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Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is 

lokaal. Als raadslid, wethouder en 

burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de 

belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat 

betekent dit voorstel voor mensen in hun 

dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. 

Voor D66 is het essentieel dat iedereen 

meepraat en meebeslist over de plannen die 

ons raken. Dat is een democratisch recht én, 

vinden wij, ook een democratische plicht. Het 

is in ieder geval de beste garantie voor politiek 

waarin de mens centraal staat. 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende 

keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 

klas van uw kind komend jaar? Werken 

beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven 

samen tegen jeugdwerkeloosheid?  Worden 

zorg en ondersteuning van ouderen en 

gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw 

gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 

achterhaalde industrieterreinen en niet 

gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft 

uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 

zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? 

Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te 

zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere 

rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel 

grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint 

met stemmen; stemmen op D66. 

   

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd 

is op vrije mensen die zich inspannen en 

ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving 

als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten 

ons van nature niet alleen in voor onszelf, 

maar ook voor onze naasten, onze 

leefomgeving, de maatschappij en onze 

gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op 

voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via 

het onderwijs. Met een overheid die steunt, 

randvoorwaarden schept en waar nodig 

stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 

mensen onderling de belangrijkste 

maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen 

op die kracht van mensen, individueel en 

samen. 

   

Dat alle politiek uiteindelijk lokale politiek 

is, wordt een steeds grotere waarheid nu de 

Rijksoverheid in recordtempo bezig is om veel 

van haar taken bij uw gemeente neer te 

leggen. Helaas zijn de motieven van het 

kabinet vooral financieel; zoveel mogelijk 

taken ‘over de gemeentelijke heg', maar wel 

voor veel minder geld dan er eerst voor 

beschikbaar was. Daarmee lopen zij het risico 

de verhoudingen onnodig op scherp te zetten. 

D66 streeft óók naar krachtiger gemeenten, 

maar niet primair omwille van bezuinigingen. 

Wij hebben de overtuiging dat belangrijke 

besluiten over de directe leefomgeving van 

mensen het beste lokaal genomen kunnen 

worden. Net zoals we de toekomst van ons 

land op andere onderwerpen steeds meer 

binnen Europa bepalen. Den Haag moet leren 

een flinke stap terug te doen. Dat leidt tot een 

onherroepelijke verandering in de relatie 

De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u 

ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met 

stemmen op 19 maart 2014; stemmen op D66. 

 

Maart 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? 

Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik 

overtuig u er graag van dat u juist bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 

 

> De gemeente wordt belangrijker, 

uw stem dus ook 
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tussen de inwoner en de lokale overheid. Dat 

biedt kansen, ook in uw gemeente.  

   

In veel gemeenten is D66 sinds de 

verkiezingen in 2010 weer sterk 

vertegenwoordigd. Er is daar door goede en 

betrokken raadsleden en bestuurders veel 

bereikt. Wie kwaliteit eist, moet ook kwaliteit 

leveren. In een aantal andere gemeenten 

kunnen we nu weer terugkomen. Het is in uw 

belang dat D66 die sterke positie continueert 

en waar mogelijk uitbouwt. D66 vindt dat 

iedere gemeente de brandende ambitie moet 

hebben om voor de inwoners de best 

mogelijke leefomgeving te realiseren. Energie, 

geld en bemoeizucht moeten niet gestoken 

worden in zaken die inwoners best onderling 

kunnen regelen – en dat is meer dan politici 

en zelfs u vaak denken. Dat wat de gemeente 

wel doet, moet dan wel goed gebeuren; 

efficiënt, effectief en duurzaam. 

  

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: 

we zijn duidelijk over wat we willen, we 

denken in mensen en niet in groepen, we 

beginnen bij u en niet bij de regels en houden 

altijd het oog op de toekomst. Wij zijn 

optimistisch maar weten ook dat we hard 

moeten werken om onze idealen te 

verwezenlijken. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende gemeenten maken de komende 

jaren verschillende keuzes. Hoeveel uur 

thuiszorg is er beschikbaar voor uw buren die 

graag zo lang mogelijk zelfstandig willen 

wonen? Hoe voortvarend is uw gemeente 

volgend jaar bij het begeleiden van die 

WAJONG-er die echt gemotiveerd is om zijn 

eigen brood te verdienen?  

   

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in 

de slechtste gemeente van Nederland woont? 

Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat 

uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt 

het verschil maken. Zeker hier in Breda, in uw 

eigen omgeving! 

   

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; 

stem D66! 

   

Alexander Pechtold 
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Verantwoordelijk 

D66 
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Breda onderwijsstad 

D66 Breda heeft met samen met onze 

wethouder extra ingezet op onderwijs.  Breda 

heeft als eerste gemeente in Nederland de titel 

Onderwijsstad gedragen. Het heeft de 

verhoudingen tussen alle schooltypen en de 

gemeente blijvend verbeterd. Partijen weten 

elkaar te vinden om slim te innoveren.  

 

Dat D66 ook in Breda dé onderwijspartij is 

blijkt uit de volgende resultaten:  

 De weekendschool is een groot succes en 

komt op nog meer locaties.  

 “Breda onderwijsstad 2012- 2013” heeft 

de samenwerking tussen alle 

onderwijsvormen verbeterd.  

 

 

 Het meerjarenplan onderwijshuisvesting 

is voor het eerst door de schoolbesturen 

zelf opgesteld en niet door de gemeente.  

 Prachtige onderwijsgebouwen zoals de 

Nassau en het Stedelijk gymnasium zijn 

geopend en er worden plannen gemaakt 

voor een brede school in Bavel en 

Brabantpark.  

 Bij vier scholen zijn watertappunten 

geopend in samenwerking met 

Brabantwater.  

 Alle peuters starten per 2014 beter 

voorbereid op de basisschool. 

 Er worden speelplaatsen aangelegd, o.a. 

bij Huis van de Heuvel, waardoor kinde-

ren worden aangezet tot het benutten van 

hun fantasie en natuurlijk spelen.  

De afgelopen vier jaar heeft D66 Breda de verantwoordelijkheid 

gedragen voor het besturen van de stad. In een, voor Breda uniek 

samengestelde, coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks, hebben 

we veel uit ons vorige verkiezingsprogramma bereikt. 

 

Naast veel inhoudelijke en programmatische punten is er ook een, 

voor ons net zo belangrijke, omslag gemaakt in de politieke cultuur. 

Meer transparantie en heldere democratische verhoudingen. Het 

primaat bij de Raad: de fractievoorzitters als politiek leiders en het 

College in een uitvoerende en dienende rol. Er zijn nog verschillende 

initiatieven door D66 genomen zoals het opleveren van een 

transparant overdrachtsdocument en het realiseren van een 

openbaar subsidieregister. Deze voorstellen zijn belangrijke stappen 

op weg naar een transparante gemeente. 

 

Er is financieel orde op zaken gesteld door raad en college. Met recht 

kan er gezegd worden dat we de komende periode ingaan met een 

financieel schone lei. Het grondbedrijf is gesaneerd, Breda heeft weer 

voldoende reserves en de begroting is in balans. Daar zijn de lasten 

voor de inwoners ontzien. 

 



Verkiezingsprogramma D66 Breda  

Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 

8 

 

D66 werkt graag met het onderwijs samen aan 

goed onderwijs. Het is onze ambitie om een 

volgende raadsperiode hier weer werk van te 

maken. 

 

Daar bovenop heeft D66 laten zien dat het 

meer dan een goede ideeënpartij is. D66 is 

trots op concrete resultaten die de afgelopen 

periode zijn behaald:  

 De lokale lasten zijn niet gestegen. D66 

Breda zorgde bijvoorbeeld  ook voor een 

extra daling van de afvalstoffenheffing.  

 We hebben huisvesting gerealiseerd voor 

kunstenaars en startende ondernemers in 

oude schoolgebouwen. 

 We hebben geïnvesteerd in duurzame 

ledverlichting. 

 Een Centrum voor Jeugd en Gezin met de 

beste professionals die met heel veel 

vrijwilligers ouders, kinderen en 

leerkrachten ondersteunen. 

 De dienstverlening is verbeterd. De 

openingstijden stadskantoor afgestemd op 

moderne gezinnen en meer online 24 uur 

zaken doen met de gemeente. 

 Meer aandacht komt er voor rol ouders bij 

alcoholverbod van jongeren van 16 en 17 

jaar. Het initiatief van D66 Breda om geen 

heksenjacht in de horeca te ontketenen is 

breed omarmd.  

 Naast winkelen op zondag, kun je in 

Breda door D66 ook trouwen op zondag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er is een lokale ombudsman gekomen. 

Ook bij klachten is de gemeente dus beter 

bereikbaar. 

 Er is meer aandacht gekomen voor de 

ruimtelijke kwaliteit bij het plan Achter 

De Lange Stallen. 

 Meer deregulering. Op initiaitief van D66 

Breda zijn alle vergunningsverplichtingen 

tegen het licht gehouden en sommige zijn 

geschrapt. 

 Meer mogelijkheden om zelf een woning 

te bouwen op een betaalbare kavel. 

 In de structuurvisie regelden we dat eerst 

bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd 

voordat er nieuwe locaties worden 

ontwikkeld. 

 Meer investeringen in natuurwaarden en 

recreatiemogelijkheden in het 

buitengebied, bijvoorbeeld in het dal van 

de Aa of Weerijs. 

 

Kortom: een mooie basis om 

de komende vier jaar op 

door te gaan en onze rol als 

constructieve, maar 

kritische coalitiepartij voort 

te zetten.  
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Leven 

in Breda 
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Meer verantwoordelijkheden 

Het sociale domein gaat over alles wat mensen 

in hun directe bestaan raakt. Het heeft 

betrekking op (gezondheids)zorg, welzijn, 

werk, onderwijs en vrije tijdsbesteding. Breda 

bereidt zich voor op de decentralisaties in het 

sociale domein. D66 Breda ziet de 

decentralisaties van de Jeugdzorg, Awbz-

functies naar de Wmo en de Participatiewet 

als een kans. Hier is het vertrekpunt dat de 

inwoner zelf de regie voert en de gemeente 

verantwoordelijk is om vanuit dit vertrekpunt 

een samenhangend beleid te formuleren voor 

hulp-, zorg- en dienstverlening. In deze 

nieuwe wetten wordt uitgegaan van de eigen 

kracht en verantwoordelijkheid van mensen. 

Dat past bij hoe D66 naar mensen en de 

samenleving kijkt D66 Breda wil van 'vrijwillig  

waar het kan, professioneel waar het moet' 

naar ‘inwoners waar het kan, instellingen en  

 

overheid waar het moet’. De regie over hulp- 

en zorgvraag wil D66 Breda leggen bij de 

inwoners en hun sociale netwerk. Niet de 

professionals, maar de hulpvrager en diens 

directe sociale netwerk worden daarmee 

direct eigenaar van een probleem en zij 

beslissen over wat er moet gebeuren. Zij zijn 

verantwoordelijkheid. 

Vrijwilligers- en 

burgerinitiatieven (0e-lijnszorg), 

bij voorkeur georganiseerd op 

buurt- of wijkniveau, verdienen 

daarbij alle ruimte en 

ondersteuning. Dit betekent dat 

D66 Breda wil dat 

belemmeringen die er nog zijn 

om de hulp, ondersteuning en 

kennis van mantelzorgers, vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen in te zetten, worden 

weggenomen. Vrijwilligers moeten niet 

worden lastig gevallen met te veel regelgeving 

en administratie. 

 

Mensen voeren regie over hun 

eigen leven 

Bij de drie decentralisaties wordt – op termijn 

– gestreefd naar samenhang in het aanbod 

van aanbieders door middel van het principe 1 

gezin – 1 plan – 1 contactpersoon. D66 Breda 

D66 Breda vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Mensen zijn 

zowel de eigenaar van knelpunten in hun persoonlijke levenssfeer, 

maar ook regisseur van het oplossen ervan. De gemeente en 

professionele hulp- en dienstverleners moeten dit proces van 

zelfregie, waar nodig, ondersteunen. Om de kosten van zorg en hulp 

te beheersen, doen we zoveel mogelijk een beroep op het sociale 

netwerk van zorgvragers. Daar waar professionele zorg- , hulp- en 

dienstverlening onvermijdelijk is, wordt deze dichtbij, integraal en bij 

voorkeur op 0e of 1e lijnniveau aangeboden. Alleen dan is het mogelijk 

om een professioneel vangnet voor de meest kwetsbaren in onze stad 

in stand te houden.  

 

> Daders moeten bij kindermishandeling 

uit huis gezet kunnen worden 

> Niet de overheid voedt kinderen op, 

maar ouders en mensen onderling 
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is voorstander van een goed afgestemd 

aanbod, maar ziet nog principiële, praktische 

en juridische bezwaren. Uitgangspunt voor 

D66 Breda is dat het gezin de regie voert over 

dit plan. Alleen wie zelf voluit de regie heeft 

kan zelf verantwoordelijkheid dragen.  

Veel beleid is gericht op het aanpakken van 

problemen bij gezinnen. Escalatie en onnodig 

grote problemen en de daarmee gepaarde 

dure hulp en zorg dienen te worden 

voorkomen. Als excessen zich toch voordoen, 

moet snel worden gehandeld, met oog voor de 

specifieke situatie. Aanpak van problemen is 

nodig, maar voorkomen door meer aandacht 

en geld voor preventie, gezondheids-

bevordering en vroegsignalering is beter. 

Kinderen moeten niet onnodig uit hun 

vertrouwde omgeving worden gehaald, 

daarom wil D66 Breda dat de daders uit huis 

gezet mogen worden. Als dit niet mogelijk 

blijkt, wil D66 Breda kinderen zoveel mogelijk 

in de eigen gemeente opvangen. Kinderen en 

ouders mogen daarbij niet te lang in 

onzekerheid blijven verkeren.  

 

Hulp en zorg door mensen zelf 

In de basis kiest D66 Breda dus voor hulp en 

zorg door de mensen zelf. Als dat niet kan 

dient zorg zo dichtbij, zo integraal en zo 

gewoon als mogelijk te worden aangeboden. 

Dat wil zeggen: hulp op maat die goed aansluit 

bij wat mensen wel nog zelf kunnen. Hierbij is 

het van belang dat er samenwerking is tussen 

huisartsen, wijkverpleging en hulpverleners, 

dat er voldoende gezinshuizen zijn om de 

tocht naar internaten te verkleinen, dat 

ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis en 

wijk kunnen blijven wonen en het CJG in de 

school is gevestigd zodat de drempel om naar 

hulpverleners toe te stappen zo laag mogelijk 

is. Bovendien kunnen hulpverleners daardoor 

beter gebruik maken van het aanwezige 

(sociale) netwerk. 

 

D66 Breda kijkt vol vertrouwen naar de 

groeiende netwerken van CJG-ouders en CJG-

vrijwilligers en Zorgvoorelkaar waarin 

inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en 

professionals samenwerken aan goede hulp. 

Dit zijn voorbeelden 

van zorg dicht bij de 

hulpbehoevende, 

zoveel mogelijk van 

inwoners door 

inwoners, op basis van 

wederkerigheid, met 

zo min mogelijk hulp 

en zorg van 

instellingen. De 

professionele inzet - 

niet meer dan absoluut 

nodig is - wordt bovendien scherp 

gemonitord. 

 

Alle werk is van waarde 

Inwoners zonder betaald werk missen niet 

alleen inkomsten, maar ook sociale 

aansluiting. D66 Breda heeft een 

optimistische blik en vertrouwt op de kracht 

van de werkzoekende, maar ook op de kracht 

van ‘samen’. Door ruimte te bieden voor 

initiatieven waarbij werkzoekenden en 

werkgevers elkaar treffen en 

netwerkbijeenkomsten te bieden zetten alle 

partijen er samen de schouders onder. Ook 

instrumenten als bij- en nascholing kunnen 

bijdragen aan de kansen van werklozen. Deze 

cursussen worden vergoed nadat de scholing 

met succes is afgerond. 

 

We vinden het steeds minder vanzelfsprekend 

dat mensen ‘recht hebben op bijstand’, zonder 

dat daar een prestatie tegenover staat. In de 

nieuwe participatiewet krijgen gemeenten 

ruimte om wel een tegenprestatie te vragen. 

D66 Breda wil dat de gemeente gebruik maakt 

van deze mogelijkheid. Mensen die een 

uitkering ontvangen moeten maatschappelijk 

nuttig werk verrichten. Daarbij geldt dat dit 

werk de zoektocht naar een baan niet in de 

weg mag staan en mensen in reguliere banen 

> Voor een bijstandsuitkering mag best een 

tegenprestatie gevraagd worden 

> Meer scholing voor mensen in de bijstand 

> Alle werk is van waarde 
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niet verdrongen mogen worden door mensen 

in de bijstand. Zo helpt het beide partijen: de 

werkzoekende beweegt zich dichter tot de 

arbeidsmarkt, de maatschappij ziet iets terug 

voor het gemeenschappelijke vangnet.  

D66 Breda wil fraude in de bijstand gericht en 

intensief tegen gaan. Fraude in de bijstand 

ondermijnt het draagvlak, terwijl D66 Breda 

het als een absoluut noodzakelijk vangnet ziet. 

Sommige inwoners zullen vanwege 

beperkingen nooit aan ‘gewoon’ betaald werk 

toekomen. Voor deze groep dient de gemeente 

beschermde werkplekken beschikbaar te 

hebben én houden. Maar dit is wel de 

uitzondering. Regulier werk is wat D66 Breda 

betreft de norm. Werkgevers worden 

ondersteund bij het in dienst nemen van 

mensen met een (arbeids)beperking. Ook 

hierin roept D66 Breda op tot creativiteit. Zo 

moet het aantrekkelijk worden om van 

uitbesteding naar inbesteding te gaan; moet 

het eenvoudig zijn voor deze doelgroep om 

gedetacheerd aan de slag te gaan in het 

reguliere bedrijfsleven. D66 Breda wil dat de 

gemeente werkgevers die hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen ontzorgt. 

D66 Breda is voorstander van snel in 

behandeling nemen van de 

schuldenproblematiek van inwoners, al was 

het maar om erger te voorkomen. Het is goed 

dat wachtlijsten bij schuldhulpverlening niet 

worden toegestaan. Ook hier gaat D66 Breda 

uit van de eigen kracht: leer mensen hun 

inkomsten en uitgaven in balans te brengen en 

te beheersen, dan worden problemen 

voorkomen. Daarnaast is D66 Breda 

voorstander van preventief handelen. 

Wanneer er signalen zijn van (mogelijk) 

onbeheersbare schulden, moet de gemeente 

informatie kunnen opvragen over 

betalingsachterstanden bij nutsbedrijven of 

woningbouwcorporaties. Het waarborgen van 

de privacy van inwoners is daarbij van groot 

belang. D66 Breda wil onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

Sport en bewegen zijn fijn en 

gezond 

Het vergroot de sociale samenhang en is goed 

voor de geestelijke en lichamelijke 

gezondheid. Maar of mensen sporten, is hun 

eigen keuze. D66 Breda vindt het wel een taak 

van de gemeente om sport en bewegen 

mogelijk te maken en kan een actieve en 

gezonde leefstijl stimuleren. Bewegen hoort 

daarbij. D66 Breda wil daarom dat er 

voldoende sport- en beweegfaciliteiten zijn op 

loop- en fietsafstand van waar mensen wonen. 

Maar ook de omgeving van mensen moet 

uitdagen om te bewegen en zo vitaal te blijven. 

Denk aan schoolpleinen, natuurlijke 

speeltuinen met ruimte om te ravotten, 

ontmoetingsplaatsen die 

uitnodigen om te bewegen, 

goede wandel- en 

recreatiegebieden. Maar ook 

de aanleg van fietssnelpaden 

zoals tussen Breda en 

Tilburg.  

 

Sportvoorzieningen moeten 

meer beschikbaar gesteld 

worden voor gebruik. 

Bijvoorbeeld schoolgymzalen die buiten 

schooltijd open zijn voor buitenschoolse 

opvang. Als deze voorzieningen buiten de 

schooluren gebruikt worden bevordert dat ook 

de veiligheid in de omgeving en de participatie 

in de school. Voor de school schept dat extra 

inkomsten. D66 Breda wil in het algemeen dat 

voorzieningen slimmer en meer gedeeld 

worden door verschillende organisaties en zal 

daar stevig op inzetten.  

 

Beweging kan ook plaatsvinden in en om het 

huis. Een ongewenste negatieve uitwerking 

van het indiceren van huishoudelijke 

verzorging kan zijn dat mensen minder actief 

worden, waardoor zij sneller verslechteren. 

Ouderen die weinig bewegen, maar wel zelf 

hun huis op orde houden en zelf 

> Betrek de kennis van de huisarts bij de 

veranderingen in de zorg 

> De openbare ruimte moet uitnodigen en 

geschikt zijn voor bewegen en sporten 



Verkiezingsprogramma D66 Breda  

Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 

13 

 

boodschappen doen leven gezonder dan 

ouderen die teveel worden ontzorgd. D66 

Breda vindt dat ook met deze bril naar 

ondersteuningsvragen moet worden gekeken. 

 

Betrokken inwoners maken de 

stad veiliger 

Voor inwoners van Breda is veiligheid een 

belangrijk onderwerp. D66 Breda wil dat 

Breda voor alle inwoners een veilige stad is, 

maar realiseert zich ook dat dit gemakkelijker 

gezegd dan gedaan is. De mate van veiligheid 

bepaalt of mensen deelnemen aan de 

samenleving. Onveiligheid kan leiden tot een 

terugloop van economische bedrijvigheid,  

maar ook tot eenzaamheid. Een veilige stad is 

wat D66 Breda een randvoorwaarde om 

veranderingen in de samenleving tot een 

succes te maken. Of mensen zich veilig voelen 

heeft niet alleen te maken met het 

inbraakcijfer in de wijk, maar ook met de 

hoeveelheid zwerfafval op straat. Het gaat niet 

alleen over de overlast die mensen ervaren 

van groepen hangjongeren, maar ook over het 

kennen van de buren. Het gevoel van 

veiligheid wordt bepaald door 

straatverlichting op de belangrijke plaatsen, 

cameratoezicht in het uitgaansgebied, een 

toezichthouder en politieman op straat en 

handhaving op verkeersovertredingen. Ten 

slotte is het van belang dat mensen zich thuis 

voelen in hun eigen wijk. D66 Breda wil dat zij 

zelf een bijdrage kunnen leveren aan de 

leefbaarheid en veiligheid ervan. 

D66 Breda is van mening dat ten aanzien van 

veiligheid snel naar ‘de overheid’ wordt 

gekeken. De overheid moet er voor zorgen dat 

inwoners zich veilig voelen. Wat D66 Breda 

betreft hebben inwoners zelf ook een 

belangrijke rol bij het verbeteren van de 

veiligheid. De inzet van politie, justitie en 

gemeente alleen is niet voldoende. Inwoners 

zijn de ogen en oren in de wijk en kunnen via 

projecten als buurt-preventie een bijdrage 

leveren. Maar, wat D66 Breda betreft mag dat 

best verder gaan. Inwoners zijn de 

veiligheidsregisseurs van de toekomst. De 

mening van inwoners moet bepalend zijn voor 

het stellen van prioriteiten op wijkniveau. Ook 

op stedelijk niveau willen we de inwoners mee 

laten praten, bijvoorbeeld als het gaat over de 

positionering van beveiligingscamera ‘s. 

 

Andere rollen voor inwoners, 

maar ook voor instellingen en 

de gemeente 

D66 Breda wil bijdragen aan preventie, 

gezondheidsbevordering en vroegsignalering 

faciliteren. Dat kan door schotten weg te 

nemen, overbodige protocollen en regels te 

verwijderen en toegang en verantwoording te 

vereenvoudigen. De gemeente kan dit 

stimuleren door nieuwe, onorthodoxe 

aanpakken zoals sparen voor de zorg die 

je later zelf nodig hebt. Spaarpunten 

kunnen worden verdient door nu 

vrijwilligerswerk te doen. Deze opdracht 

geldt ook voor de gemeente. Wat D66 

Breda betreft krijgt de gemeente een andere 

rol en trekt zich meer terug. Het bepalen hoe 

de dienstverlening van de gemeente eruit ziet 

moet meer bij instellingen en inwoners 

neergelegd worden. Zij weten hoe 

dienstverlening het beste aan kan sluiten bij 

behoeften. Zo kan de WMO-adviesraad een rol 

spelen in de evaluatie van zorgaanbieders, of 

de afhandeling van klachten jegens de 

aanbieders. D66 Breda vindt het daarvoor wel 

belangrijk dat in dergelijke raden alle 

betrokkenen goed vertegenwoordigd zijn. Niet 

alleen de gebruikers van nu, ook die van de 

toekomst. Als aan die randvoorwaarde is 

voldaan, kunnen zij een grotere invloed 

krijgen op het beleid en de beoordeling van 

zorgaanbieders.  

> Inwoners bepalen de prioriteiten 

op het gebied van veiligheid 
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Permanente onderwijsstad 

Breda was in het jaar 2012-2013 de eerste 

Onderwijsstad van Nederland. Daar is D66 

Breda trots op, maar het doel is om van Breda 

een permanente Onderwijsstad te maken. Een 

stad waarin iedereen zijn of haar talenten kan 

blijven ontwikkelen en waar 

(onderwijs)partijen structureel samenwerken 

om daarvoor te zorgen.  

 

De formele rol van de gemeente is beperkt op 

het gebied van onderwijs, veelal gaat het over 

huisvesting en bakstenen. Dit is belangrijk, 

omdat het de randvoorwaarden schept voor 

goed onderwijs. Door de huisvestingsgelden 

aan de schoolbesturen te ‘doordecentraliseren’ 

heeft Breda haar nek uitgestoken voor goed 

onderwijs. School-besturen kunnen met de 

euro van de gemeente letterlijk meer doen en 

zorgen voor meer diversiteit zodat de Bredase 

leerling en ouder meer te kiezen heeft op 

onderwijsgebied. D66 Breda staat voor een 

gemeente die de bouwstenen legt en de  

 

cultuur creëert voor een permanente 

Onderwijsstad. Breda Onderwijsstad is een 

stad waarin leerlijnen van kleuter tot 

(master)student doorlopen en de contactlijnen 

tussen het onderwijsveld en andere partijen in 

de stad kort zijn.  

 

Een leven lang leren begint al 

vroeg   

Vroeg naar school gaan om te leren en spelen 

met andere kinderen, te werken aan taal en 

ervoor te zorgen dat ouders kunnen werken is 

van belang voor D66. 

Voor D66 Breda is het 

een basisrecht om te 

kunnen leren. Het 

initiatief van de ‘alles-

in-één-school’, waar 

kinderen van 2,5 tot 12 jaar naartoe kunnen 

spreekt D66 Breda aan. Wij willen dat Breda 

de komende periode tenminste één dergelijk 

initiatief realiseert.  

 

Kleine stappen zonder 

struikelen  

Tussen het moment dat een jong kind voor het 

eerst het schoolplein op stapt en het moment 

dat een jong volwassene de stap naar de 

arbeidsmarkt maakt zijn er veel overgangs-

> Onderwijsstad is geen eenmalige titel, maar 

een permanente manier van werken en denken 

D66 is een toekomstgerichte partij en daarom staat onderwijs hoog op 

onze agenda. Het onderwijs van vandaag bereid voor op de dag van 

morgen. Jonge mensen ontwikkelen er hun talenten en maken zich 

klaar voor een (nieuwe) plek in de samenleving. Jongeren die op school 

zitten of studeren, hebben meer kans op een baan, leiden een gezonder 

leven, hangen niet op straat, maken vrienden en leren sociale 

vaardigheden aan. Een ieder die zich blijft ontwikkelen heeft meer 

kansen op de arbeidsmarkt. Investeren in het onderwijs van nu is dus 

waardevol. Het is een investering in de stad van de toekomst. Het is 

een investering in een stad met toekomst. 
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momenten tussen schooltypen. Voor D66 

Breda is het belangrijk dat deze overstappen 

zo soepel mogelijk verlopen.  

Er zijn kinderen voor wie de stap van 

basisschool naar middelbare school een erg – 

en soms te – grote stap is. D66 Breda vindt 

dat structuur van het onderwijs de 

ontwikkeling van kinderen nooit in de weg 

mag staan.  

D66 Breda wil dat de knip tussen ‘groep 8’ aan 

de ene kant en de ‘eerste klas’ aan de andere 

kant minder vanzelfsprekend wordt en pleit 

voor een ‘Tienerschool’ waarin kinderen 

langer gebruik kunnen maken van een 

brugjaar. In deze school werken leerkrachten 

uit het primair onderwijs samen met docenten 

uit het voortgezet onderwijs. Dit vergt goede 

samenwerking tussen het primair- en 

voortgezet onderwijs. D66 Breda is trots op de 

relaties die er al zijn, maar juicht het toe dat 

dit wordt uitgebouwd en er op een meer 

structurele basis wordt samengewerkt. De 

groep 8-leerkrachten en brugklasmentoren 

kunnen veel van elkaar en over de jongeren 

leren, en docenten uit het voortgezet 

onderwijs kunnen (proef)lessen verzorgen in 

het basisonderwijs.  

 

Ook de stap van scholier naar student kan 

lastig zijn. De oudste van het plein is de 

jongste in de collegebanken. Met een nieuwe 

inhoud en andere omgeving. Breda heeft een 

breed aanbod aan opleidingen in het mbo en 

studies op hbo- en masterniveau. D66 Breda 

wil dat de aansluiting tussen de diverse 

onderwijstypen beter wordt. Hiervoor is 

structurele samenwerking wenselijk en 

noodzakelijk. De bal ligt hiervoor bij de 

onderwijsinstellingen zelf, maar de gemeente 

kan een aanmoedigende rol spelen.  

 

Ondernemende Onderwijsstad  

Na de opleiding wordt nog een stap gezet, nu 

naar en op de arbeidsmarkt. Het is in ieders 

belang dat deze stap zo kort mogelijk is. Hier 

ligt ook een opdracht voor het (midden- en 

klein) bedrijfsleven en de zelfstandigen 

binnen onze stad. Het voorlichten van 

scholieren over studiekeuze, het helpen 

oriënteren bij beroepskeuze en het 

bieden van stageplaatsen zijn 

hiervoor essentieel. D66 Breda ziet 

graag dat er een structureel 

platform wordt geboden waar 

scholieren en studenten, 

beroepszoekers en 

beroepsbeoefenaars, 

werkzoekenden en werkgevers 

elkaar vinden. D66 Breda wil 

daarom dat de gemeente samen 

met het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen onderzoekt of 

incubatorprogramma’s mogelijk zijn op 

thema’s, bijvoorbeeld duurzaamheid. Start-

ups krijgen zo een kans in Breda. De 

Onderwijsstad Breda is voor D66 per definitie 

ook Ondernemersstad Breda.  

 

Korte lijntjes kosten niets  

Naast de verticale leerlijn van de (vroege) 

kleuterschool tot aan de arbeidsmarkt, zijn 

voor D66 Breda ook de horizontale 

contactlijnen met het onderwijs van groot 

belang. Investeren in het onderwijs en in de 

banden met haar partners, zorgt voor winst op 

financieel en maatschappelijk vlak.  

 

Elke windstreek van Breda heeft zijn eigen 

scholen en daarmee netwerk in de buurt. De 

school krijgt voor D66 Breda een centrale plek 

in de wijk, waar bewoners elkaar ontmoeten 

en faciliteiten worden gedeeld. Dit zorgt voor 

toegankelijke voorzieningen en een goede 

samenhang en sfeer in een buurt. Elkaar 

kennen en samen iets doen maakt het 

samenleven prettiger en makkelijker.  

Ook de lijntjes met andere wijk- en 

stadsgebonden voorzieningen en het 

onderwijs zijn voor D66 Breda belangrijk. De 

wijkagent en Centra voor Jeugd & Gezin 

(CJG) moeten kind aan huis zijn op school om 

> D66 Breda zet zich in voor de 

realisatie van een Tienerschool 

> D66 Breda wil tenminste één initiatief 

voor een alles-in-één school realiseren  
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te kunnen voorkomen dat het kind te vaak bij 

hen op de stoep staat.  

 

Een uitvalsbasis voor talent, 

geen basis voor uitval van 

talent  

Een goede samenwerking tussen gemeente, 

politie, CJG en het onderwijs maakt dat 

schooluitval tot een minimum kan worden 

beperkt. D66 Breda wil graag dat de gemeente 

hierin meer naar zich toetrekt en werkt aan 

creatieve manieren om uitval tegen te gaan. 

De Onderwijsstad moet een uitvalsbasis zijn 

voor vele talenten, geen basis waar talenten 

uitvallen.  

 

D66 staat voor een vrij zinnig 

Breda  

Zo wordt Breda de Onderwijsstad waarin een 

leven lang leren ook echt mogelijk is. D66 

Breda zet in op een leerlijn van de voorschool 

tot de arbeidsmarkt. De stappen tussen de 

diverse onderwijssoorten moeten klein zijn en 

zeker geen struikelblok vormen. De 

uiteindelijke stap naar de arbeidsmarkt is van 

groot belang voor het succes in het leven van 

mensen, maar ook voor het succes van 

afleverende onderwijsinstellingen en 

ontvangende bedrijven. Ook op de 

arbeidsmarkt moeten stappen soepel te zetten 

zijn door mensen die zich blijven ontwikkelen. 

Korte lijnen en samenwerking tussen het 

onderwijs en andere partners dragen bij aan 

een succesvolle Bredase economie en komt de 

leefbaarheid van onze stad ten goede. 

Structureel investeren in ‘de lijntjes’ in en met 

het onderwijs kost niets, maar levert iets op: 

een vrij zinnige stad met toekomst. 
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Gebiedsontwikkeling die 

‘vanzelf’ ontstaat 

D66 Breda gaat voor organische 

gebiedsontwikkeling. Niet meer gebieden in 

een keer van achter de tekentafel ontwerpen, 

maar veel meer ruimte laten. Daarmee willen 

we tegemoet komen aan de wensen en 

behoeften van inwoners. We bieden ruimte 

voor zelfbouw van individuen of groepen, 

zoals collectief particulier opdracht-

geverschap. Dit kan gelden voor nieuwbouw, 

maar ook voor herontwikkeling van scholen, 

kerken of kantoren.  

 

 

 

De rol van de gemeente verandert, van actief 

en bepalend naar faciliterend en onder-

steunend. Creatieve initiatiefnemers die  

de mogelijkheden pakken om zichzelf en de 

omgeving te ontwikkelen verdienen ruimte.  

 

Wat D66 Breda betreft nemen corporaties 

zelfbouw op in de alliantieafspraken; ook  

moeten ontwikkelaars ruimte krijgen 

om hun locaties (deels) ter beschikking 

stellen voor zelfbouw. Daarbij worden 

instrumenten als flexibele 

bestemmingsplannen en het opnemen 

van een zelfbouwpercentage in 

bestemmingsplannen ingezet. Ook 

moet het mogelijk worden ontwikkelaars 

deadlines te stellen om te gaan ontwikkelen 

om vervolgens claims te laten vervallen. 

Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe 

initiatieven of kan het bestemmingsplan 

worden aangepast. 

 

Breda is een fijne stad om te wonen, te werken, te studeren en te 

verblijven. De stad heeft veel kwaliteiten, zoals het historisch centrum, 

het erfgoed, het groene buitengebied met groene verbindingen tussen 

wijken en dorpen en een compacte opbouw met veel laagbouw. D66 

Breda koestert dit. Breda is een knooppunt gelegen aan internationale 

verbindingen over weg en rail tussen West-Brabant, Brabantstad, 

Rotterdam en Antwerpen. Het water is van oudsher belangrijk voor 

Breda. Denk alleen al aan de naamgevers van Breda: de Mark en de Aa.  

 

Breda is ook steeds meer de stad van beeldcultuur. In verschillende 

projecten en samen met andere Europese steden werken we hieraan. 

Voor D66 Breda zijn gebieden die nog geen definitieve bestemming 

hebben kansen voor het versterken van die grafische kracht. Concrete 

voorbeelden om beeldcultuur zichtbaar te maken: de beschilderde 

fietsenstalling, grafische beelden in de openbare ruimte als speelobject 

voor kinderen, bankjes met geprinte tekst om over na te denken. 

 

> Individuen en groepen kunnen in 

Breda zelf hun huis bouwen 
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Vastgoed ontwikkelprogramma’s kunnen 

beter nog dan nu worden verspreid over de 

beschikbare ruimte in de stad. D66 Breda wil 

bij de herontwikkeling van wijken,door 

corporaties inzetten op verdunning. Bij 

nieuwbouw binnen de compacte stad wordt 

ingezet op lage dichtheid. Enerzijds via 

kleinere kavels en meer ruimte voor openbaar 

gebied met groen en water. Kavels moeten de 

mogelijkheden bieden om levensloop-

bestendig te bouwen. Dit is van belang, omdat 

zorg steeds meer de eigen verantwoordelijk-

heid van inwoners gaat zijn. D66 Breda wil 

initiatieven om zelf collectief te gaan wonen 

en (mantel)zorg onderling te regelen actief 

ondersteunen. 

Ditzelfde beleid geldt voor locaties die 

beschikbaar zijn binnen de gemeente. Dat 

betekent minder woningen in de Bouverijen. 

Het vrijvallend programma wordt ingezet op 

andere gemeentelijke locaties waar bewezen 

behoefte is, dan wel aan herontwikkeling van 

onder andere maatschappelijk vastgoed.  

 

Ruimte voor kantoren en 

bedrijven 

Bestaande panden en terreinen kunnen beter 

benut worden. D66 Breda zet zich in om deze 

aan te passen naar de huidige eisen en weer in 

te zetten voor de bestaande functie. Als dat 

geen mogelijkheid is, heeft een nieuwe functie 

voor een pand de voorkeur. Pas daarna zijn 

sloop en eventuele nieuwbouw voor D66 

Breda een optie. Dit vraagt om een overheid in 

continue dialoog. Dit kan op niveau van één 

pand, maar uiteraard kan ook gekeken 

worden naar hele terreinen.  

 

Voor nieuwe locaties is de focus het gebied 

rondom Via Breda. Naast deze specifieke 

zones voor bedrijven en kantoren, is er ruimte 

nodig voor kleinschalige kantoren en 

bedrijfjes in woonwijken. D66 Breda wil dit 

aanpakken zoals de succesvolle incubator 

Keijsersmolen. Daar is een oude school 

verbouwd tot ondernemerscentrum voor 

kleine bedrijven. Dit kan worden herhaald in 

andere wijken in gemeentelijke panden.  

Breda studentenstad 

D66 Breda koestert studenten. Zij leveren een 

positieve bijdrage aan kennis en cultuur van 

de stad. Vraag en aanbod naar 

studentenhuisvesting is echter nog niet in 

balans. We zien volop mogelijkheden om 

panden te transformeren tot 

studentenhuisvesting, bijvoorbeeld op locaties 

als het Belastingkantoor, het Nibbit terrein, 

maar ook de vele particuliere initiatieven. 

Voorbeelden als het oude kantoorpand van 

corporatie AlleeWonen dat omgebouwd wordt 

tot studentenhuisvesting 

zien wij graag meer in de 

stad. 

 

Na hun studie moeten 

starters kunnen blijven wonen in Breda. Dat 

betekent voldoende (starters)woningen met 

perspectief op doorstroming, zodat 

starterswoningen niet verstopt raken. 

Daarnaast moeten er voldoende 

seniorenwoningen zijn. Senioren kunnen 

daardoor hun eengezinswoning vrij maken 

voor doorstromers. Op hun beurt laten deze 

hun starterswoning vrij voor ex-studenten. Dit 

is de D66 Breda aanpak van scheefwonen. Er 

moet daarom snel inzicht komen in de 

omvang van dit probleem in de gemeente. 

Daarna kan de gemeente actief helpen bij het 

realiseren van geschikte (huur)woningen 

waardoor doorgestroomd kan worden. 

 

De buitenruimte op orde 

In de afgelopen jaren bleek er een structureel 

begrotingstekort te zijn op gebied van wegen. 

D66 Breda wil dit tekort niet oplossen door te 

bezuinigen op het onderhoud van de openbare 

weg en de fietspaden. D66 Breda stelt juist 

voor om in de komende periode voldoende 

middelen beschikbaar te stellen om in ieder 

geval het huidige niveau te kunnen handhaven 

en uit te bouwen. Daarbij mag de rekening 

niet worden doorgeschoven. De investering 

mag voor D66 Breda dan ook geen extra 

onderhoudskosten opleveren. Daarbij 

verdienen initiatieven waarbij inwoners zich 

> Minimaal 1000 studentenkamers erbij 
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inzetten voor groenonderhoud in de eigen 

woonomgeving een extra stimulans. Naast de 

praktische bijdrage aan het groenonderhoud 

draagt dit bij aan het gevoel van veiligheid én 

samen zijn in een buurt. Dit past binnen de 

ambitie die D66 Breda heeft om een actieve 

bijdrage van inwoners te vragen.  

 

Groen en natuur in de gemeente zijn van grote 

waarde. Het draagt bij aan gezondheid, 

leefbaarheid, maar ook aan de verdien-

capaciteit van de stad. Naast monumentale 

bomen en lanen, gaat groen over 'natuurlijke' 

speelvoorzieningen. D66 Breda zet in op een 

nog groenere gemeente. Daar hoort een 

ecologisch beheer bij, waarbij ook inwoners 

nadrukkelijk betrokken worden. Braak-

liggende terreinen worden wat D66 Breda 

betreft (tijdelijk) omgevormd tot stadsparken 

of gebruikt voor stadslandbouw.  

Breda heeft een prachtig buitengebied. D66 

Breda ondersteunt het streven naar het 

realiseren van een robuuste Ecologische 

Hoofdstructuur. Ondanks de waardering die 

lokale initiatieven verdienen, moet gewaakt 

worden dat door versnippering of blokkades 

de contouren van de hoofdstructuur worden 

beschadigd. D66 Breda verzet zich tegen 

aanwending of ontwikkeling van deze 

gebieden, anders dan naar natuur. 

 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

blijven aandachtspunten 

Breda is relatief goed bereikbaar met auto en 

openbaar vervoer. Om dit in de toekomst te 

behouden is een integrale visie op 

automobiliteit, openbaar vervoer en 

parkeerbeleid nodig. Mobiliteit en parkeren 

zijn met elkaar verweven en moeten ook als 

zodanig worden behandeld. Om de 

bereikbaarheid van Breda voor de toekomst te 

bewaren is regulering gewenst, maar alleen 

waar nodig en altijd op maat. Van belang is 

verder dat er in beleid verschil moet zijn 

tussen inwoners en bezoekers. Bezoekers aan 

de stad Breda hebben voor het grootste deel 

het centrum als bestemming. Voor hen moet 

het centrum goed bereikbaar blijven. Snel na 

het verlaten van de snelweg willen zij een 

(betaalde) parkeerplek vinden. Daarna 

vervolgen ze hun weg bij voorkeur te voet en 

als de afstand het nodig maakt per gehuurde 

fiets, (pendel-)bus of boot. In dienst van de 

bereikbaarheid hoeven er voor D66 Breda 

binnen de singels geen nieuwe 

parkeervoorzieningen gerealiseerd te worden. 

Transferia hebben de voorkeur.  

 

D66 Breda wil dat onderzocht wordt of slecht 

bereikbare openbare 

parkeergarages binnen 

de singels vervangen 

kunnen worden door 

goed bereikbare 

voorzieningen buiten 

de singels. Voor 

bewoners wordt in de 

bestaande wijken de 

beperkte ruimte zo 

goed mogelijk 

verdeeld. Betaald parkeren is een van de 

oplossingen, maar draagvlak bij betrokkenen 

is voor D66 Breda cruciaal. Breda heeft nog 

veel vrije ruimte en behoefte aan 

grondgebonden woningen. Om nieuwe 

problemen te voorkomen, wordt in deze 

nieuwe wijken gestreefd naar een 

parkeernorm die past bij de parkeerbehoefte.  

 

De komende jaren zullen steeds meer 

elektrisch aangedreven auto’s het straatbeeld 

bepalen. Om dit te faciliteren moet de 

gemeente het aantal oplaadmogelijkheden 

verder laten toenemen. Om het straatbeeld te 

beschermen worden deze laadpunten waar 

mogelijk geïntegreerd in het bestaande 

straatmeubilair. D66 Breda wil laten 

onderzoeken of de vervuilingsgraad van een 

auto te koppelen is aan bijvoorbeeld de kosten 

voor een parkeervergunning. 

 

> Extra investeren in stoepen, fietspaden en 

wegen is hard nodig  

>De gemeente gaat het openbaar groen goed 

onderhouden 
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Het andere duurzame vervoermiddel, dat 

bovendien gezond is, is de fiets. D66 Breda 

geeft de fiets daarom meer aandacht. Dat 

betekent dat bestaande voorzieningen goed 

onderhouden worden. Daarnaast streeft D66 

Breda naar fietssnelwegen naar Tilburg en 

naar Oosterhout en een verbinding tussen 

Zundert en Breda via een fietsroute langs de 

Aa of Weerijs. Daarnaast moet de bestaande 

fietssnelweg tussen Breda en Etten-Leur naar 

Roosendaal en Bergen op Zoom worden 

doorgetrokken. In wijken met drukke, nauwe 

straten wil D66 Breda hoofdfietsroutes en 

fietscorridors inrichten.  

Voor de aanloopstraten naar het centrum 

komen er wegen waar de fiets voorrang heeft 

op de auto. Er moet voldoende gratis 

bewaakte stallingruimte zijn en actief 

weesfietsenbeleid. Daarmee wordt de 

hoeveelheid op straat geparkeerde fietsen 

beperkt. Dit houdt de binnenstad winkels en 

horeca bereikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West-Brabant als logistieke 

hotspot 

Sinds april 2010 kent Breda het eerste 

kenniscentrum voor transport en logistiek van 

Nederland. Breda heeft bedrijfsterreinen met 

veel te herontwikkelen ruimte op korte 

afstand van de A16, A58 en A27. Maar ook 

elders in West-Brabant liggen terreinen die 

zich hiervoor goed lenen. Bovendien heeft 

West-Brabant een belangrijke strategische 

ligging tussen de zeehavens van Rotterdam en 

Antwerpen. D66 Breda vind dat dit beter 

uitgedragen mag worden en dat de regio 

hierin gezamenlijk 

moet optrekken.  

 

Nu duidelijk is dat de 

Fyra op korte termijn 

waarschijnlijk niet 

gaat rijden, moet 

Breda blijven 

aandringen op de 

spoedige komst van een volwaardige 

hogesnelheidsverbinding met Amsterdam en 

Antwerpen. De ontwikkeling van Via Breda 

mag wat D66 Breda betreft niet in het gedrang 

komen.  

 

  

> Parkeren: niet duurder voor de auto, gratis 

voor de fiets 

> Meer snelle fietsroutes in en naar de stad 
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Bedrijvig 

Breda 
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Versterking van citymarketing  

Breda is een buitengewoon aantrekkelijke 

plaats om te wonen, te winkelen en te werken. 

Breda verdient een profiel dat hoort bij de 

negende stad van Nederland. Wat D66 Breda 

betreft is dat gericht op twee pijlers: wonen en 

winkelen. De pijler Wonen wordt gericht op 

de professionals die werken in de regio tussen 

Rotterdam Zuid en Antwerpen en nog niet in 

Breda wonen. De pijler Winkelen wordt 

gericht op de welvarende consument in 

hetzelfde gebied. Doel is mensen met hoge 

inkomens voor Breda te laten kiezen wanneer 

het gaat om wonen en winkelen. 

Beeldcultuur als handelsmerk van Breda moet 

zichtbaarder gemaakt worden. Consumenten 

van cultuur moeten verleid worden om 

activiteiten te bezoeken. De communicatie 

hierover is een belangrijk onderdeel van 

citymarketing. Voor D66 Breda gaat goede 

citymarketing niet om het maken van een 

slogan, maar om het professioneel  

 

 

segmenteren van potentiële bezoekers en deze 

doelgroepen vervolgens gericht proberen te 

bereiken. Een goede citymarketing is nauw 

verbonden met activiteiten die plaatsvinden in 

de stad. Het Uitpunt en de promotietaken van 

de VVV moeten opgaan in een voorziening 

voor stadspromotie. D66 Breda vindt dat 

onderzocht moet worden of dit ook in 

regionaal verband kan. Krachten bundelen en 

samen optrekken is het devies. 

 

Breda kan daarnaast beter 

gebruik maken zijn 

natuurlijke ligging. De 

grens tussen Nederland en 

België is slechts een grens 

in de hoofden van mensen. 

Breda kan profiteren van 

betere communicatie en 

samenwerking met de 

Belgische markt. Daarom 

komt er een gericht 

programma om de Belgen te verleiden naar 

Breda te kijken.  

 

Creatief aan de slag met de 

binnenstad 

Door de economische crisis en de permanente 

verschuiving naar internetshopping liepen de 

bestedingen in de detailhandel de afgelopen 

jaren terug. De gevolgen hiervan zijn 

zichtbaar. D66 Breda ziet een risico dat de 

stad in de loop van de jaren tot een 

> Ondernemers en gemeente investeren 

extra in de binnenstad 

> Met de bouw van ‘Achter de lange stallen’ 

is het winkelhart compleet 

Bedrijven creëren werkgelegenheid. D66 Breda wil de stad 

aantrekkelijk maken en houden voor bedrijven. Breda verdient een 

ondernemend klimaat. Nieuwe ondernemers en ondernemingen zijn 

daarvoor een katalysator en bovendien de bron van innovatie en 

werkgelegenheid. D66 Breda streeft naar een stad waarin meer naar 

kansen dan naar bedreigingen wordt gekeken. Een stad waar de 

energie van de ondernemers de ontwikkelingen in de stad mee 

aandrijft. Zo wil D66 Breda meer kansen voor ZZP'ers, bijvoorbeeld 

door locaties met flexibele werkplekken op te zetten of te bouwen. 
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“gatenkaas-centrum” ontwikkelt: Plukjes 

winkels met daartussen leegstaande 

gebouwen of gebouwen die niet-

publieksgerichte functies krijgen. Dit is 

nadelig voor de aantrekkingskracht van het 

centrum voor Bredanaars en bezoekers. 

D66 Breda vindt dat de hoeveelheid vierkante 

meters winkeloppervlak in Breda haar 

maximale capaciteit bereikt. De locatie Achter 

de Lange Stallen is het laatste grootschalige 

project waarbij extra winkeloppervlak kan 

worden gerealiseerd. D66 vindt dat hier een 

mix van wonen en werken ontwikkeld moet 

worden met een goede stedelijke kwaliteit. 

 

De gemeente daagt ondernemers uit om 

creatief met haar mee met denken hoe de stad 

haar aantrekkelijkheid vergroot. Zaken die 

daarbij aan de orde moeten komen zijn 

concentratie van winkels en horeca, 

alternatieve publieke faciliteiten in 

vrijgekomen ruimten en het unieke karakter 

van de “buitenrand” van het centrum. Dit 

resulteert in een, in overleg met inwoners, 

horeca, detailhandel en overige 

belanghebbenden opgestelde, nieuwe visie op 

het nieuwe stadshart. Ideeën die breed 

gedragen worden, wil D66 verder laten 

uitwerken tot een professioneel projectplan. 

Daarnaast komt de gemeente ondernemers en 

bezoekers tegemoet door de parkeertarieven 

aan de rand van het centrum te verlagen. Zo 

wordt de drempel voor het bezoeken van het 

stadshart verlaagd. D66 Breda streeft naar een 

gemengd centrum waarbij winkelen kan 

worden gecombineerd met horeca en 

entertainment.  

Flexibeler gebruik van 

kantoorruimtes 

Door vernieuwingen op de arbeidsmarkt is er 

minder behoefte aan kantoren die alle 

medewerkers kunnen huisvesten en is er meer 

behoefte aan flexibele werkplekken. Plekken 

waar medewerkers of ZZP-ers de hele dag of 

een deel ervan kunnen 

neerstrijken. Er zijn al 

diverse initiatieven om 

in deze behoefte te 

voorzien. De gemeente 

dient deze 

ontwikkelingen verder 

te stimuleren door het 

aantrekkelijk te maken 

bestaande kantoren 

hiertoe om te bouwen, 

en de regels te veranderen die ondernemers 

nu tegenhouden dit zelf ter hand te nemen. 

D66 Breda zet daarbij in op een flexkantoor 

op het nieuwe station en het stimuleren van 

high speed internet / 4G netwerk in de gehele 

stad. 

 

Handen uit de mouwen voor 

iedereen  

Voor D66 Breda is de Onderwijsstad een 

plaats voor iedereen en D66 Breda wil extra 

aandacht voor de ruim 10.000 jongeren in het 

(v)mbo van onze regio. Het is voor deze 

jongeren lastig om een baan te vinden. Veel 

van het werk dat ze kunnen en willen doen is 

verdwenen naar andere (buitenlandse) regio’s, 

of ze worden verdrongen door mensen met 

een hogere opleiding. D66 Breda vindt dat er 

meer ruimte en waardering voor ‘ambachten’ 

moet komen. D66 Breda  wil graag dat de 

gemeente de handen uit de mouwen steekt om 

banen die verloren (leken te) zijn aan 

lagelonenlanden terug te halen naar onze 

regio.  

 

Gemeentebeleid met lef  

D66 Breda heeft een optimistische 

grondhouding en toont lef als het gaat om 

nieuwe evenementen en initiatieven uit de 

stad. Creativiteit en initiatief verdienen 

> 250 nieuwe flexplekken in en rond het 

nieuwe station 

> D66 Breda wil initiatieven van slimme 

ambachten 
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ruimte. Procedures en voorschriften zijn 

dienend en nooit leidend. Daarom wil D66 

Breda dat het, op bepaalde plaatsen, mogelijk 

moet worden voor evenementen om later te 

sluiten. Waar noodzakelijk moeten procedures 

versneld worden, zoals BIBOB, om zo 

ondernemers te laten doen waar ze goed in 

zijn: ondernemen. 

Breda kent een mooie historische en 

Bourgondische binnenstad, maar ook een 

groot aanbod van nog beschikbare (soms 

verouderde) bedrijfsterreinen. Het ontbreekt 

aan haalbare plannen om panden en gebieden 

succesvol te ontwikkelen. D66 Breda wil 

startende ondernemers tijdelijk de kans geven 

deze bedrijfsruimtes gratis te gebruiken. 

Daardoor heeft de eigenaar geen leeg pand, en 

kan de starter een flinke kostenpost tijdelijk 

op de nul houden. De gemeente stelt zich 

hierbij wat D66 betreft flexibel op door 

soepele, maar tijdelijke, vergunningen te 

verlenen. Zo wordt het voor de eigenaar en de 

tijdelijke gebruiker zo gemakkelijk mogelijk 

om dit te realiseren.  

 

Betere dienstverlening aan 

ondernemers 

De dienstverlening van de gemeente aan 

ondernemers kan beter. Het kan 

toegankelijker en meer centraal georganiseerd 

worden. De hoeveelheid onduidelijke en 

achterhaalde informatie voor ondernemers op 

de website van de gemeente is illustratief voor 

de verbeterslag die gemaakt kan worden. 

Vragen die een (startende) ondernemer heeft 

moeten goed, eenvoudig en snel beantwoord 

worden.  

 
Daarom wil D66 Breda dat er een één loket 

voor bedrijven komt: de ondernemerdesk. 

Deze ondernemersdesk heeft specifiek tot taak 

contact met ondernemers te onderhouden en 

hen te helpen. De desk is het centrale loket 

voor (potentiële) ondernemers in Breda en 

krijgt als doel een meetbare groei van de 

bedrijvigheid in Breda te realiseren. De 

ondernemersdesk moet los en onafhankelijk 

zijn van de structuur van de gemeente. 

Daarnaast wil D66 Breda dat de gemeente 

haar huidige medewerkers (bijvoorbeeld via 

de arbeidsvoorwaarden, cursussen en 

wisselingen van perspectief) 

prikkelt ondernemender te gaan 

werken.  

 

Ondernemers zijn welkom in Breda 

en verdienen maximale en 

professionele ondersteuning als het 

gaat om advies ten aanzien van 

mogelijkheden voor subsidies of 

vestigingseisen, vergunningverlening en 

concrete antwoorden op vragen. D66 Breda 

wil daarbij een actieve aanpak door de 

gemeente van regeldruk, de keuze voor 

controle achteraf in plaats van micro-

regulering vooraf en het geven van 

keuzeruimte voor de ondernemer als er 

tegengestelde regels van toepassing zijn. D66 

Breda heeft daarom al in de voorgaande 

raadsperiode een motie ingediend, die door de 

gehele raad is gesteund, om alle onnodige 

regels boven tafel te krijgen en deze te 

schrappen. D66 Breda wil dat de regeldruk 

verder wordt beperkt en vindt dat de 

gemeenteraad nieuwe regelgeving toetst op 

onnodige belasting. Dit maakt Breda tot een 

onderscheidende vestigingsplaats in de regio. 

 

De gemeente onderscheidt zich daarnaast 

door (niet privacy-gevoelige) gegevens die zij 

heeft beschikbaar te stellen aan onderzoekers 

en ondernemers. Deze gegevens kunnen tot 

nieuwe inzichten en daardoor kansen leiden 

voor ondernemers. Zij kunnen slim 

verschillende openbare gegevensbronnen 

combineren in het voordeel van de 

consument. Er is een motie aangenomen die 

de gemeente vraagt zogenaamde open data 

beschikbaar te stellen. D66 Breda wil dat de 

gemeente hier vaart mee maakt en zo snel 

mogelijk deze gegevens beschikbaar stelt.  

> D66 Breda rolt de loper uit voor de 

Bredase ondernemers die waarde 

toevoegen aan de stad 
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Cultuur 

in Breda 
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Cultuur als verbind element 

Cultuur verbindt. Zo vind de helft van de 

Nederlandse bevolking elkaar via actieve 

kunstbeoefening in de vrije tijd. Een 

duurzaam cultuurbeleid brengt mensen dan 

ook samen via actieve participatie. Daarbij 

streeft D66 Breda naar een mix tussen 

amateurs en professionals, maar ook tussen 

mensen uit alle delen van de stad, met 

verschillende achtergronden en interesses. 

D66 Breda wil ruim baan voor nieuwe 

projecten en activiteiten die vanuit de 

samenleving tot stand komen. Dit vergroot het 

gevoel van burgerschap bij mensen. De 

gemeente is hierbij de aanjager. Zij helpt de 

inwoners en het culturele veld om elkaar te 

vinden. Het uitgangspunt van de gemeente 

moet zijn dat iets kan en mag. Samenwerking 

in de culturele sector is voor D66 Breda het 

kernbegrip. Ten eerste is dat samenwerking 

met de stad, door een aanbod voor en door de 

stad te maken. Maar D66 Breda vindt ook dat 

culturele instellingen bestaan bij de gratie van 

ondersteuning van vrijwilligers en wil dat 

instellingen daar actief naar op zoek 

gaan. Indien zij hierbij hulp nodig 

hebben, faciliteert de gemeente - op 

aanvraag – door een vrijwilligers-

ondersteuner toe te wijzen vanuit 

Breda-Actief.  

 

Creativiteitsontwikkeling van de 

jongste inwoners van de stad is een 

groot goed. De afgelopen decennia 

zijn de kunstvakdocenten in het 

onderwijs gehalveerd. D66 wil dit kenteren. 

Breda onderscheidt zich van andere steden in 

de zuidelijke regio door een breed en 

gevarieerd aanbod voor de jeugd. D66 Breda 

ziet kansen om dit beter te verbinden met het 

onderwijs. Daarom stimuleren wij directe, 

langdurige relaties tussen basisscholen en 

culturele instellingen. 

D66 Breda ziet de waarde van cultuur voor de samenleving en de 

lokale economie. Cultuur vergroot de geestelijke gezondheid en kennis 

van inwoners, cultuur maakt het leven in de stad aangenaam. Een rijk 

cultureel leven helpt mensen om zich te ontwikkelen, schept cohesie en 

leert mensen belangrijke sociale vaardigheden. Een gevarieerd 

cultuuraanbod trekt bovendien innovatieve bedrijven, private fondsen 

en sponsoren aan. Cultuur is kortom een van de motoren van de 

Bredase economie. 

 

De afgelopen periode heeft D66 in de coalitie het budget voor cultuur 

beschermd. De sector doet ertoe, voor de economie en voor de mensen, 

dat staat buiten kijf. Hervormingen in de culturele sector mogen niet 

financieel gedreven zijn. Toch wil D66 Breda culturele instellingen 

blijven uitdagen tot een proces van hervorming 

 

> Culturele instellingen moeten actief 

samenwerken met het onderwijs  

> D66 Breda bezuinigt niet op cultuur 

en erfgoed 
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De creatieve industrie als 

aanjager van de economie 

Naast de bestaande pijler van beeldcultuur 

binnen het cultuurbeleid van Breda, is de 

creatieve industrie een van de aanjagers van 

Bredase economie. D66 Breda heeft zich 

ingezet voor deze sector door de ateliers voor 

startende kunstenaars in het Blushuis. Maar 

ook de Triple-O-Campus, designopleidingen 

van hogescholen en de ateliers van Electron 

zijn voorbeelden van creatieve instellingen die 

gezamenlijk de lokale economie een impuls 

geven.  

Uiteraard trekt cultuur ook gewoon bezoekers. 

D66 wil dat minimaal 5% van de totale 

begroting van de Gemeente Breda beschikbaar 

is voor cultuur. Door de bezuinigingen van 

andere steden op cultuur liggen er kansen om 

een inhaalslag te maken en Breda sterker te 

gaan profileren. Dat is van belang, omdat 

bezoekers een welkome financiële - en 

belevingsbijdrage leveren, maar vooral 

ambassadeurs zijn van onze stad.  

 

De afgelopen periode zijn culturele 

instellingen in Breda – veelal bottom-up – 

uitgegroeid tot centra van creativiteit waar 

ondernemerschap hoogtij viert. Poppen-

theater Muzipo, het landelijk opererende 

dansgezelschap De Stilte, PodiumBloos, en de 

vele muziekgezelschappen zijn daar het bewijs 

van. Relatief bescheiden investeringen van 

zowel gemeente als het bedrijfsleven in deze 

instellingen hebben een grote impact op de 

Bredase maatschappij en het aanbod aan 

activiteiten. Vanwege hun goede ‘return on 

investment’ zet D66 Breda in op dit type 

instellingen. 

 

Zuinig op ons cultureel en 

historisch erfgoed  

Breda kent een prachtig historisch karakter en 

schitterend erfgoed. D66 Breda vindt dat het 

onderhoud daarvan op orde moet zijn en 

blijven. De dragers van cultuur in Breda zijn 

o.a. het Chassé Theater, Nieuwe Veste, Mezz, 

MOTI, Bredaas Museum, het Huis voor 

Beeldcultuur en de Grote Kerk. D66 Breda zet 

zich in om een goed klimaat te creëren waarin 

deze cultuurdragers succesvol blijven 

functioneren. Als wederdienst vraagt D66 

deze instellingen lokale activiteiten actief te 

ondersteunen. Dat kan door 

gezamenlijke communicatie of het 

beschikbaar stellen van faciliteiten. 

Maar ook om actief bij te dragen aan 

de bescherming van het historische 

karakter en erfgoed van Breda. 

   

De kwetsbare positie van het Bredaas 

Museum en MOTI baren zorgen. De 

stedelijke functie van het Bredaas 

Museum moet in de pas lopen met de 

financiering. Het museum moet zich 

onderscheiden door vanuit een provinciaal 

perspectief te handelen. Het MOTI heeft de 

afgelopen jaren ingezet op landelijke ambities, 

maar de financiering op dit vlak ontbreekt. 

D66 Breda wil met deze instellingen in 

gesprek blijven over de connectie met de stad 

Breda en wil een herziening van het 

ambitieniveau. D66 Breda ziet de directe 

omgeving van de instellingen als vliegwiel om 

landelijke erkenning te verwerven op lange 

termijn. Eerst zaaien, dan oogsten!  

 

Om te komen tot een gedegen financierings-

mix en draagvlak vanuit de Bredase inwoners 

moet overwogen worden de instellingen onder 

één organisatorische paraplu te brengen in 

samenwerking met Het Huis voor 

Beeldcultuur. Hierdoor ontstaat rondom de 

beeldcultuur een keten tussen opleidingen, 

productie en presentatie. D66 Breda stelt 

daarbij dat ook primair onderwijs aan deze 

keten dient te worden toegevoegd.   

 

  

> Meer ruimte voor nieuwe, bruisende 

initiatieven 

> Betere faciliteiten voor cultureel 

ondernemers en meer budget voor 

nieuwe initiatieven 
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Duurzaam 

Breda 
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Nieuwe bedrijvigheid 

Een duurzame samenleving en een goed 

draaiende economie zijn wat D66 betreft niet 

met elkaar in tegenspraak.  

Sterker nog: D66 Breda ziet kansen op nieuwe 

bedrijvigheid in de verduurzaming van de 

stad. Bijvoorbeeld op het gebied van isolatie 

van bestaande bebouwing, waar veel werk 

voor aannemers ligt.  

 

Maar de behoefte tot verduurzaming biedt ook 

kansen voor innovatieve ondernemers, om 

nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 

D66 Breda wil dat de gemeente in gesprek 

gaat met bedrijven en onderwijsinstellingen, 

om gezamenlijk een incubator-programma op 

te stellen op het gebied van duurzaamheid. 

Avans heeft al een Expertise-centrum  

 

Duurzame Innovatie en er zijn verschillende 

bedrijven in de regio West-Brabant die 

(onderzoeks) voorzieningen beschikbaar 

hebben. D66 Breda wil dat verder laten 

uitgroeien. Daarnaast moet de gemeente start-

ups op dit vlak faciliteren, door vestigings-

ruimten aan te bieden in leegstaande 

kantoorpanden.   

 

Energieopwekking aanjagen 

Steeds meer elektriciteit en warmte wordt 

door inwoners en bedrijven zelf opgewekt. Zo 

zijn er op braakliggende terreinen 

zonnepanelen geplaatst. D66 

Breda wil graag meer van dit 

soort initiatieven en wil dat de 

gemeente dergelijke 

initiatieven stimuleert en 

faciliteert. D66 Breda vindt dat 

de gemeente zich actief moet opstellen om het 

uitrollen van smart grids te versnellen. 

Daardoor wordt het terugleveren van energie 

aan het net mogelijk gemaakt.  

D66 Breda streeft naar een schone, groene en duurzame stad. Maar 

niet alleen de gemeente is verantwoordelijk om de samenleving meer 

duurzaam te maken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, 

overheid en ondernemers. Alle beetjes helpen. D66 Breda vindt wel dat 

de gemeente een voortrekkersrol moet nemen. Door piketpalen te 

slaan, maar ook door ruimte te bieden aan goede initiatieven, zoals 

eigen energieopwekking, en gewenst gedrag te stimuleren, zoals het 

scheiden van afval of het schoonhouden van het groen in de eigen wijk. 

Deze rol kan de gemeente wat D66 Breda betreft nemen door 

duurzaamheid een centrale rol in het beleid te geven. Zowel door zelf 

als overheidsorganisatie het goede voorbeeld te geven, als door 

duurzaamheid bij alle toekomstige stedelijke ontwikkelingen als 

uitgangspunt te nemen. De gemeente moet initiatieven verbinden en 

ondersteunen, regels versimpelen en barrières wegnemen. Alleen daar 

waar nodig stelt de gemeente verplichtingen of verboden op. 

 

> Duurzaamheid staat niet op zichzelf, 

maar is onderdeel van alle beleidsvelden 
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Maar de gemeente kan nog meer doen. Breda 

heeft veel terreinen en daken van 

overheidsgebouwen die gebruikt kunnen 

worden voor zonnepanelen. D66 Breda wil dat 

de gemeente het goede voorbeeld geeft en op 

haar eigen daken zonnepanelen aanlegt of 

deze beschikbaar stelt voor andere 

initiatiefnemers. 

 

In navolging van andere Brabantse gemeenten 

wil D66 Breda ook in Breda- als ware 

Onderwijsstad -  het concept van de ‘kind-

windmolens’ introduceren. Hierbij worden 

kinderen mede-eigenaar van een windturbine. 

Met hulp van hun omgeving kunnen kinderen 

een investering doen die op den duur 

rendabeler is dan hun spaarrekening. Door 

hier educatieprogramma's aan te koppelen 

leren kinderen op jonge leeftijd 

proefondervindelijk over energie, milieu en 

duurzame economie. 

 

Energiegebruik terugdringen 

Mensen gaan steeds bewuster om met energie. 

Maar het kan nog beter. De gemeente kan een 

rol spelen in het terugdringen van het 

energiegebruik. Bijvoorbeeld door in te zetten 

op isolatie van bestaande bouw. Hier ligt nog 

een enorm verbeterpotentieel, dat veelal 

economisch aantrekkelijk gerealiseerd kan 

worden, maar in de praktijk blijft liggen. De 

energierekening - met name voor gezinnen - is 

een groot deel van de uitgaven. In 

woningisolatie ligt dan ook een sleutel voor 

het verbeteren van de economische positie van 

deze groep. De gemeente moet hier een mix 

toepassen van voorlichting, vereenvoudigde 

procedures en waar nodig en mogelijk 

gerichte financiële ondersteuning. Een 

interessante financieringswijze om te 

onderzoeken zijn social impact bonds, waarbij 

financiering op basis van bereikte effecten 

wordt toegepast. 

 

Ten aanzien van wonen en bouwen is 

energieneutraal bouwen het uitgangspunt. 

Voor nieuwbouw is dit vanzelfsprekend, maar 

ook voor de bestaande bebouwing moet de 

gemeente aan de slag om het energieverbruik 

te beteugelen. Sociale woningbouw is vaak de 

minst duurzame bestaande bebouwing. D66 

Breda wil met de lokale woningbouw-

corporaties afspraken maken met betrekking 

tot het versneld isoleren van deze woningen. 

Daarbij moeten woningbouwcorporaties 

zoveel mogelijk in staat gesteld worden de 

gedane investeringen terug te verdienen. Deze 

activiteiten leiden niet alleen tot 

verduurzaming, maar zorgen ook direct voor 

werk en voor verlaging van woonlasten. 

 

D66 Breda vindt dat de bestaande 

straatverlichting vervangen moet worden door 

LED lampen, als de straatverlichting 

afgeschreven is. Energie- en economische 

doelstellingen gaan daarbij hand in hand , 

doordat het gaat om innovatieve en 

energiezuinige installaties die na hun 

levensduur voor hergebruik kunnen worden 

teruggenomen worden door hun leverancier. 

 

Afval bestaat niet 

D66 Breda wil dat de gemeente streeft naar 

zoveel mogelijk hergebruik van afval. 

Uitgangspunt is dat verbranding van afval 

alleen plaatsvindt als dit om 

technische, hygiënische en 

veiligheidsreden niet hergebruikt 

kan of mag worden. Dit geldt ook bij 

het verwerken van biomassa. 

Hierdoor wordt onze samenleving 

duurzamer, maar kan ook de 

afvalstoffenheffing omlaag.  

 

De toepassing van eerder gebruikte 

grondstoffen, terugwinning en later 

hergebruik moeten wat D66 Breda betreft 

integraal onderdeel vormen van inkoop, 

gebouw en gebiedsontwikkeling. Wat D66 

Breda betreft gaat de gemeente ook over tot 

> Woningisolatie helpt om de energie-

rekening van gezinnen te beperken 

> D66 Breda wil tenminste 5 kind-

windmolens realiseren 
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het leasen van licht, vervoer en warmte in 

plaats van het kopen daarvan. De gemeente 

kan de markt stimuleren met de beste en 

meest energiebesparende oplossingen komen 

door de besparingswinst gezamenlijk te delen. 
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Een 

transparante 

overheid 
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Ruimte voor inwoners en een 

bescheiden rol voor de 

gemeente 

In Breda worden door veel inwoners, 

instellingen en bedrijven initiatieven 

ontplooid die een positieve bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van Breda. Of het nu gaat 

om sport, economische ontwikkeling of 

verduurzaming. Veel van deze partijen 

kunnen dat net zo goed of misschien wel beter 

dan de gemeente. Langs die lijn moeten taken 

die niet vanzelfsprekend bij de gemeente 

horen, worden afgestoten. Een gemeente die 

zich richt op haar kerntaken, laat meer ruimte 

over voor het eigen initiatief vanuit de stad. 

Het stoppen van taken of het laten overnemen 

ervan door inwoners en andere partijen moet 

wel zorgvuldig gebeuren.  

 

In Breda is al een kerntakendiscussie gevoerd. 

Wat D66 Breda betreft is daar nog te weinig 

uitgekomen. Welke taken voor de gemeente 

blijven en welke aan de stad worden 

overgedragen de komende jaren zal in dialoog 

met de stad worden bepaald. D66 Breda wil 

daarom dialoogsessies met de stad 

organiseren. Daarbij worden afspraken 

gemaakt, bijvoorbeeld over het gewenste 

niveau van voorzieningen, zoals de 

groenvoorziening, en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Deze afspraken worden 

vastgelegd in een sociaal contract. De 

gemeente stimuleert zo de stad om eigen 

verantwoordelijkheid te nemen en zich actief 

in te zetten voor Breda.  

 

De rol van de gemeente is duidelijk aan het 

veranderen. In het verleden hebben 

gemeenten te vaak problemen geadopteerd en 

geprobeerd op te lossen. Dat is niet altijd 

succesvol geweest. Wat D66 

Breda betreft verandert de 

rol van de gemeente dan 

ook: van uitvoerende partij 

naar een partij die anderen 

bij elkaar brengt. Daarbij 

past een ambtelijke organisatie die naar 

buiten gericht is en samen met de stad aan de 

slag gaat om de goede ideeën tot een succes te 

maken. Deze nieuwe rol betekent ook een 

verandering van verwachtingen en 

verantwoordelijkheden van anderen. D66 

Breda ziet het als een plicht van de gemeente 

om uit te leggen dat de overheid niet voor 

Veel meer organisaties dan alleen de gemeente maken deze stad. D66 

Breda vindt daarom dat de gemeente ruimte moet bieden aan 

inwoners, instellingen en bedrijven om hun bijdrage te leveren aan de 

stad. Daarbij past een gemeente die helder en duidelijk communiceert 

over haar eigen handelen en verwachtingen. Maar ook een gemeente 

die waar nodig kaders stelt met behulp van goede regelgeving. De 

gemeente moet in deze samenwerking een betrouwbare en 

transparante partner zijn. Daarbij past het niet om de rekening zonder 

meer bij inwoners en toekomstige generaties neer te leggen. D66 Breda 

wil daarom het strenge financiële beleid dat de afgelopen periode door 

de D66-wethouder is ingezet voortzetten. 

 

> De overheid heeft niet de oplossing voor 

ieder probleem klaar liggen 
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ieder probleem direct een oplossing klaar 

heeft liggen.  

 

Wijken en dorpen spelen een 

prominente rol in het leven 

van mensen  

De verschillende wijken en dorpen in Breda 

hebben ieder een duidelijk en eigen identiteit. 

Aan deze eigenheid en het eigen karakter 

moet recht gedaan worden. Inwoners weten 

als geen ander de uitdagingen, behoeften en 

kansen die in de dorpen, wijken of buurten 

spelen. D66 Breda is van mening dat mensen 

zich meer willen inzetten voor de omgeving 

waarin zij wonen als zij zich meer betrokken 

voelen. D66 Breda wil lokale correctieve en 

door inwoners aangevraagde referenda 

mogelijk maken.  

De betrokkenheid neemt ook toe als inwoners 

betrokken zijn bij het maken én uitvoeren van 

plannen voor de wijken en dorpen. Inwoners 

dienen ruimte te krijgen voor eigen 

initiatieven, de gemeente kan hen hierin 

faciliteren en bewaakt de balans tussen 

diverse belangen; maar de voorkeur gaat uit 

naar een situatie waarin dit door de inwoners 

zelf gebeurt. D66 Breda gaat uit van de eigen 

mogelijkheden van inwoners om dergelijke 

interacties te organiseren. Er zijn legio digitale 

hulpmiddelen beschikbaar die daarvoor 

ingezet kunnen worden. De gemeente kan 

daarop wijzen en inwoners trainen in het 

creëren van draagvlak voor hun plannen. 

Waar dergelijke initiatieven een extra impuls 

behoeven, bijvoorbeeld omdat zij in een 

startfase zitten, kan de gemeente een 

wijkcoördinator aanbieden. Deze kan de 

wijkbewoners bij elkaar brengen en wijst hen 

op de mogelijkheden. 

 

In sommige delen van de stad zijn wijk- en 

dorpsraden actief. Deze kunnen een 

gesprekspartner voor de gemeente vormen, 

net als alle andere inwoners en organisaties in 

de stad. D66 Breda vindt dat wijk- en 

dorpsraden representatief voor de gehele wijk 

of dorp moeten zijn, willen zij deze kunnen 

vertegenwoordigen bij de gemeente.  

 

Integriteit is een grond-

houding, geen set aan regels 

De integriteit van een persoon of organisatie is 

het fundament onder het vertrouwen tussen 

partijen. Juist daarom moeten volgens D66 

Breda ambtenaren, bestuurders en 

volksvertegenwoordigers volstrekt integer 

handelen.  

 

Het was D66 Breda dat eind 2012 een breed 

gesteunde notitie inbracht om met elkaar over 

integriteit in gesprek te gaan. Dat heeft in de 

afgelopen 

raadsperiode geleid 

tot het opstellen van 

een systeem van 

maatregelen en 

gedragscodes. Regels 

en afspraken moeten 

duidelijk maken wat wel en niet mag en wat 

de consequenties zijn van het niet naleven van 

deze afspraken. Maar integriteit is een 

grondhouding en een mentaliteit en niet 

alleen maar een set aan regels en 

gedragscodes. Daarom zijn er ook trainingen 

over het onderwerp georganiseerd voor zowel 

de gemeenteraad, het college als het ambtelijk 

apparaat. Deze trainingen moeten 

geactualiseerd en beschikbaar blijven voor 

voor ambtenaren, bestuurders, 

volksvertegenwoordigers en belangrijke 

partners van de gemeente. D66 Breda blijft 

zich daarom inzetten om integriteit op de 

agenda te houden, ondanks dat er geen 

recente incidenten hebben plaatsgevonden 

waar de gemeente Breda direct bij betrokken 

was. D66 Breda wil dat graag zo houden. 

 

Een belangrijk aspect van integriteit voor D66 

Breda is transparantie over het eigen 

handelen. D66 Breda vindt dat de Gemeente 

Breda op de goede weg is en in de toekomst in 

openheid haar huishoudboekje moet blijven 

communiceren naar de stad. Om de 

> Een professionele overheid zorgt voor 

dialoog en voldoende draagvlak 



Verkiezingsprogramma D66 Breda  

Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 

37 

 

controlerende rol van de gemeenteraad naar 

behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat 

de gemeentefinanciën transparant, tijdig 

beschikbaar en volledig verantwoord zijn. Ook 

heeft D66 Breda in de afgelopen raadsperiode 

het initiatief genomen om een openbaar 

subsidieregister op te stellen. Daarin is voor 

iedereen volstrekt transparant wie van de 

gemeente een subsidie ontvangt en waarvoor. 

Wat D66 Breda betreft eist de gemeente ook 

van de instellingen die zij subsidieert 

transparant te zijn over inkomsten, uitgaven 

en bereikte resultaten. Tot slot is D66 Breda 

zelf ook open over de eigen financiën, op 

d66breda.nl kunt u onze jaarrekening vinden 

en alle giften die we ontvangen die groter zijn 

dan 500 euro. 

 

Subsidies moeten gericht zijn 

op maatschappelijke effecten 

D66 Breda vindt dat vertrouwen het 

uitgangspunt moet zijn bij het verstrekken van 

subsidies. Maar deze ruimte schept ook 

verplichtingen. D66 Breda hanteert bij het 

verstrekken van ook subsidies dan ook het 

uitgangspunt ‘high trust, high penalty’. 

Ten aanzien van subsidies vindt D66 Breda 

dat deze gericht moeten zijn op het bereiken 

van een resultaat. Organisaties worden niet 

gefinancierd op basis van gewoonte of om in 

stand gehouden te worden, maar om een 

bijdrage te leveren aan de Bredase 

samenleving. D66 Breda vindt het reëel om, 

wanneer de resultaten uitblijven, een 

terugbetalingsverplichting in te stellen. 

Subsidies zijn wat D66 Breda betreft altijd 

tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd of 

vervangen door revolverende fondsen. 

Subsidies moeten daarom met name gericht 

zijn op initiatieven uit de stad die naar 

verwachting op enig moment op eigen benen 

kunnen staan. 

 

Regionale samenwerking  

Om ook in de toekomst een goede kwaliteit 

van dienstverlening te kunnen bieden, is het 

noodzakelijk dat de gemeente Breda goed 

samenwerkt met omliggende gemeenten, 

instanties, maatschappelijke partners en 

inwoners. In de afgelopen periode is hard 

gewerkt aan het flexibiliseren van arbeid. Dat 

betekent dat medewerkers van de gemeente 

Breda eenvoudig ook bij andere gemeenten 

ingezet kunnen worden en andersom. D66 

Breda streeft ernaar zoveel mogelijk 

ondersteunende taken in regionaal verband te 

organiseren om zo kosten te besparen. Voor 

D66 Breda is het belangrijk dat de gemeente 

intensief samenwerking zoekt met de andere 

West-Brabantse gemeenten, bijvoorbeeld op 

het gebied van inkoop 

en ICT. Hierbij dient 

continu te worden 

afgewogen of het 

mogelijk is om een 

niet-

overheidsorganisatie 

deze diensten voor 

eenzelfde kwaliteit 

goedkoper kan 

aanbieden.  

 

Ook vanuit het Rijk 

en de provincie wordt 

nagedacht over de 

ideale schaalgrootte 

voor gemeenten. Dat 

kan leiden tot samenvoeging van gemeenten. 

D66 Breda is hier niet tegen, maar ziet voor de 

gemeente Breda geen noodzaak om actief 

herindeling in de regio West-Brabant na te 

streven. Wel  

ziet D66 Breda voor Breda een belangrijke 

‘centrumrol’ weggelegd. Zowel als het gaat om 

het toegankelijk houden van de eigen 

> De gemeente handelt transparant en de 

instellingen die zij subsidieert ook 

> Een organisatie die iets belooft en niet 

nakomt, moet de subsidie terugbetalen 

> Als een organisatie een gemeentetaak 

goedkoper of slimmer kan uitvoeren, dan sluit 

Breda daarbij aan 
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voorzieningen, zoals ziekenhuizen en theater 

als op beleidsinhoudelijke thema’s. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor decentralisaties die nu op 

gemeenten afkomen (Jeugdzorg, Wmo en 

Participatiewet). 

 

D66 Breda erkent daarnaast dat de stad en de 

gemeentelijke organisatie niet in alles de beste 

is. Waar zaken elders beter kunnen worden 

uitgevoerd, moet Breda daarbij aansluiten. 

Vanuit dat perspectief is aansluiting bij de 

regionale Rekenkamer West-Brabant een 

streven van D66 Breda voor de komende 

raadsperiode. D66 Breda vindt dat een 

onafhankelijke rekenkamer belangrijk is voor 

het functioneren van de gemeenteraad.  

 

Regels zijn een middel.     

Geen doel 

Soms zorgt opstapeling van regelgeving ervoor 

dat goede initiatieven staken. D66 Breda heeft 

al een unaniem aangenomen motie ingediend 

om overbodige en belemmerende regels af te 

schaffen en blijft ook komende raadsperiode 

inzetten op vereenvoudiging van regelgeving 

en eenduidige communicatie daarover.  

 

Dienstverlening & 

communicatie 

Er zijn de afgelopen jaren onder aanvoering 

van de D66 wethouder belangrijke stappen 

gezet in de dienstverlening. De wachttijden 

aan de servicebalie zijn verkort en steeds meer 

producten worden digitaal aangeboden. De 

dienstverlening van de gemeente moet voor 

inwoners en bedrijven zo laagdrempelig 

mogelijk zijn. D66 Breda wil dan ook dat dat 

het één-loket principe verder uitgewerkt 

wordt via bewezen platforms en landelijke 

standaarden als mijnoverheid.nl en 

ondernemersdossier.nl. 

 

Het aantal producten en diensten dat geheel 

online kan worden afgenomen kan nog verder 

worden uitgebreid en een paspoort of rijbewijs 

kan wat D66 Breda 

betreft ook prima bij 

u thuis of op het werk 

worden bezorgd. Ook 

bij complexe vragen 

moeten inwoners en 

bedrijven snel en 

goed geholpen 

worden. Bovendien 

moet er op ieder 

moment inzicht zijn 

in de status van 

(aan)vragen, welk 

kanaal een klant dan 

ook kiest (telefoon, 

balie, internet).   

 

D66 Breda wil dat klanten (inwoners, 

ondernemers en bedrijven) de prestaties van 

de gemeente en de dienstverlening via een 

jaarlijkse onafhankelijke enquête beoordelen. 

De gemeente moet de uitkomsten van die 

enquête gebruiken om de dienstverlening naar 

een nog hoger niveau te tillen. Bij een klant-

vriendelijke opstelling passen openingstijden 

die aansluiten bij de behoeften van mensen. 

D66 blijft daarom streven naar slimmere 

openingstijden van het stadskantoor, 

bijvoorbeeld in de avonduren of op zaterdag. 

 

Het huishoudboekje 

Bij aanvang van de vorige raadsperiode was 

niet transparant hoe de gemeente er financieel 

voor stond. In de eerste maanden van dit 

College werd duidelijk dat deze financiële 

positie beroerd was. D66 Breda heeft 

nadrukkelijk gekozen om de financiën 

allereerst transparant en inzichtelijk te 

> Een professionele overheid heeft voldoende 

reserves om financiële tegenvallers op te 

vangen 

>Uw paspoort of rijbewijs moet ook thuis of op 

het werk worden bezorgd 

> D66 Breda wil dat de gemeente aansluit bij de 

Rekenkamer West-Brabant 



Verkiezingsprogramma D66 Breda  

Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 

39 

 

maken. Er zijn maatregelen getroffen die 

pijnlijk waren, maar wel in het belang van de 

stad. Zo is Breda financieel op lange termijn 

gezond. 

 

Grondpolitiek is in het verleden in te veel 

gemeenten verworden tot speculatie ten 

behoeve van de gemeentebegroting, ook in 

Breda. Nu de woningmarkt op slot zit, is de 

negatieve kant van deze speculatie zichtbaar 

geworden. D66 Breda wil dat grondpolitiek 

niet meer gebruikt zal worden ter aanvulling 

van de lopende rekening. D66 Breda heeft de 

afgelopen jaren de rooskleurige 

verwachtingen van het grondbedrijf bijgesteld 

naar reële verwachtingen, de uitvoering van 

de gemeente ook op financieel gebied 

verbeterd en de gemeente is dankzij D66 

Breda van start gegaan met het op peil 

brengen van de reserves.  

 

D66 Breda kiest ervoor om de rekening niet 

bij volgende generaties te leggen en vindt dat, 

ook in moeilijke financiële tijden, inkomsten 

en uitgaven met elkaar in evenwicht moeten 

zijn. Zonder daarvoor in te teren op reserves 

of te leunen op de inkomsten uit de verkoop 

van bezittingen. D66 Breda wil dat financiële 

meevallers (ook in betere tijden) allereerst ten 

goede moeten komen aan de versterking van 

het weerstandsvermogen van de gemeente om 

de kwaliteit van Breda te kunnen blijven 

garanderen ook in de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 Breda is tegen lastenverhoging. D66 

Breda wil de komende jaren de 

afvalstoffenheffing verder verlagen met 

behoud van hetzelfde kwaliteitsniveau. Mocht 

de gemeente zich toch genoodzaakt zien de 

belastingen verhogen, dan vindt D66 Breda 

dat gemeentebelastingen gelijk moeten 

oplopen met toenemend inkomen boven de 

bijstandsnorm, om zo een armoedeval te 

voorkomen. Hetzelfde geldt omgekeerd voor 

kortingen op sport, cultuur en het 

gemeentelijk 

kwijtscheldingsbeleid. 

 

Bezuinigingen mogen niet ten 

koste gaan van investeringen in 

het onderwijs en de kwaliteit van 

de buitenruimte. Dit zijn voorwaarden voor 

een welvarende , duurzame toekomst van de 

stad Breda. D66 Breda vindt dat de ambtelijke 

organisatie moet worden aangepast aan de 

kerntaken. Bij krimp van de gemeentelijke 

organisatie stuurt D66 Breda aan op selectie 

op basis van kwaliteit. Een vacaturestop en 

gedwongen uitstroom mogen  niet ten koste 

gaan van jongeren. Daarom is er gestart met 

een gemeentelijk traineeprogramma, want 

ook in de ambtelijke organisatie moet ‘een 

verloren generatie’ worden voorkomen.  

> D66 Breda is tegen lastenverhoging 


