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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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D66 verantwoordt
Breda is mooi. De grote diversiteit aan buurten, wijken
en dorpen maken van Breda een fijne plek om te
wonen, werken en leven. Inwoners van onze gemeente
zijn trots op Breda, dat blijkt ook uit de vele initiatieven
en samenwerkingen tussen bewoners, bedrijven en
organisatie om Breda elke dag een stukje beter en
mooier te maken.
Maar Breda is nooit af. Om Breda die fijne plek te
laten blijven, moeten we nu een aantal keuzes durven
maken. Gedurfde keuzes, maar realistisch en financieel
verantwoord.
Een leven lang leren en meedoen voor elke Bredanaar, betekent nu investeren in goed
onderwijs. D66 durft hierbij te kiezen voor een betere afstemming tussen onderwijs en
arbeidsmarkt. Een fijn leven in goede gezondheid voor elke Bredanaar, betekent nu investeren
in goede zorg. D66 durft te kiezen voor preventie, beginnend bij onze jeugd.
Plezierig opgroeien en leven in een gezonde omgeving voor elke Bredanaar, betekent nu
investeren in een goed klimaat. D66 durft hierbij te kiezen voor gasloos bouwen en meer
groen in plaats van grijs. Stenen eruit en groen erin.
D66 Breda had de afgelopen periode acht zetels in de gemeenteraad en leverde twee
wethouders. Samen met u hebben wij al een aantal belangrijke keuzes gemaakt. We
hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe zorgtaken in Breda goed zijn opgepakt, we hebben
noodzakelijke stappen gezet op cultureel gebied, we realiseerden onze onderwijsagenda en
gaven heel concreet invulling aan bestuurlijke vernieuwing. En Parijs is nog ver? D66 zorgde
ervoor dat Breda de eerste groene stappen heeft gezet om te voldoen aan de duurzame
afspraken van Parijs.
D66 Breda kijkt terug op een effectieve periode en kijkt vooruit naar een mooie kansrijke
periode die voor ons ligt. In dit programma legt D66 Breda de belangrijke keuzes voor
de komende vier jaar aan u voor. Hierbij schetsen we onze visie op een aantal thema’s
en benoemen we de keuzes die D66 daarin wil maken. We kiezen er bewust voor om
duurzaamheid niet als apart thema te beschouwen. Duurzaam handelen vinden we zo
vanzelfsprekend dat het terug komt in al ons denken en doen. Het loopt dan ook als een
groene draad door ons programma.
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Breda is op veel terreinen toe aan de volgende stap.
Wij merken bij veel mensen, inwoners, bedrijven en
instellingen de wil en durf om verder te kijken. Dat
vraagt om duidelijke keuzes. D66 wil die keuzes samen
met u maken. Durft u dezelfde keuzes te maken? Stem
dan 21 maart D66 Breda!

Tim van het Hof
Lijsttrekker D66 Breda
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1. Breda Leeft
Een goed en gezond leven voor alle Bredanaars is belangrijk. D66 vindt het belangrijk
om bij gezondheid niet alleen aan zorg achteraf te denken, maar vooral aan
preventie. Wij kiezen daarom voor meer investeringen in preventieve maatregelen.
Een goede gezondheid begint in de kinderjaren
Een ongezonde leefstijl door bijvoorbeeld roken, (te) weinig beweging en slechte voeding
zorgt dat veel mensen korter leven met meer ongezonde levensjaren. Kinderen leren
op jonge leeftijd ongezonde patronen aan, waardoor hen kansen ontnomen worden op
een gezond leven. Door vroegtijdig ingrijpen wil D66 de negatieve spiraal doorbreken.
Maar de gemeente kan dat niet alleen. Ook zorgverzekeraars en de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD) hebben er belang bij dat ziekten worden voorkomen. D66
wil dat de GGD samen met zorgverzekeraars, preventieprogramma’s aanbiedt gericht
op gedragsverandering bij jongeren.
Ruimte voor beweging
Beweging en sport zijn essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van mensen.
D66 wil daarom dat de gemeente zich niet alleen beperkt tot het aanbieden van goede
faciliteiten.

Sporten moet actiever gestimuleerd worden, met name voor Bredanaars die niet
makkelijk in contact komen met sport. D66 wil basisvoorzieningen op het gebied van
sport overdag openstellen en voor alle Bredanaars toegankelijk maken. Tegelijkertijd wil
D66 deze basisvoorzieningen en andere sportterreinen en locaties rookvrij maken. Om
nog een extra stimulans te geven aan een gezonde stad, wil D66 Breda het topsport
klimaat in Breda verbeteren. Topsport zorgt voor goede voorbeelden en rolmodellen
die een sportieve en gezonde levensstijl uitdragen.
Daarnaast willen we dat de stad en de dorpen ruimte bieden om te bewegen. Een
buitenruimte met gezonde lucht en veel groen. Een buitenruimte die uitnodigt om actief
te bewegen draagt bij aan een gezonde levensstijl. De komst van de Omgevingswet
biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen openbare ruimte en gezondheid te
leggen.
De steeds groter wordende groep ouderen die langer thuis blijft wonen vraagt om ook
aandacht. We zetten daarom in op programma’s die ouderen ondersteunen om van
waarde te blijven en beweging stimuleren.
Schulden uitbannen
Iedereen moet zich thuis voelen in Breda en de ruimte krijgen om mee te doen naar
eigen vermogen. Wij vertrouwen daarbij op de eigen kracht van mensen. Dat betekent
dat we eerst kijken naar wat Bredanaars zelf kunnen, om van daaruit te kijken waar
de vragen liggen om weer mee te doen in de samenleving. Helaas zien we te veel
Bredanaars die bijvoorbeeld gebukt gaan onder problematische schulden en die leven
in armoede. In veel gevallen is de overheid zelf de grootste schuldeiser. Schulden en
armoede kunnen van generatie op generatie overgedragen worden en hebben grote
impact op de toekomstmogelijkheden van kinderen. D66 wil daarom de komende
periode fors inzetten op het aanpakken van problematische schulden. De belangen
van kinderen hebben hierbij de hoogste prioriteit.
Autonomie over het leven
D66 wil dat mensen invloed kunnen hebben op de ontwikkelingen van hun eigen stad,
wijk en straat. Daarmee wordt de sociale cohesie en betrokkenheid versterkt. Dat
doen we bijvoorbeeld al door wijkdeals te sluiten, met thematafels, Breda Begroot en
Breda Doet. Wij vinden dat de gemeente en andere instanties moeten luisteren en zich
waar mogelijk moeten aanpassen aan wat inwoners nodig hebben. Soms zal er dus
van de gebaande paden moeten worden afgeweken om nieuwe, kansrijke initiatieven
mogelijk te maken. D66 wil dat inwoners de gemeente via ‘Right to Challenge’ kunnen
uitdagen om zelf zaken beter en/of goedkoper uit te voeren. Aan het gemeentebestuur
de uitdaging om experimenten en initiatieven mogelijk te maken en waar nodig te
ondersteunen.
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Mensen willen autonomie over hun leven, ook als ze beperkingen ervaren. Dat betekent
dat niet de gemeente of professionals bepalen wat goed is voor iemand, maar mensen
zelf. We nemen zorg niet over, maar passen de dienstverlening aan, aan wat nodig is.
Daarbij sluiten we aan op wat iemand nog zelf kan met behulp van de sociale omgeving.
De regie ligt wat D66 betreft zo lang mogelijk bij mensen zelf. Mensen die daar moeite
mee hebben, helpen we bij het houden van die regie. Hierbij wil D66 meer aandacht
voor het stijgend aantal mensen met dementie.
Duurzaam meedoen
D66 vindt dat iedereen in Breda mee moet kunnen doen, ongeacht afkomst, geaardheid
of religie. Breda stelt zich open voor migranten die oorlogsgeweld ontvluchten. In
plaats van hen aan hun lot over te laten, willen we dat zij vanaf dag één meedoen in
onze stad, zodat zij meteen onderdeel uitmaken van de Bredase samenleving.
Ongedocumenteerde daklozen verdienen juridische ondersteuning of begeleiding
voor terugkeer naar het land van herkomst. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers zijn
daar in beginsel de landelijke ‘bed-bad-broodvoorzieningen’ voor, maar we mogen als
Breda nooit wegkijken als een menswaardig bestaan in gevaar komt. Statushouders
krijgen vanaf de eerste dag intensieve taalcursussen aangeboden. De gemeente zal de
kwaliteit van taalaanbieders controleren. Er komt actieve begeleiding op maat bij het
vinden van werk en/of opleiding.
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De gemeente voert de regie bij de inburgering en werkt hierbij intensief samen
met onderwijs, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en taalaanbieders. Initiatieven
van Bredanaars die bijdragen aan het welzijn en de participatie van nieuwkomers
verwelkomen we van harte en zullen we zo nodig (financieel) ondersteunen.
Financiële ruimte voor nieuwe initiatieven
Ondanks het succes van Zorg voor Elkaar Breda, zien we nog te vaak dat
financieringssystematiek en organisatiebelangen verdere samenwerking tussen
de organisaties in de weg zit. D66 wil dat het zorgveld stappen blijft zetten om de
kwaliteit gezamenlijk te verbeteren, de zorgomvang te beheersen en daarmee de zorg
betaalbaar te houden. We reserveren voor nieuwe initiatieven minimaal 1% van de
huidige budgetten.
Zorg voor verwarde mensen
Het aantal gemelde incidenten met verwarde personen stijgt al jaren op rij. Dit valt voor
een deel te wijten aan landelijk beleid en D66 wil dat Breda samen met het Rijk en
andere gemeenten, de zorg voor deze groep op orde brengt.

D66 Durft
D66 Breda durft te kiezen voor persoonlijke preventie in plaats van generieke en
dure zorg achteraf. Wij kiezen ervoor jongeren met problemen niet op hun 18e
los te laten. Niet iedereen is op zijn 18e verjaardag volwassen. Wij hebben en
houden oog voor deze mensen en bieden hen ondersteuning en opleiding aan.
We spreken de ambitie uit dat wij in 2019 gaan voor de winst met de Europese
Access City Award.
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D66 Kiest
Investeren in een gezonde leefstijl bij jongeren
Jongeren hebben de toekomst. Door nu in hun gezonde leefstijl te
investeren, plukken we daar vele jaren de vruchten van.
De stad en dorpen zo inrichten dat bewegen aantrekkelijk en toegankelijk wordt
Bewegen in een schone lucht is gezond. We richten de openbare ruimte zo
in, dat het aantrekkelijk wordt om veel te bewegen.
Mensen voeren regie over hun wijk, buurt én leven
Mensen moeten meer invloed krijgen op hoe hun leven en leefomgeving
ingericht zijn.
Kansen bieden aan kinderen van ouders met schulden
De invloed van schulden van ouders op de ontwikkeling van kinderen is
groot. D66 wil deze kinderen een goede toekomst bieden.
Financiële ruimte bieden aan initiatieven die samenwerking
verbeteren
Financiële prikkels helpen om innovatieve ideeën een kans te geven en om
samenwerking tussen organisaties te verbeteren.
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2. Breda Leert
Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven in te richten zoals ze zelf willen.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er gelijke kansen zijn voor iedereen.
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke
ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt en dat afkomst niet bepalend
is voor de toekomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van
sociale vaardigheden, van mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding
en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende
tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet
onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste
onderwijs in Breda, met gelijke kansen voor iedereen.
Diploma voor elke jongere
D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie
lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we
de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. We houden een strakke
verzuimregistratie bij, signaleren uitval tijdig en gaan spijbelen tegen. We willen dat de
gemeente in het kader van de leerplichtwet, hier slim beleid voor opstelt. D66 wil dat
als een onderwijsinstelling in meerdere gemeenten is gevestigd, de gemeente in de
uitvoering van de leerplichtwet goed samenwerkt met die andere

gemeenten. We voelen ons verantwoordelijk voor onze jongeren, ook over de
gemeentegrens.
Duurzame schoolgebouwen
Het beste onderwijs verdient de beste gebouwen. De gemeente is verantwoordelijk
voor de huisvesting van scholen. Breda heeft de durf gehad om de middelen voor
onderwijshuisvesting door te decentraliseren naar het onderwijsveld zelf. In de stad
zien we dat onze jongeren hierdoor prachtige en functionele schoolgebouwen hebben
gekregen of nog krijgen. D66 Breda is voor een principeakkoord met het onderwijsveld
dat de huisvestingsgelden altijd worden doorgedecentraliseerd.
Periodiek maakt de gemeente afspraken met het onderwijs over de staat en stand
van de gebouwen. Hierbij richten we ons de komende periode specifiek op het
stimuleren van onderwijsvernieuwingen, waarvoor de gebouwen geschikt moeten zijn.
Tevens maken we ambitieuze afspraken over duurzaamheid. D66 wil dat Breda de
duurzaamste schoolgebouwen heeft van ons land.
Bredaas Burgerschap
D66 staat voor duurzaam Bredaas burgerschap. Verbondenheid met elkaar, de
samenleving en onze democratische rechtsstaat is uitermate belangrijk. Veel mensen
zijn op zoek naar identiteit en binding. Kritische burgers die een verantwoordelijkheid
voelen voor elkaar en ons stelsel zijn onontbeerlijk. D66 vindt het daarom belangrijk
dat er in het onderwijs ook aandacht is voor belangrijke levensvaardigheden,
levensbeschouwing en burgerschap.
Extra aandacht voor de Bredase samenleving en haar geschiedenis draagt bij aan
een betere band met de stad en mede-Bredanaars. We zien graag dat scholen hun
scholieren buiten de schoolmuren laten leren. Hiervoor stimuleren we samenwerking
tussen scholen en maatschappelijke instituties in de stad, zoals culturele instellingen
en de gemeente(raad) zelf.
Bedrijvig Onderwijs
Het onderwijs dient niet alleen aan te sluiten bij maatschappelijke thema’s in Breda
om het leren voor scholieren actueel en relevant te maken. Het onderwijs moet ook
aansluiten bij de economische kansen voor Breda. In navolging van de Strategische
Onderwijsagenda wil D66 een ‘Bredaas Convenant’ tussen gemeente, onderwijs en
het bedrijfsleven sluiten. Met elkaar gaan we de uitdaging aan om het onderwijs en de
arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en jongeren de juiste vaardigheden
mee te geven.
In het ‘Bredaas Convenant’ maken we afspraken over mentorprogramma’s waarbij
werkenden, studenten en scholieren aan elkaar worden gekoppeld. Er worden

12

Cultuur voor en door iedereen
Kennismaking met kunst en cultuur in de breedste zin is voor alle kinderen belangrijk.
Niet alle scholen bieden een programma aan waarin kinderen hun talenten kunnen
ontdekken of inspiratie vinden. D66 wil dat alle kinderen cultuuronderwijs krijgen.
Kunstzinnige en culturele vorming is een belangrijk onderdeel en scholen dienen hier
met professionele docenten invulling aan te geven. Aanvullend stimuleren we dat hierbij
wordt samengewerkt met culturele instellingen. Hierdoor ervaren en maken leerlingen
kunst en cultuur.
Breda studentenstad
Breda is toekomstgericht als studentenstad. Breda heeft fantastische opleidingen en
onderwijsinstellingen voor studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs
en voor studenten die academisch onderwijs volgen. Als je wilt studeren is er veel
te kiezen in Breda. Maar studeren gaat niet alleen om onderwijs volgen, het gaat
ook om het studentenleven. Om studenten te binden aan onze stad zijn naast een
bruisend uitgaansleven, ook op studenten gerichte faciliteiten nodig zoals goede en
betaalbare huisvesting, sportfaciliteiten en betaalbare cultuurvoorzieningen. Niet alleen
in het belang van de studenten, maar ook in het belang van Breda. Studenten brengen
naast levendigheid ook kennis naar de stad. D66 wil haar studenten binden en boeien.
Studenten zijn een verrijking voor het culturele en uitgaansleven van Breda en een
stimulans voor de Bredase economie.
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Actueel en relevant onderwijs
D66 stimuleert dat opleidingen programma’s ontwikkelen die aansluiten bij de
kenmerken van Breda en haar omgeving. Dit maakt het onderwijs ook actueel en
relevant voor onze (omliggende) gemeente(n). Studie en samenleving staan zo met
elkaar in verbinding. Studenten worden opgeleid voor de arbeidsmarkt van Breda en
omgeving. Dit trekt studenten aan en bindt afgestudeerden aan onze gemeente. Een
win-win situatie. Breda Leert een leven lang. Dit maakt het onderwijsveld een spin in
het web, daar waar het gaat om duurzaamheid, burgerschap, cultuur, arbeidsmarkt,
studentenstad en de uitvoering van het Landelijk Taalakkoord. Dit maakt leren in Breda
actueel en relevant. In het onderwijs, in de stad en in de regio. Voor nu en voor de
toekomst.

D66 Durft
Wij durven ambitieus te zijn in en voor het onderwijs. Ook op lokaal niveau.
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. D66 wil dat Breda
samenwerking stimuleert binnen en tussen instellingen in het onderwijsveld en
bedrijven in de regio.
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D66 Kiest
Alle jongeren met een diploma van school
Een opleiding is de beste kans op een baan en een goede toekomst. D66
wil daarom dat geen enkele jongere zonder diploma van school gaat.
Het beste onderwijs in de beste gebouwen
Het onderwijs in Breda is van hoog niveau. Het onderwijs verdient goede
en duurzame gebouwen die daarbij aansluiten.
Bredaas burgerschap, kunst en cultuur voor en door al onze
jongeren
Aandacht voor de Bredase samenleving en haar geschiedenis draagt bij
aan de binding met de stad en haar inwoners.
Een ‘Bredaas Convenant’ tussen gemeente, onderwijs en het
bedrijfsleven
Met elkaar gaan we de uitdaging aan om het onderwijs en de arbeidsmarkt
beter op elkaar aan te laten sluiten en jongeren de juiste kennis en
vaardigheden mee te geven.
Breda als aantrekkelijke stad voor en door studenten
Studenten brengen levendigheid en kennis naar de stad. D66 wil studenten
daarom meer aan de stad binden.
Actueel en relevant onderwijs dat aansluit bij onze gemeente en de
regio
D66 stimuleert dat opleidingen programma’s ontwikkelen die aansluiten bij
de kenmerken van Breda en haar omgeving.
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3. Breda Bouwt
Voor steeds meer mensen is het moeilijker om een geschikte woning te vinden in
Breda. Ruimte om meer woningen te realiseren is aanwezig. Het ’verdichten’ van
de stad zorgt voor meer woningen, waardoor de stad levendiger en economisch
aantrekkelijker wordt. Tevens wordt zo de prachtige en noodzakelijke natuur ontzien.
Meer variatie in woningtypen is gewenst. De gebieden in en nabij het stadscentrum
lenen zich voor stedelijk wonen. Het bouwprincipe van het Chassépark waar meer
hoge bebouwing een aantrekkelijke groene verblijfsruimte mogelijk maakt, wil D66
vaker toepassen. Bij nieuwbouwprojecten wil D66 de starre parkeernorm omzetten
naar een mobiliteitsplan, waar naast eigen auto’s juist deelauto’s, elektrische
laadpalen, vraaggericht openbaar vervoer en de fiets onderdeel van uitmaken. De
situatie in de buurt van het station is immers niet te vergelijken met die van een
buitenwijk.
Het nieuwe bouwen
We gaan meer ruimte bieden aan zelfbouw en alternatieve woonvormen in de stad en
aan de randen van de dorpen. We ondersteunen deze initiatieven en jagen ze aan.
De ruimte die de Brabantse Agenda Wonen biedt voor binnenstedelijk bouwen en
transformatie, wil D66 maximaal benutten. Indien het noodzakelijk is om tempo in deze
ontwikkelingen te krijgen kan de gemeente zelf de ontwikkeling op zich nemen.

In de regio Breda moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ook het
aantal middeldure huurwoningen moet omhoog. D66 wil een regiopact sluiten met
prestatieafspraken om beide te realiseren. In Breda kunnen Sociale koopwoningen
middels zelfbouw voor een deel van de doelgroep ook een oplossing zijn. Mogelijkheden
voor tijdelijk en flexibel wonen in leegstaande panden en op braakliggende terreinen
moeten verkend worden. Op kwetsbare plaatsen is verwijderen van bebouwing
gewenst. Nieuwe (grootschalige) bebouwing in het buitengebied is ongewenst.
Doorstroming
Het woonbeleid moet erop gericht zijn dat de doorstroming toeneemt. Door beperkte
doorstroming blijft de woningmarkt stilstaan en hebben inwoners moeite om een
geschikte woning te vinden, zoals bijvoorbeeld starters. D66 wil dat iedereen in Breda
zijn of haar droomhuis kan vinden. Het aanbod moet daarom beter aansluiten bij
de woningbehoefte, nu en in de toekomst. Het is van belang dat we (toekomstige)
bewoners meer betrekken bij ontwikkelplannen en dat we meer flexibiliteit en ruimte
creëren om bij de woningbehoefte aan te sluiten.
Breda voorbereid op klimaatverandering
Klimaatverandering zorgt ervoor dat we meer regenwater moeten verwerken dan onze
riolen aankunnen. Groen en gras kunnen grote hoeveelheden hemelwater opvangen.
Klimaatverandering leidt er ook toe dat we meer fysieke maatregelen moeten treffen
om droge voeten te houden. Dat doen we door de buitenruimte groener en slimmer in
te richten.
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Onze inwoners betalen gezamenlijk tientallen miljoenen euro’s te veel aan hun
energierekening. D66 zet fors in op het verduurzamen van woningen. Nieuwbouw is
altijd energieneutraal. We laten projectontwikkelaars groen in de omgeving, op daken
en op straatniveau aanleggen. Om bestaande woningen te verduurzamen sluit de
gemeente een lokaal energie- en klimaatakkoord met lokaal actieve partijen, bedrijven,
kennisinstellingen en bewonersinitiatieven, waarin de klimaatambities gewaarborgd
worden.
Duurzame mobiliteit
D66 wil de luchtkwaliteit verbeteren, meer groen aanleggen en voorrang geven aan
voetgangers en fietsers. Vervoer per auto in, om en naar de stad neemt immers teveel
toe. Vervuiling, opstopping, gevaar en lawaai dreigen daardoor ook toe te nemen.
Op sommige plaatsen is in dichtbebouwd gebied de ruimte zo schaars dat verdiept
aanleggen van wegen of ondertunneling uitkomst moet bieden. Het verleggen van
routes van auto’s en openbaar vervoer is noodzakelijk. Een Masterplan Mobiliteit moet
de bereikbaarheid van Breda gaan borgen. Aantrekkelijke verblijfs- en winkelgebieden
in stad, wijk en dorp moeten hierbij gevrijwaard worden van auto’s en bussen.
We gaan wegen en verkeerslichten slimmer maken en er komt meer budget voor
verkeersveiligheid rondom basisscholen. Het openbaar vervoer in de regio Breda
wordt slimmer, flexibeler en zonder emissie.
Parkeren
Het invoeren van vergunningparkeren rondom het centrum is een effectief middel
gebleken om de parkeerdruk te verlagen. D66 wil wijken die parkeerproblemen willen
oplossen, ondersteunen om zo samen met de inwoners te komen tot een goede
invoering van vergunningparkeren. Om het aantal auto’s van met name bezoekers van
buiten de stad in en om het centrum te beperken, moet het aantrekkelijker worden om
te parkeren op transferia aan de randen van de stad met goed aansluitende openbaar
vervoersvoorzieningen.

D66 Durft
In 2018 stellen we het plan vast om de bestaande bouw van het aardgasnet af
te krijgen. Per 2019 kiezen we voor gasloze nieuwbouw. Bij de alliantieafspraken
met de woningcorporaties is duurzaamheid topprioriteit. Wij kiezen voor de
fiets. Fietsers krijgen letterlijk en figuurlijk voorrang. In het Masterplan Mobiliteit
is een prominente positie weggelegd voor de fiets, binnen en buiten de stad.
Fietsroutes van en naar school worden verbeterd. Dit krijgt meer kinderen op de
fiets en ouders in het openbaar vervoer naar hun werk. Jaarlijks bespreken we
met de Fietsersbond de stand van zaken en ambities.
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D66 Kiest
Hoogbouw met aantrekkelijke groene verblijfsruimte
Om de stad aantrekkelijk en groen te houden, is bouwen in de hoogte een
goede optie.
Meer ruimte voor zelfbouw
Mensen die een eigen woning willen bouwen, moeten daar meer ruimte
voor krijgen.
Vanaf 2018 afbouw van bestaande bouw aan het aardgasnet
We moeten niet langer wachten met het afbouwen van de aansluitingen op
het aardgasnet.
Per 2019 voor gasloze nieuwbouw
Nieuwe woningen moeten standaard zonder gasaansluiting gebouwd
worden.
Duurzaamheid topprioriteit bij afspraken met woningcorporaties
Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van de
woningvoorraad. De energierekening van huurders wordt daardoor lager.
Fietsers krijgen voorrang
We maken ruim baan voor fietsers in de stad.
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4. Breda Onderneemt
D66 wil een ‘Bredaas Convenant’ tussen gemeente, onderwijs en het bedrijfsleven
sluiten. Samen gaan we de uitdaging aan om het onderwijs en de arbeidsmarkt
beter op elkaar af te stemmen en jongeren de benodigde vaardigheden mee te
geven.
Tweesporenbeleid
De economie in Nederland trekt aan. Toch zien we nog te veel mensen langs de kant
staan. We moedigen aan dat bijstandsgerechtigden actief en van meerwaarde zijn voor
de stad. We gaan door met het ingezette beleid via twee sporen: het oplossen van
bureaucratie voor mensen die direct aan de slag willen en kunnen, en een strakkere
lijn voor mensen die onvoldoende laten zien te willen werken. Het moet makkelijker
worden om vanuit de bijstand een eigen onderneming te starten. We stimuleren het
ondernemerschap onder werkzoekenden.
Hierdoor kunnen bijstandsgerechtigden kansen op werk en inkomen makkelijker
aangrijpen en hoeven minder Bredanaars gebruik te maken van een uitkering. D66 is
voor maatschappelijk relevante inzet bij uitvoeringstaken van de gemeente voor mensen
die lastig direct naar werk te begeleiden zijn. Bredanaars met een arbeidsbeperking
kunnen net als ieder ander een waardevolle bijdrage leveren. We willen dat zo veel
mogelijk van hen aan de slag gaan bij een reguliere werkgever.

De gemeente moet dit stimuleren door optimaal samen te werken met werkgevers,
uitzendbureaus en het UWV.
Stimuleer startups
De gemeente kan veel vaker gebruik maken van talentvolle lokale startups. De gemeente
wordt een ‘launching customer’ door ruimte te bieden aan nieuwe ideeën en concrete
oplossingen van Bredase bedrijven middels het uitschrijven van wedstrijden, uitvragen
en pilots. D66 Breda streeft er naar dat de gemeente en andere partijen, ook blijven
stimuleren in de scale up fase die volgt op de startup fase, van talentvolle lokale
bedrijven. Het succesvol doorgroeien van bedrijven biedt immers economische en
maatschappelijke kansen voor Breda.
MKB
D66 Breda staat voor een ondernemende stad. Een stad waarin iedereen vrij is zoveel
mogelijk van zijn of haar talenten te ontplooien en dromen na te jagen. Dit is de drijfveer
van elke ondernemer. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ruggengraat van onze
economie. Zij zorgen voor een levendige stad, dragen bij aan innovatie en creëren
werkgelegenheid.
Betere diensten, eenvoudigere regels
D66 vindt dat de gemeente ondernemers en bedrijven zo min mogelijk in de weg
moet zitten. We blijven werken aan betere dienstverleningen middels het programma
‘Top Dienstverlening’ en via het Ondernemersloket. D66 wil waar mogelijk complexe
regelgeving vervangen door slimme en eenvoudige regels.
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Duurzame arbeidsmarkt
Als we naar de toekomst van de arbeidsmarkt kijken dan zien we dat er in de regio
in de komende jaren sprake is van een flinke vervangingsvraag, onder andere door
de vergrijzing. Tegelijkertijd zien we dat er sprake is van een mismatch: mensen die
momenteel werkloos zijn en graag weer aan het werk willen maar de benodigde
kennis en competenties missen. Een leven lang leren is essentieel voor kansen op de
arbeidsmarkt. We zetten dan ook sterk in op omscholing en doorleren.
D66 wil investeren in deze mensen door werkervaringstrajecten, gerichte training en
scholing zodat zij weer mee kunnen doen en de komende tekorten op de arbeidsmarkt,
met name op het gebied van techniek, logistiek en zorg kunnen opvangen. Daarnaast
wil D66 de arbeidsmarkt van de ambachten beter in beeld brengen en ondersteunen
met goede (leer-)werkplekken, ateliers, markt- en netwerkbijeenkomsten, zodat deze
sector verder kan groeien.

D66 Durft
Wij hebben de ambitie om niet alleen aantrekkelijk te zijn als ‘Beste Binnenstad’,
maar streven ernaar om de meest Ondernemende Stad van het land te zijn, met
kansen voor iedereen. D66 wil de Beste Binnenstad emissieloos bevoorraden.
De venstertijden voor de bevoorrading in het voetgangersgebied gelden vanaf
2020 alleen voor emissieloze voertuigen. Op deze manier wordt de innovatieve
stadsdistributie eindelijk een succes.
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D66 Kiest
Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven sluiten een ‘Bredaas
Convenant’
Met elkaar gaan we de uitdaging aan om het onderwijs en de arbeidsmarkt
beter op elkaar aan te laten sluiten en jongeren de juiste kennis en
vaardigheden mee te geven.
Ondernemerschap bij werkzoekenden wordt gestimuleerd
Ondernemerschap geeft bijstandsgerechtigden kansen op werk en
inkomen. Daardoor hoeven minder Bredanaars gebruik te maken van een
uitkering.
De Beste Startup van Breda wordt jaarlijks gekozen
We stimuleren kansrijke startups, door ze jaarlijks in het zonnetje te zetten.
Breda blijft de Beste Binnenstad en wordt de meest Ondernemende
Stad
Breda is al de beste binnenstad en moet ook de meest ondernemende
stad worden.
De binnenstad wordt emissieloos bevoorraad
Uitlaatgassen van vrachtwagens horen niet thuis in een gezonde stad.
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5. Breda Inspireert
Cultuur informeert, inspireert en innoveert. Kunst leert ons over het verleden,
het heden en de toekomst. Voor de ontwikkeling van iedere Bredanaar is het van
belang dat hij in aanraking komt met cultuur. D66 zet stevig in op toegankelijkheid
van cultuur, met name voor de jeugd. Daarnaast zijn kunst en cultuur van grote
waarde voor een goed vestigingsklimaat. De culturele en creatieve sector maakt
Breda niet alleen aantrekkelijk, maar genereert ook werkgelegenheid. Wanneer een
culturele broedplaats ontstaat, is dit de beste voorspeller van economisch succes
en welvaart.
Duurzaam vernieuwen
Het rijke hedendaagse cultuuraanbod van Breda is dynamisch. Het wegvallen van
aanbod kan D66 enkel accepteren als er per saldo meer nieuwe initiatieven ontstaan.
Subsidies in de cultuursector zijn deels noodzakelijk voor basisvoorzieningen in de
sector, maar moeten ook vernieuwing stimuleren. De grote instellingen in Breda worden
actief gevraagd hier een bijdrage te leveren en samenwerking en ondersteuning met
nieuwe initiatieven te bevorderen. Ruimte voor deze vernieuwing zal bijdragen aan een
groter bereik bij Bredanaars en meer aantrekkingskracht van Breda. Samen met het
onderwijs in Breda moet de gemeente concrete locaties faciliteren om een broedplaats
mogelijk te maken, zoals dat nu in het stationsgebied gebeurt.

Cultuureducatie
Kunst en cultuur zijn van grote educatieve waarde. Het is dus van groot belang dat
kinderen daar al vroeg mee in aanraking komen, opdat zij hun talenten maximaal kunnen
ontdekken. D66 wil het basisonderwijs en voortgezet onderwijs nog meer verleiden
gebruik te maken van het cultuuraanbod in Breda en het verder te verrijken. Wij willen
dus voorrang geven aan onze jeugd als het gaat om betaalbare cultuurparticipatie.
Cultuur in de openbare ruimte
Kunst inspireert en mag dus niet enkel binnen de muren musea of theaters blijven.
Om kunst zo toegankelijk mogelijk te maken, moet je er iedere dag mee in aanraking
kunnen komen. D66 wil kunst en cultuur in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op muren
zoals met de Blind Walls Gallery en op pleinen in Breda.
Erfgoed
Breda is een stad met een rijke historie die we moeten koesteren. D66 wil dat Breda
goed voor haar erfgoed zorgt, maar ook dat culturele instellingen en pandeigenaren
de verantwoordelijkheid nemen om de historie van Breda goed te beschermen. De
erfgoedmeetlat is een goed instrument om zorgzaam met ons erfgoed om te gaan.
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Lokale media
Onafhankelijke en pluriforme lokale media zijn van groot belang voor de individuele
en publieke meningsvorming. Lokale media spelen een belangrijke functie bij het
informeren van Bredanaars en in het controleren van de lokale democratie. D66 wil dat
de gemeente ondersteunt als de kwaliteit van de lokale media in het gedrang komt.
Dat moet wel onafhankelijk zijn. Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden van een
lokaal en regionaal mediafonds bijvoorbeeld naar Deens model.
Breda maakt ‘t
Breda is een stad van makers. Daarmee worden mooie, innovatieve producten
gerealiseerd. Het maken vindt voor een belangrijk deel in de creatieve en culturele
sector plaats. Deze makers verdienen onze volle aandacht zodat we een levendig
cultureel klimaat, waarin volop geëxperimenteerd kan worden, hebben en houden in de
stad. Wij geloven in cross-overs tussen life art, beeldende kunst, urban en bijvoorbeeld
ambachten. Op die manier kunnen maatschappelijke thema’s op verassende wijze
aandacht krijgen. Wat D66 betreft krijgt deze ontwikkeling volop de ruimte in het
havenkwartier.
Grenzeloos
Cultuur houdt niet op bij de grenzen van de gemeente. Met onze rol in de regio en de
provincie maar vooral ook met onze internationale ambities, willen we ruimte bieden
aan programma’s die nieuwe groepen naar onze podia en tentoonstellingsruimtes
trekken. Datzelfde geldt uiteraard voor de makers hiervan, ook hen willen we graag
aan onze stad als internationaal knooppunt binden.

D66 Durft
Wij durven te kiezen voor nieuwe uitingen van kunst en cultuur. D66 gelooft in
Breda als DJ Capital of the World. We staan voor een stad met een levendige
clubcultuur en waar (pop)muziek een prominent podium krijgt.
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D66 Kiest
Ruimte en ondersteuning voor nieuwe culturele initiatieven
Subsidies in de cultuursector moeten zowel basisvoorzieningen in stand
houden als vernieuwing stimuleren.
Meer cultuureducatie voor kinderen
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen.
Ruimte voor cultuur in de openbare ruimte
Kunst moet toegankelijk zijn. Daarom wil D66 meer kunst in de openbare
ruimte.
Zorgzaam voor ons erfgoed
Breda is een stad met een rijke historie die we moeten koesteren.
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6. Breda Verbindt
Breda is een prachtige stad met fijne dorpen en buurten, gelegen in het groen. Maar
Breda is ook onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. Breda is gelegen tussen
de havens van Rotterdam, Antwerpen, de Brainport-regio in Eindhoven. Andere
belangrijke economische regio’s als Amsterdam, Den Haag en Utrecht liggen binnen
een uur reisafstand. Breda is de derde stad in Brabant en werkt intensief samen
met provincie en andere Brabantse gemeenten. Breda is de grootste gemeente
in West-Brabant en voelt een verantwoordelijkheid voor de regio als het gaat om
economische ontwikkeling en het op peil houden van het voorzieningenniveau in
West-Brabant.
Duurzaam schakelen
D66 denkt en handelt internationaal. Dat betekent dat Breda op al deze schalen
in verbinding staat met haar omgeving. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente
voortdurend schakelt tussen deze schalen en de samenwerking zoekt met de juiste
partners. De schaal waarop een vraagstuk speelt is daarbij leidend. Dat vraagt om een
open houding van raad, college en ambtenaren.

Transparante begroting
D66 heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een transparantere begroting van
Breda. D66 durft na het unicum van de afgelopen jaren van voorspelbare tarieven, de
komende termijn te kiezen voor het bevriezen van de tarieven voor OZB, riool en afval.
D66 wil een ‘right to bid’ mogelijk maken voor inwoners met ideeën voor betere en/of
goedkopere alternatieven.
Dit betekent dat bij de verkoop van (maatschappelijk) vastgoed initiatiefnemers de tijd
en ondersteuning krijgen om hun voorstel uit te werken. Zo krijgen zij dezelfde kansen
als geïnteresseerde marktpartijen. Op deze manier ontstaat er een gelijkwaardiger
speelveld met meer kansen voor initiatieven uit de samenleving. Een transparante en
open gemeentelijke begroting bevordert dat Bredanaars daarmee aan de slag kunnen
gaan.
Weerbaar tegen criminaliteit
De locatie van Breda in het grensgebied heeft ook een keerzijde. Gemeente- en
landsgrensoverschrijdende criminaliteit floreert in het zuiden van het land. De
georganiseerde criminaliteit in Brabant raakt steeds meer verweven met de bovenwereld
en probeert zo bijvoorbeeld drugsgeld wit te wassen. D66 vindt het belangrijk dat
ondermijning hard wordt aangepakt en dat organisaties en mensen weerbaar gemaakt
worden tegen invloeden uit de onderwereld.
Experimenteren met gereguleerde wietteelt in Breda
De problemen die zich rondom softdrugs manifesteren, komen voornamelijk voort uit
het huidige gedoogbeleid. D66 pleit voor gereguleerde wietteelt om gezondheidsrisico’s
te verminderen en criminaliteit te ondermijnen. De ‘wietwet’ van D66-Kamerlid Vera
Bergkamp heeft ervoor gezorgd dat het reguleren van de achterdeur nu ook is
opgenomen in het regeerakkoord. D66 wil dat Breda klaar is voor reguleerde wietteelt
en samen met de politie, gezondheidsorganisaties en coffeeshopeigenaren werkt aan
de transparante keten.

D66 Durft
Wij durven te kiezen voor optimale transparantie en staan voor een duurzaam
begrotingsbeleid. De gemeente heeft een stimulerende functie en voorbeeldrol.
Duurzaam inkopen wordt daarom de nieuwe en vaste norm voor de gemeente.
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D66 Kiest
Bestuurlijke vernieuwing: een overheid die luistert naar en ruimte
geeft aan goede initiatieven
Wie dingen beter kan dan de overheid, moet daar alle ruimte voor krijgen.
Elk vraagstuk heeft zijn eigen schaal
Er bestaan geen one-size-fits-all aanpakken voor problemen. D66 wil dat
problemen aangepakt worden op het best passende niveau.
Bevroren tarieven voor OZB, riool en afval
D66 verhoogt de tarieven voor OZB, riool en afval de komende vier jaar
niet.
De gemeente koopt alles duurzaam in
De gemeente heeft een voorbeeldrol en koopt daarom zelf alles duurzaam
in.
Wietteelt gereguleerd
Het gereguleerd telen van wiet haalt de wietteelt uit de criminele sfeer.
Bovendien kan worden toegezien op de hoeveelheid werkzame stoffen in
de wiet.

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Bij de totstandkoming zijn vele inwoners, leden van D66 Breda en organisaties uit Breda en
omgeving betrokken geweest. Het verkiezingsprogramma is vastgesteld door de
leden van D66 Breda op 10 januari 2018.
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Contact met de afdeling?
bestuur@d66breda.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66breda.nl
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