we 
bestaande gebouwen slim kunnen combineren.

D66 Breda wil een nieuw stadsdepot dat voldoet 
aan de kwaliteitseisen van tegenwoordig.

In het belang van makers, publiek en (nieuwe) leden 
houden we de planning in onze stad en dorpen 
tegen het licht. Daarbij is ons doel om een platform 
te hebben waar alle activiteiten en evenementen in 
onze gemeente afgestemd en zichtbaar zijn.

Het herstel van Corona vraagt om extra ondersteuning en 
dus extra geld. De taart moet groter.

We bouwen een platform waarop alle activiteiten en 
evenementen afgestemd worden en zichtbaar zijn.

Het subsidiesysteem moet makkelijker. Makers moeten 
niet hun tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren.
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Evenementen
Onze evenementen zijn de glans op onze Bredase parel. Ze maken het leven in Breda leuker, 
spannender en bruisender. Daar staan we voor.

Daarom bieden we meer ruimte aan kleine festivals 
en evenementen, ook op nieuwe locaties. Op ’t 
Zoet komt een evenementenlocatie die we met 
een brug verbinden aan het Haveneiland. Om de 
lusten en lasten zoveel mogelijk te verdelen, blijft 
het spreiden van evenementen voor ons belangrijk.

Bredase evenementen, die door vrijwilligers worden 
georganiseerd, vinden we heel belangrijk. We willen 
daarom samen met de organisaties kijken hoe we 
de drempels kunnen weghalen die zij ervaren bij 
het organiseren van zulke evenementen.

We willen dat alle evenementen duurzaam worden. 
De gemeente helpt daarin met vast electra-, water- 
en sanitairvoorzieningen op evenementenlocaties. 
Om zo min mogelijk afval te krijgen stoppen we met 
het gebruiken van niet-afbreekbaar plastic. Het afval 
dat er is scheiden we.

Evenementen verdienen de komende jaren nog 
een ondersteuning. We gaan ze helpen met 
vergunningsaanvragen en bieden flexibiliteit waar 
corona daar om vraagt.

Carnaval moet carnaval blijven. Tegelijkertijd willen 
we ook een zomerfeest waarin we de vrijheid 
weer vieren. Dit geven we samen met horeca-, 
evenementen- en cultuursector vorm.

Breda heeft vele parels aan evenementen, klein 
en groot. Ook de grote parels als het Breda Jazz 
Festival, de Singelloop, Breda Live of Duikboot 
en Ploegendienst in het buitengebied verdienen 
onze waardering en een duidelijk perspectief 
voor de toekomst. We doen dat bijvoorbeeld met 
meerjarige overeenkomsten. Zo beschermen wij 
hen en kunnen zij hun omgeving beter beschermen.

’We zijn trots op het Avondje NAC als Bredaas 
cultureel erfgoed. We zetten de ontwarring van de 
gemeente en NAC door. Dat is goed voor NAC en 
goed voor de stad.

We gaan meer ruimte bieden aan kleine festivals en 
evenementen.

Wij zijn trots op het Avondje NAC als Bredaas cultureel 
erfgoed.

Carnaval moet carnaval blijven. Tegelijkertijd willen we 
ook een zomerfeest waarin we de vrijheid weer vieren.
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Horeca
Horeca en evenementen zijn vaak vernieuwend en zijn samen met cultuur ontzettend belangrijk 
voor verbinding, ontspanning en ontdekking.

Horecaondernemers weten als geen ander hoe ze 
bijzondere, intieme, spannende of gezellige ideeën 
waar kunnen maken. Of het nou een klein café, een 
groot festival of een bijzondere plek aan het water 
als Belcrum Beach of Baai is; die ruimte moeten we 
ze geven. Waar nodig nemen we onnodige regels 
daarvoor weg.

We beschermen de mooie horeca die we in 
Breda hebben. Tegelijkertijd maken we ruimte 
voor een mooi divers aanbod. Daarom koppelen 
we de horecaprofielen van de gemeente aan de 
gebiedsprofielen. De horeca in de binnenstad 
hoeft tenslotte niet hetzelfde te zijn als de horeca 
op het Haveneiland of ’t Zoet. We stellen ook een 
maximum per categorie horeca in een gebied. Zo 
zorgen we voor veel keuze in de horeca.

We maken het makkelijker om te veranderen van 
horecacategorie. Dat maakt het makkelijker 
voor ondernemers om in te spelen op nieuwe 
vraag en voorkomt leegstand. Ook kijken we 
naar mogelijkheden voor blurring, zonder dat dit 
oneerlijke concurrentie oplevert.

Wat D66 Breda betreft beschermen en reserveren 
we bijzondere locaties voor bijzondere eigentijdse 
horeca, bijvoorbeeld cultureel erfgoed zoals 
het Transformatorhuis. Zo beschermen we ons 
culturele erfgoed en geven we het tegelijkertijd 
een mooie nieuwe functie. 

De clubcultuur in Breda is van ontzettend grote 
waarde. Daarom geven we de Bredase clubcultuur 
een beschermde status. Het wordt onderdeel van 
ons immaterieel cultureel erfgoed en nadrukkelijk 
ingezet als culturele en economische kracht. 

We schaffen de sluitingstijden voor clubs en 
discotheken af.

We willen een periodiek gekozen 
nachtburgemeester.

We beschermen de horeca die we hebben en schaffen de 
sluitingstijden voor clubs en discotheken af.

Wij willen een periodiek gekozen nachtburgemeester.
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8. Breda maakt 
ondernemend
Werken is naast geld verdienen ook een investering in jezelf. Werk is goed voor je 
gezondheid, draagt bij aan je ontwikkeling en maakt dat je ergens bij hoort. Daarom willen 
we dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Als daar regels voor in de weg 
staan passen we die aan. Ondernemers worden daarin gesteund. Zij zijn de kurk waar onze 
economie op drijft. Veel mooie dingen die we in Breda hebben zijn er dankzij ondernemende 
mensen. Zij creëren de mooie dingen die Breda zo’n fijne stad maken. Bovendien moet het 
geld eerst verdiend worden. Bedrijven die iets toevoegen aan de stad vinden daarom altijd 
een plaats in Breda. Daar slaan we de handen voor ineen. Want een goede economie die 
werkt voor iedereen, is goed voor iedereen.
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Werk en inkomen
We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Daarom willen we dat de sprong 
van een uitkering naar een baan zo klein mogelijk is. Daar moeten we samen voor aan de slag.

Mensen die een uitkering ontvangen mogen 
tot 120% van het bijstandsniveau bijverdienen, 
zonder dat ze gekort worden in hun uitkering. Zo 
verkleinen we het gat tussen een uitkering en een 
baan, zodat mensen weer sneller aan het werk 
kunnen.

Mensen die een uitkering ontvangen mogen op 
proef samenwonen, zonder dat hun uitkering dan 
omlaag gaat.

We blijven werken aan een leven lang leren. De 
economie verandert en dat vraagt om bij- en 
omscholing, ook voor mensen in de WW en 
bijstand.

We gaan de tegenprestatie verder ontwikkelen, 
zodat de eigen kracht van mensen nog meer 
centraal komt te staan. We bekijken daarvoor in 
navolging van Rotterdam de werkbonus als optie.

We moedigen bedrijven aan om mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die vanuit 
een ander beroep hun branche instromen, op te 
leiden en in dienst te nemen 

We moedigen aan dat bijstandsgerechtigden weer 
actief mee kunnen doen in de samenleving. Het 
liefste begeleiden we ze naar betaald werk, maar 
(tijdelijk) vrijwilligerswerk kan ook een optie zijn.

Breda moet toe naar een economie die werkt 
voor mensen. De economie moet dus niet alleen 
geld in het laatje brengen. We hebben nadrukkelijk 
aandacht voor het deel van onze economie dat 
ervoor zorgt dat we gelukkig en gezond zijn, 
zoals goede arbeidsomstandigheden, oog voor 
de natuur en het klimaat en een bijdrage aan onze 
stad. De gemeente gaat wat ons betreft in gesprek 
met bedrijven die zich in Breda willen vestigen, 
over wat zij kunnen toevoegen aan Breda.

Mensen die een uitkering ontvangen mogen op proef 
samenwonen, zonder dat hun uitkering omlaag gaat.

Wij willen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. 
Breda moet toe naar een economie die werkt voor mensen.
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Bedrijven en ondernemen
Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Daar bieden we ruimte voor. We zorgen dat 
ondernemers kunnen samenwerken en een bijdrage kunnen leveren aan onze stad.

Het vestigingsklimaat in Breda verdient aandacht, 
omdat er steeds minder locaties zijn waar bedrijven 
terecht kunnen. Daarom zet D66 Breda zich in voor 
meer ruimte voor bedrijven en het slim uitbreiden 
en aanpassen van de bestaande locaties. Dat doen 
we vanzelfsprekend met respect voor de natuur.

We brengen in kaart hoe ons vestigingsklimaat 
verbeterd kan worden, om top-bedrijven die 
passen bij een grote stad als Breda te boeien en 
te binden.

We versterken winkelstraten en gaan leegstand 
tegen, door sommige plekken in de stad niet meer 
beschikbaar te maken voor detailhandel.

We moedigen duurzaam ondernemerschap 
aan. Daarom streven we naar de komst van 
meer duurzame bedrijven naar Breda en openen 
we een loket dat bedrijven op weg helpt bij het 
verduurzamen.

Corona heeft ervoor gezorgd dat in sommige 
sectoren grote problemen zijn met het vinden van 
goed personeel. Daarom zetten we samen met het 
bedrijfsleven in op vakscholen, bijvoorbeeld voor de 
horeca. Bredarobotics, de zorg- en techniekschool 
en de start-up incubator verdienen onze blijvende 
aandacht en breiden we uit naar andere sectoren 
waar het nodig is.

We moedigen duurzaam ondernemerschap aan. Daarom 
openen we een loket dat bedrijven daarbij op weg helpt.

Wij zetten in op vakscholen en blijven aandacht geven aan 
Bredarobotics, de zorg- en techniekschool en de incubator.
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Bedrijven die hard geraakt zijn door corona en 
bijvoorbeeld met belastingschulden zijn blijven 
zitten, ondersteunen we. Ook als de crisis voorbij 
is moet de gemeente nazorg blijven geven.

Samen sta je sterker dan alleen. Daarom stimuleren 
we samenwerking en overleg tussen ondernemers, 
bijvoorbeeld door bedrijfsinvesteringszones 
(BIZ) waar ondernemers de handen in elkaar 
slaan om hun straat of terrein op te knappen en te 
onderhouden.

Omdat steeds meer mensen thuiswerken, 
ontstaan er nieuwe kansen en uitdagingen voor 
werkplekken. De werkplek is steeds meer een 
plek voor ontmoeting. Daarom stimuleren we dat 
kantoorlocaties in Breda opener worden, zodat 
mensen elkaar daar kunnen ontmoeten en kunnen 
versterken.

In de toekomst moet elk bedrijf goed overweg 
kunnen met ICT. Daarom halen we onze achterstand 
op het glasvezelnetwerk in en sluiten we bedrijven 
daar zo snel mogelijk op aan. Maatschappelijke 
partners sluiten we zo snel mogelijk aan op de 
Bredaring en Brabantring.

Kantoorlocaties worden opener zodat mensen elkaar daar 
kunnen ontmoeten en versterken.

We halen onze achterstand op het aanleggen van het 
glasvezelnetwerk in.
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Toerisme
We willen dat Breda van een dagjesstad meer een weekendjes-weg-stad wordt.

Daarom willen we dat er een groot en divers aanbod 
van winkels, cultuur, geschiedenis en natuur in 
Breda te vinden is. We betrekken daar graag de 
gemeenten in onze regio bij, zoals Zundert met van 
Gogh en Drimmelen met de Biesbosch.

Er komen meer verschillende mogelijkheden om in 
Breda te kunnen overnachten, bijvoorbeeld met 
een stadscamping.
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9. Breda maakt bereikbaar

In Breda moet je makkelijk van A naar B kunnen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we 
goed zorgen voor ons klimaat en voetgangers en fietsers de ruimte geven. Het is daarom 
nodig dat we echte keuzes maken over de manier waarop we ons verplaatsen. We moeten 
daarbij rekening houden met de beperkte ruimte die we in Breda hebben. Met deelmobiliteit, 
ruim baan voor de fietser en slim omgaan met parkeren zetten we daar grote stappen in. 
Zo stappen we af van grijs, druk en vervuilend, naar groen, leefbaar en duurzaam. Dat 
maakt jouw route onderweg sneller, slimmer en schoner.
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Ruim baan voor de fiets
Fietsen is gezond en goed voor het milieu. We leggen fietsers daarom geen strobreed in de 
weg. Breda wordt zo meer een plek voor fietsers en voetgangers.

Dat doen we door structureel betere fietspaden 
aan te leggen. Deze fietspaden zijn breder, los van 
de autoweg en met ongelijkvloerse kruisingen. 
Dat is ook beter voor de verkeersveiligheid. Voor 
de veiligheid van kinderen geven we hier extra 
aandacht aan rondom scholen en sportclubs.

We zorgen ervoor dat de binnenstad echt een 
plek voor fietsers en voetgangers wordt, door 
het centrum echt autoluw te maken – inclusief 
de Prinsenkade en de Karnemelkstraat. Ook de 
Binnensingel maken we autovrij voor fietsers en 
voetgangers.

We bouwen een grote, nieuwe, moderne 
fietsparkeergarage in het centrum.

We investeren flink in onze fietspaden: Vanuit 
elke wijk komt een goede snelfietsroute naar 
het centrum. Kruisingen moeten waar nodig 
ongelijkvloers gemaakt worden. Daarbij letten we 
op zowel je fysieke als sociale veiligheid.

We willen dat fietsers zo kort mogelijk hoeven te 
wachten. Daarnaast is het voor fietsers ook fijn 
om te weten of het verkeerslicht al bijna op groen 
staat. Fietsers krijgen daarom op kruispunten wat 
ons betreft zoveel mogelijk tegelijkertijd groen 
bij een haakse oversteek. Ook plaatsen we bij alle 
verkeerslichten waar het kan ‘aftellers’.

We leggen betere fietspaden aan die los van de autoweg 
liggen. Zo wordt fietsen veiliger en comfortabeler.

Wij bouwen een nieuwe, grote, moderne 
fietsparkeergarage in het centrum.

Wij willen dat fietspaden en autowegen elkaar 
ongelijkvloers kruisen. Dat helpt de verkeersveiligheid.
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Parkeren
Parkeerplaatsen nemen in onze stad veel ruimte in. Daarom moeten we op een slimme 
manier kijken hoe we ze inrichten en gebruiken.

Parkeren moet goedkoop zijn waar en wanneer 
dat nodig is. Parkeren moet duur zijn als er ook 
andere goede manieren zijn om je bestemming te 
bereiken, zoals de fiets en het OV. Daarom passen 
we de parkeertarieven aan naar het tijdstip en 
de locatie. Zo moedigen we mensen aan om op 
een ander tijdstip of een andere manier te reizen 
als dat kan, maar straffen we niemand met hoge 
parkeertarieven wanneer dat niet nodig is.

We maken bestaande parkeerplaatsen in Breda 
flink groener, ook in de straten. Daarmee zijn we 
ook goed voorbereid op heftige regenbuien.

In nieuwe wijken kijken we met een vernieuwende 
bril naar de bereikbaarheid. Als het mogelijk is 
hebben we geen straat vol met parkeerplaatsen 
en auto’s, maar zetten we bijvoorbeeld bankjes 
neer, leggen we speelplaatsen aan of maken we 
de straat groener.

Ondergronds parkeren en met metroachtige 
bussen of met deelvervoer naar parkeerplaatsen 
aan de rand van wijken, zorgt ervoor dat er meer 
ruimte is op straat en je je fijner, veiliger en groener 
door Breda kunt bewegen.
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Fijn en duurzaam door Breda bewegen
Het wordt goedkoper, makkelijker en comfortabeler om je auto te laten staan. Kiezen voor 
een alternatief, zoals de fiets of het OV, maken we aantrekkelijker. Dit verandert de blik op 
de weg, maakt de lucht schoner en maakt van Breda een fijnere en veiligere stad om in te 
wandelen of fietsen.

We zorgen dat je zonder eigen auto binnen 
maximaal een half uur (en liefst sneller) op elke 
plek in Breda kunt komen, op meerdere manieren. 
Daarbij hoort een goede app waarmee je de kosten, 
tijd en CO₂-uitstoot van je reis kunt vergelijken.

Ook in onze dorpen moeten er veel nieuwe 
huizen bijkomen. Maar dat mag niet ten koste 
gaan van het woonplezier. Doorgaand verkeer 
rijdt daarom wat D66 Breda betreft niet dwars 
door onze dorpen heen, zoals nu in Prinsenbeek 
en Teteringen dagelijks het geval is. Samen met 
de regio ondernemen we actie om dit snel aan te 
pakken.

We bevoorraden de binnenstad op een slimmere 
en duurzamere manier en breiden de milieuzones 
uit. 

Eerder vandaag dan morgen komen er transferia 
met goede voorzieningen, zoals goede 
parkeerplaatsen, bankjes en (bus)verbindingen 
naar het centrum. Dat verlaagt ook de parkeerdruk 
in onze wijken. Bussen gaan ook rijden in een 
“spinnenweb”. Zo wordt het OV meer een echt 
alternatief voor de auto.

Er komen pick-uppoints in wijken en bij transferia, 
zodat je pakketjes dichtbij huis kunt ophalen. 

Parkeren en autorijden in onze bossen wordt wat 
D66 Breda betreft alleen mogelijk voor de daar 
gevestigde horeca. 

(Deel)vervoer moet altijd tot aan de voordeur 
beschikbaar zijn. Van fietsen, steps, scooters, 
bootjes, OV, auto’s tot bijvoorbeeld een watertaxi 
van Terheijden naar de Boeimeersingel. Om 
te zorgen dat je altijd overal kan komen, maar 
wildparkeren geen overlast veroorzaakt, zorgen we 
voor kleine parkeerlocaties (mini-hubs) in wijken.

Er komen transferia met goede voorzieningen en (bus) 
verbindingen naar het centrum.

Deelvervoer moet tot aan de voordeur beschikbaar zijn. 
Om overlast te voorkomen komen er mini-hubs in wijken.



57

Soms heb je de auto ook gewoon nodig. Omdat 
je bijvoorbeeld net iets meer haast hebt, omdat 
je grote boodschappen moet doen, omdat je naar 
je werk moet, je niet echt een goed alternatief 
hebt of gewoon omdat je dat wil. Dat moet 
niet alleen kunnen, dat moet ook goed kunnen. 
Goede hoofdwegen waar je op kan doorrijden 
en voldoende parkeerplekken zijn daarom ook 
gewoon nodig en daar blijven we voor zorgen.

Overlast pakken we aan, maar willen we het liefst 
voorkomen. Dat doen we met slimme oplossingen, 
maar ook met snelheids- én geluidsflitsers. De 
maximumsnelheid voor auto’s wordt waar mogelijk 
binnen de bebouwde kom 30 km/u en buiten de 
bebouwde kom 60 km/u.

We vinden het belangrijk dat je je veilig door 
het verkeer kunt bewegen en dat we goed voor 
onze natuur zorgen. Daarom verlagen we de 
maximumsnelheid in de buitengebieden waar 
natuur is en mensen hun vrije tijd besteden, naar 
50 km/u, zoals bijvoorbeeld op de Galderse weg 
of de Rietdijk.

We maken de lucht schoner en gaan 
geluidsoverlast tegen met een verbod op 
doorgaand vrachtverkeer van de A16 naar de A27 
op de Zuidelijke Rondweg. We zijn in basis voor het 
het ondertunnelen van de Noordelijke rondweg. 
Dat is goed voor de bereikbaarheid, de ontwikkeling 
van nieuwe wijken, de sociale verbindingen in de 
stad en het milieu. We willen daarbij wel dat het 
Rijk, de Provincie en de EU daaraan meebetalen.

We maken extra ligplaatsen voor bootjes, met 
voorrang voor deel- en elektrische bootjes, 
bijvoorbeeld aan de Krouwelaarshaven. Over 5 jaar 
moeten alle boten uitstootvrij zijn.

We blijven ons inzetten voor een betere (OV-)
verbinding tussen Breda en Utrecht, het nachtnet 
en de positie van Breda als internationaal (trein)
knooppunt.

Als meer dan 66% van een woonstraat pleit 
voor eenrichtingsverkeer, moet de gemeente 
daar gehoor aan geven. Dat is goed voor de 
verkeersveiligheid en biedt ruimte voor een 
groenere straat.

Soms is de auto gewoon nodig, daarom blijven goede 
hoofdwegen en voldoende parkeerplekken belangrijk.

Wij willen dat Breda weer aangesloten wordt op het 
treinennachtnet.
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10. Breda maakt betrokken

De gemeente is er voor mensen en niet andersom. Het is al vaak gezegd, maar daarom niet 
minder waar. We willen dat de gemeente naast mensen staat. Dat de gemeente luistert 
naar problemen en oplossingen. Dat moeten we concreet maken. In onze lokale democratie 
en in de manier waarop we met Bredaas belastinggeld omgaan. Zodat de deur naar de 
gemeente altijd open staat. Daar worden Breda en de Bredanaars beter van.
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Democratie
We willen luisteren naar goede ideeën. Daar wordt Breda een mooiere stad van. Daarom 
verbeteren we de manieren om je stem te laten horen.

We verstevigen de wijkplatforms en zorgen we 
dat je daar makkelijker terecht kunt. Zo kunnen we 
meer werk maken van goede ideeën.

De komende jaren is het belangrijker dan ooit 
dat inwoners goed betrokken worden, omdat we 
steeds grotere delen van onze stad steeds meer 
gaan gebruiken. We willen meer huizen en meer 
groen, maar ook dat heel Breda goed bereikbaar is. 
Dat betekent dat we niet alleen moeten luisteren, 
maar ook steeds uitleggen welke keuzes we 
maken met alle input die we krijgen. De overheid 
is er immers voor jou. Daarom gaan we veel 
meer gebruik maken van www.planbreda.nl en/
of een digipanel. Ook wijkplatforms en wijk- en 
dorpsraden krijgen hierin als gesprekspartners 
nadrukkelijker een plek.

De mening van elke jongere telt. Met de 
kindertrendrede moedigen we leerlingen van 
verschillende basisscholen aan om over de toekomst 
van Breda na te denken. We richten een denktank op 
waarin studenten en scholieren worden betrokken bij 
maatschappelijke vraagstukken, onder andere met 
onderzoek en stages. Het Urban Living Lab is daar 
een goed voorbeeld voor.

De stem van kinderen moet goed gehoord worden. 
Daarom komt er een kindervragenuur op school 
en willen we op elke school een kinderraad. Deze 
kinderraden kunnen direct aan de gemeenteraad 
laten weten wat hen bezighoudt

Voor het goed functioneren van de lokale 
democratie zijn lokale media belangrijk. Zij 
brengen verslag uit van wat er allemaal gebeurt in 
de straten, buurten, wijken en dorpen van Breda. 
De lokale omroepen steunen op veel vrijwilligers. 
Dat is reden te meer om veel in onze lokale media 
te blijven investeren.

Breda moet een stad zijn waar we in woord en daad 
uitdragen dat we de democratie en rechtsstaat 
hoog in het vaandel hebben staan. Daarom wegen 
bij nieuwe stedenbanden de democratie en 
mensenrechten zwaar mee.

We blijven onszelf uitdagen om inwoners meer 
te betrekken bij de overheid. Bijvoorbeeld met 
een jongerenraad, vergaderen op locatie en een 
burgermotie of -amendement.

Inwoners moeten goed betrokken worden, we luisteren  
naar input vanuit platforms zoals de wijk- en dorpsraden.

Lokale media zijn belangrijk voor het functioneren van van 
de lokale democratie. Daarom investeren we daar flink in. 

Democratie en rechtsstraat wegen zwaar mee bij het 
aangaan van stedenbanden.
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Bestuur
De gemeente is een professionele organisatie met heel gemotiveerde medewerkers. Dat 
mogen inwoners ook zo ervaren. We zorgen dat de gemeente beter aansluit bij de wereld van 
haar inwoners. 

We investeren in de opleidingen van ambtenaren, 
met extra aandacht voor de menselijke maat 
in de omgang met inwoners. Door meldingen 
van inwoners snel op te pakken en daar altijd 
een terugkoppeling op te geven, stimuleren we 
inwoners om mee te denken met de gemeente en 
de kansen of problemen die ze zien door te geven.

De gemeente is er voor haar inwoners. We zijn 
daarom altijd kritisch op nieuwe voorstellen en 
onze eigen keuzes, de uitvoerbaarheid daarvan 
en de gevolgen voor onze inwoners en bedrijven. 
Daarom is het belangrijk dat dat altijd onafhankelijk 
onder de loep genomen kan worden door onder 
andere de lokale rekenkamer. 

Om het menselijke contact tussen ambtenaren 
en inwoners te verbeteren, zien we graag dat 
ambtenaren vaker hun werk vanuit bijvoorbeeld 
buurt- of dorpshuizen doen. Samen met de 
wijkagent zijn zij een aanspreekpunt in de buurt.

Voor sommige mensen is de (fysieke) stap naar 
het stadskantoor te groot. Daarom wil D66 Breda 
(mobiele) algemene loketten op verschillende 
plekken in Breda. Inwoners kunnen daar terecht 
voor al hun vragen, of voor bijvoorbeeld hulp bij 
het invullen van digitale formulieren. Zo verkleinen 
we de afstand tussen inwoners en de gemeente.

De overheid is er voor iedereen. Daarom moet de 
communicatie van de gemeente en organisaties 
die aan de gemeente verbonden zijn makkelijk en 
laagdrempelig zijn. Omdat Breda een internationale 
stad is, betekent dat ook communicatie in het 
Engels.
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Door de klimaatverandering veranderen ook de 
kosten voor het onderhoud van bijvoorbeeld 
bomen en wegen. Het wordt daarom belangrijker 
om het onderhoud meer af te stemmen op de 
beleving van inwoners.

Data is er in overvloed en we kunnen er steeds 
meer mee. Daar maken we slim gebruik van, om 
betere beslissingen te kunnen nemen en goed 
tegen het licht te houden of we het geld van de 
Bredanaar op een goede manier aan de goede 
dingen besteden. Daar gaan we ook meer en 
opener verslag over uitbrengen terwijl we ieders 
privacy respecteren. We houden hierbij oog voor 
onbedoelde vooroordelen in algoritmes.

‘Responsible Disclosure’ is een regeling waarmee 
de eigenaar van een website uitspreekt dat 
goedbedoelende hackers de zwakke plekken in 
het ICT-systeem mogen zoeken. Deze hackers 
maken die zwakke plekken dan eerst bekend aan 
de eigenaar van de website en worden dan niet 
vervolgd. Om de ICT-systemen van de gemeente 
te verbeteren wil D66 Breda dat de gemeente een 
zogeheten ‘Responsible Disclosure reglement’ op 
haar websites zet, die van toepassing is op alle 
gemeentelijke ICT-systemen.
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Belastingen en tarieven
We hervormen het stelsel van belastingen en financiën. De vervuiler moet meer betalen en 
schone keuzes moeten lonen. En we zorgen dat je nooit te veel betaalt.

We willen dat de gemeentelijke belastingen, zoals 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, eerlijker 
worden verdeeld. Daarom kijken we goed naar wat 
invloed heeft op de hoogte van deze heffingen, 
zoals bijvoorbeeld de grootte van het huishouden, 
hoogbouw en de mate van vervuiling. Daar passen 
we de tarieven op aan. Zo zorgen we dat niemand 
te veel betaalt en sturen we op een beter milieu.

We indexeren de onroerende zaakbelasting (OZB) 
op basis van de meerjarige gemiddelde inflatie. 
Daarmee houden we de lasten voor inwoners 
betaalbaar en kijken we altijd eerst kritisch naar 
de hoogte van onze eigen uitgaven. 

Daarnaast maken we het systeem om de 
gemeentebelastingen kwijt te schelden 
progressiever. Dat betekent dat we afstappen van 
‘’alles of niets’’ en meedenken met wie niet alles 
kan betalen. 

Wij willen dat gemeentelijke belastingen eerlijker worden 
verdeeld.

We houden de lasten voor inwoners betaalbaar en zorgen 
dat niemand te veel betaalt.
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De portemonnee van Breda
D66 Breda zet zich altijd in voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig 
met belastinggeld omgaan en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan.

We zijn niet bang om te hervormen en slim te 
bezuinigen als de gemeente geld uitgeeft aan 
onnodige of niet effectieve dingen. Zo houden we 
de lasten voor Bredanaars zo laag mogelijk.

De afgelopen jaren hebben we al voor veel extra 
geld uit het Rijk en uit Europa gezorgd. Dat blijven 
we de komende periode doen. Bijvoorbeeld voor 
het halen van de klimaatdoelen en het bouwen van 
huizen.

We doen er goed aan om ons geld zoveel mogelijk 
uit te geven aan duurzame ontwikkelingen, die 
ook op de lange termijn meerwaarde hebben. 
Ook onze kinderen moeten tenslotte de lusten 
van onze investeringen ervaren. Investeringen 
en exploitatielasten die niet duurzaam bijdragen, 
houden we tegen het licht.

Om Bredanaars te laten meebeslissen wat er 
met ons geld gebeurt, gaan we door met Breda 
Begroot.

De economie is onzeker. We kunnen niet 
voorspellen wanneer de volgende economische 
crisis aanklopt. Daarom moet de gemeente een 
goede buffer hebben. Dat doen we door onze vrij 
besteedbare algemene reserve te verdubbelen. 
Na twee jaar beoordelen we onze ambities en 
financiën opnieuw.

Wij willen dat het Rijk en de EU meebetalen aan bijvoorbeeld 
het halen van de klimaatdoelen en het bouwen van huizen.

Wij willen ons geld uit geven aan duurzame ontwikkelingen 
die ook op de lange termijn meerwaarde hebben.
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Nawoord
Dit programma maakt trots. Hierin formuleren we onze ambities voor de periode 2022-2026. 
Een periode die cruciaal is voor de toekomst van Breda en voor het vertrouwen in elkaar en 
in de politiek. 

We kijken terug op een waardevol proces. Samen met een groep Bredase D66’ers hebben 
we met veel mensen gesproken in onze stad en onze dorpen. Zij hebben bijgedragen aan 
onze ideeënvorming en daarmee aan de realisatie van dit programma. Wij zijn hen veel dank 
verschuldigd. 

Het is helaas onmogelijk iedereen bij naam te noemen, maar wij danken in het bijzonder: 
Paul de Beer, Bas Berendse, Marianne de Bie, Sophie de Boeij, Joyce de Goede, Mervin 
Haans, Tim van het Hof, Soufian Kappé, Maudy Keulemans, Joris Knigge, René van Kuijk, 
Patrice Matthee, Hans van Mensvoort, Mustafa Mohamed, Rutger Pasman, Joek van Pul, 
Bernice Scheurkogel en Sabine Wanmaker. 

Bovendien spreken wij onze grote waardering uit voor de inzet en scherpte van onze 
redactieraad, bestaande uit Mark Littooij, Sjoerd Looijen en Patrick Smans. De grafische 
opmaak van ons programma danken we aan Samer Al-Balawneh, Reginald Kluijtmans en 
Guus Niessen. Tot slot danken wij de leden van D66 Breda die het programma hebben 
aangescherpt en vastgesteld op 25 januari 2022. 

Onze ambities staan op papier. Nu is het onze opdracht deze in de komende periode in 
praktijk te brengen en samen te gaan voor een sterke toekomst. Dit kan alleen met uw 
steun. 

D66 Breda maakt het graag waar. 

Bart Lauwen      Hans Teunissen  
Lijsttrekker       Voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie 
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Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen


