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Datum; 8-1-2016 

Betreft vragen ex. Art. 41 RvO inzake Breepark 

Geacht College, 
 
Breda is volop in beweging en er staan veel mooie ontwikkelingen op de rol. Een aantal daarvan zijn in een 
vergevorderd stadium. Een van die ontwikkelingen is de realisatie van evenementenzone Breepark aan de rand van 
bedrijventerrein Minervum in Breda-Oost. Dit multifunctionele vrijetijdspark zal naar de mening van D66 een positief 
effect hebben op de economische positie van Breda en de regio. 
Zowel inwoners van Breda als bezoekers uit de regio kunnen straks genieten van sport- en vrijetijdsbeleving, 
recreëren in de natuur en de Bredase ambiance ervaren.  
 
Het proces om te komen tot de realisatie van Breepark kent een lange voorgeschiedenis. Voor onze fractie was de 
bouw van de evenementenhal een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met de totale ontwikkelingsplannen. 
Juist in het realiseren van een evenementenhal zit wat onze fractie betreft het maatschappelijk belang van de totale 
plannen. 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de realisatie van het Breepark gelijktijdig te laten plaatsvinden. Inmiddels 
zijn de eerste ondernemers al van start gegaan op Breepark. Sportretailer Decathlon opende in november 2015 haar 
deuren en vorige week ging de grootste McDonald’s vestiging in de regio open voor het publiek.  
In verschillende persberichten wordt vanaf begin 2015 melding gemaakt van de komst van diverse faciliteiten op 
Breepark. Onze fractie merkte op dat er in persberichten soms wel en soms niet werd gerefereerd aan de komst van 
de indoor evenementenhal. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen door vraag 1 en 2 te beantwoorden? 
 

1. Wat is de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van de evenementenhal? Kunt u daarbij aangeven 
waarom de realisatie van de evenementenhal niet gelijktijdig met de Decathlon en McDonalds heeft kunnen 
plaatsvinden?  

 
2. Wanneer kan Breda de opening van de evenementenhal tegemoetzien?   

 
De komst van de evenementenhal is volgens D66 niet alleen goed voor de exploitatie van Breepark, maar biedt ook 
de nodige kansen als extra locatiemogelijkheid voor evenementen. Hiermee vermindert het de druk wat betreft 
geluidsoverlast in de binnenstad enerzijds en anderzijds creëert het ruimte voor nieuwe economische kansen in de 
binnenstad. De komende periode zal er vanuit uw college een nieuwe visie op evenementenbeleid in Breda 
opgesteld worden, zoals opgenomen in het Bestuursakkoord Focus op vooruitgang. Onze fractie gaat er vanuit dat 
de evenementenhal op Breepark een belangrijk onderdeel gaat vormen van deze visie.  
 

3. Onderschrijft u de mening van de D66-fractie? Zo nee, waarom niet?  
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De ontwikkelingen op Breepark zullen zoals gezegd een positief effect hebben op de economische positie van Breda. 
Daarvoor zal de gemeente in samenwerking met bijvoorbeeld het Ondernemersfonds, het Toeristisch fonds en 
andere partijen, kansen moeten pakken en de verbinding met elkaar moeten zoeken.  
 

4. Welke kansen ziet het college om synergie te bevorderen tussen toerisme in de regio Baronie van Breda, de 
leisureactiviteiten op Breepark en de Bredase Binnenstad? Hoe kunnen we bezoekers en dagjesmensen die 
Breepark bezoeken meer van onze aantrekkelijke stad laten zien? 
 

5. Welke lokale en regionale partners wil het College betrekken bij het benutten van deze kansen?  
 
We willen graag dat het vrijetijdspark voor inwoners van Breda en bezoekers goed bereikbaar is en blijft. Daarvoor 
hebben onder andere afgelopen maanden wegwerkzaamheden plaatsgevonden bij het kruispunt van de Zuidelijke 
Rondweg met de A27. Tijdens eerdere besprekingen over Breepark is er ook gesproken over verbinding met 
openbaar vervoer.  
 

6. Hoe kijkt het college aan tegen de bereikbaarheid via openbaar vervoer van het vrijetijdspark? Welke 
uitdagingen en kansen ziet u? Wat is de status van de verkenningen die in het verleden zijn uitgevoerd op dit 
vlak? 

 
In afwachting van uw antwoord, 
 
Faissal Boulakjar, 
Raadslid D66 Breda. 
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