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BREDA

HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
Samen met inwoners en organisaties werken we al iedere dag aan Breda.
In dit verkiezingsprogramma hebben we het vooral over zaken die de komende
jaren extra aandacht verdienen.

Het programma bestaat uit twee delen
In Deel I gaat het om de vijf hoofdonderwerpen die staan voor een bruisend
en sociaal Breda. We hebben het hierin bijvoorbeeld over weghalen van
‘drempels’ zodat mensen kunnen meedoen. En over het bieden van meer
zekerheid; over of noodzakelijke zorg of het passende huis er ook zijn.
Aan zekerheid hebben mensen dringend behoefte.
Elk van die vijf onderwerpen is een grote uitdaging. Die pakken we samen op.
Samen de schouders eronder, samen doen. Er zijn voor elkaar, dat hoort ook
bij een sociaal Breda. Solidair zijn en samen delen dus. Breda rekent op jou en
jij mag op Breda rekenen. Het gaat om jou.
In Deel II werken we een aantal vraagstukken verder uit. We doen daarin
concrete voorstellen waarmee de PvdA in Breda de komende jaren aan de
slag wil.
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Samen doen, samen delen
Het gaat om jou!
Wat wil de PvdA met Breda
• De PvdA gaat voor een Breda dat bruist van energie, werklust, creativiteit en

gezelligheid. Voor een Breda waarin mensen geven om elkaar en waarin we
werken aan een duurzame toekomst.

• De PvdA is er trots op dat Breda veel verschillende kwaliteiten heeft.
Door het eigen karakter van dorpen en wijken, door de bijzondere historische
gebouwen en door de nabij gelegen natuur. Dat maakt Breda een prachtige
plek om te wonen, te werken, te leren en te genieten.

• De PvdA wil een Breda waarin iedereen mee kan doen. Mee kunnen doen

doordat je voldoende geld hebt om van te leven. Meedoen zoals met het
organiseren en genieten van cultuur en sport.

• De PvdA wil een Breda waarin we elkaar steunen en waar de kans om je

talent te ontwikkelen niet afhangt van de plek waar je wieg stond. Een Breda
zonder discriminatie dus. Zonder armoede en met fatsoenlijk werk en een
eerlijk loon voor alle inwoners.

Dat krijg je alleen voor elkaar als je samen de schouders eronder zet. Met een
stadsbestuur dat in de gaten heeft dat mensen vooruit willen, maar dat ook
ziet dat er zorgen en problemen zijn.
De PvdA wil dat oud en jong, Bredanaars van geboorte en nieuwkomers, hoger
en lager opgeleiden, er staan voor elkaar. De PvdA wil een solidair Breda!
Een verkiezingsprogramma schrijf je niet alleen. We hebben ons laten inspireren
door veel betrokken Bredanaars. Kritische bewoners, enthousiaste meedenkers.
We hielden gesprekken aan keukentafels over persoonlijke ervaringen. We waren
op scholen en in zorginstellingen. We bedanken iedereen die ons geïnspireerd
heeft. Blijf dat ook doen. Houd ons scherp.
Bij de verkiezingen op 21 maart gaat het om jou.

Stem met je hart voor Breda. Stem PvdA!
Miriam Haagh, lijsttrekker PvdA Breda
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DEEL 1

De belangrijkste
onderwerpen voor de
komende jaren
VOOR EEN BRUISEND EN SOCIAAL BREDA
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EEN BRUISEND EN DUURZAAM BREDA
Breda bruist en is een aantrekkelijke stad om te wonen en te verblijven.
Daardoor trekt Breda mensen met creativiteit en ambities. Dat Breda aantrekkelijk is, zorgt ook voor nieuwe bedrijven. Dat levert banen op en het
bevordert activiteiten op cultureel en sportief gebied.

• De PvdA wil dat alle Bredanaars kunnen genieten van het moois dat
Breda biedt.
Van jong tot oud, of je portemonnee nou ruim is of niet.

Elke stad heeft onderhoud nodig en vernieuwing. Gebouwen komen leeg te
staan, verkeer loopt vast, noem maar op. Dat leidt tot problemen en kansen.
Problemen pakken we aan, ook al kunnen we niet alles oplossen. Kansen op
nieuwe ontwikkelingen willen we natuurlijk pakken. En we gebruiken de
mogelijkheid voor tijdelijk, experimenteel gebruik (van leegstaande panden of
braakliggend terrein).

• De PvdA wil de kansen in het Havengebied en rond Seeligkazerne en

Nieuwe Mark benutten. Om betaalbare woningen toe te voegen,
om cultuur te stimuleren. Ook om te bevorderen dat Breda duurzamer
wordt, doordat er groen bijkomt en er minder energie wordt gebruikt.
• De PvdA wil met het nieuwe station het gebruik van openbaar
vervoer stimuleren.
• We zien in de groei van het aantal elektrische fietsen nieuwe kansen
voor duurzaam vervoer en we willen Breda fiets-vriendelijker maken.
Evenementen en festivals laten Breda bruisen. Zo laat Breda zich aan bezoekers
van haar beste kant zien. Evenementen bevorderen toerisme en zijn goed voor
werkgelegenheid. Ze laten Bredanaars genieten. Maar ze geven ook overlast,
vooral in de binnenstad. De binnenstad is een plek om veel te beleven,
maar geen pretpark. Het is een plek waar je goed moet kunnen wonen, werken
en recreëren. Dat moet je in balans houden, voor inwoners en bezoekers.

• De PvdA wil vooral evenementen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen,
die ook in wijken en dorpen voor leven in de brouwerij zorgen en die
Breda bekender maken in Nederland en Europa.
• De PvdA wil (geluids)overlast door evenementen terugdringen.

Werken aan een duurzaam Breda geeft energie. Iedereen weet dat de
voorraad aardgas in Nederland op raakt en dat de uitstoot van CO2 zorgt voor
een ongewenste klimaatverandering. We moeten dus ons energieverbruik
beperken en overschakelen op andere energiebronnen.

• De PvdA wil dat Breda een duurzame binnenstad krijgt.
• De PvdA wil dat gebouwen minder energie gaan gebruiken en dat Breda
inzet op uitbreiding van het warmtenet.

• De PvdA wil voorrang geven aan duurzame mobiliteit: meer gebruik van
het openbaar vervoer, van (elektrische) fietsen en elektrische auto’s.
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MEEDOEN ZONDER DREMPELS
Iedereen doet mee. Daar staat de PvdA voor. Maar in het leven van alledag zijn
er drempels die dat moeilijk maken. Eigenlijk voor iedereen. Want wie loopt
er nou niet tegenaan: dat je ergens niet kunt komen of dat je je weg niet kunt
vinden in het woud van regels.
De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Door allerlei regels en ook
door het gebruik van internet. Regels en formulieren van de overheid.
Ook verzekeraars, banken, zorgorganisaties en woningcorporaties kunnen er
wat van.
Als je in de hoek zit waar de klappen vallen heb je nogal eens hulp nodig.
Hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand bijvoorbeeld of bij het vinden
van een woning. Dan moet je formulieren invullen, via de computer of op
papier. En een foutje bij dat invullen is zo gemaakt! Drempels zijn dus extra
lastig voor mensen die in problemen zitten en daardoor de overheid vaak
nodig hebben.
Regels zijn nodig. Heel vaak zijn ze er om rechten van mensen te beschermen.
Maar niet alle regels helpen iemand vooruit.
Internet is vandaag de dag onmisbaar. Voor veel mensen reuze handig.
Maar voor te veel anderen erg ingewikkeld en daardoor helemaal niet
behulpzaam. Taal is enorm belangrijk; in alle contacten is heldere, eenvoudige
taal keihard nodig.
Om tekst te kunnen lezen en snappen moet je basiskennis van taal hebben.
In Breda heeft van elke tien mensen er eentje moeite met lezen en schrijven.
En ook zij moeten mee kunnen doen.

• De PvdA vindt dat je regels zo eenvoudig mogelijk moet houden.

Overbodige regels moet je schrappen.
• De PvdA wil dat je in Breda altijd eenvoudig hulp kunt krijgen via de
telefoon of door iemand persoonlijk. Niet alleen bij de gemeente maar
ook bij andere organisaties.
• De PvdA wil: schrijf zaken simpel op en zorg dat laaggeletterdheid
verdwijnt. Biedt daarom cursussen en ondersteuning op maat.
Hindernissen in het openbaar gebied, die willen we niet. Natuurlijk kun je in
Breda met een rolstoel al veel stoepen op en af rijden. Maar nog lang niet
overal. Vooral in de binnenstad kan het een stuk beter.

• De PvdA wil dat de gemeente werkt aan het weghalen van hindernissen
voor mensen met een beperking. Maak de openbare ruimte en
voorzieningen toegankelijk!
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GREEP OP JE BESTAAN
Nog nooit was Nederland zo welvarend als nu. Daar kunnen we alleen maar
blij om zijn. Tegelijkertijd is er ook onzekerheid. Veel mensen zitten met
vragen. Houd ik mijn baan? Is er een betaalbaar huis voor mijn kinderen?
Blijft er goede en betaalbare zorg? Hoor ik er nog wel bij met mijn geloof of
mijn seksuele voorkeur?
De PvdA wil zorgen voor meer zekerheid

• Bevorderen dat er vaste banen blijven en dat er nieuwe bij komen,

met daarbij speciale aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking,
voortijdige schoolverlaters en 55-plussers.
• Bruggen slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.
• Passende zorg bieden wanneer je die nodig hebt. Breda verkoopt geen
nee vanwege krappe gemeentefinanciën.
• Zorgen voor voldoende passende en betaalbare huizen.
• Opkomen tegen discriminatie, in welke vorm dan ook.
Maar, laten we eerlijk zijn, we lossen in Breda niet alle problemen in ons eentje op.
Eén ding kan wel: zorgen dat niemand met zijn inkomen door de bodem zakt!
Vooral kinderen mogen niet de dupe worden van armoede.
De PvdA wil
• De gemeente Breda past de regels voor het krijgen van bijstand ruim toe.
• Breda biedt goede hulp als je in de schulden komt.
• Breda zorgt voor voldoende vangnetten, zodat iedereen een fatsoenlijk
bestaan heeft.
Onzekerheid neemt af als we voor elkaar klaar staan. Heel veel Bredanaars staan
elke dag voor een ander klaar. Ongelooflijk veel vrijwilligers en mantelzorgers
zetten zich in voor mensen die in de knel zitten: voor ouderen die eenzaam
zijn, voor vluchtelingen die hun weg moeten vinden, voor gezinnen in armoede.
Vrijwilligers zijn er ook in talloze verenigingen, in dorps- en wijkraden en in al
die activiteiten die maken dat Breda bruist.

• De PvdA wil dat de gemeente Breda mantelzorgers en vrijwilligers
waardeert en actief ondersteunt.
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GEEF JONGEREN DE TOEKOMST
Kinderen en jongeren moet je kansen geven. Ze verdienen een veilige en
gezonde toekomst.
Maar dat gaat niet vanzelf.
Autoverkeer maakt straten onveilig en parkeerplaatsen nemen speelruimte
weg. Dat zie je ook rond scholen en schoolpleinen. Wat je wilt is, dat die het
middelpunt zijn in een wijk of dorp. Maar onveilig verkeer staat dat vaak in
de weg.
Heel veel kinderen groeien op in armoede. Of jongeren maken op jonge leeftijd
schulden die ze lang blijven achtervolgen. Dat brengt gezondheidsrisico’s
met zich mee en vaak andere sociale problemen. Armoede geeft minder
mogelijkheden om aan sport en cultuur te doen, terwijl dat juist belangrijk is
om je te ontplooien.

• De PvdA zet in op een veilige leefomgeving, op een gezond leven en op
het tegengaan van armoede.
• Alle kinderen in Breda doen mee aan sport en cultuur.
• De PvdA wil dat kinderen van jongs af aan leren goed om te gaan
met geld.

Jongeren groeien op in een onstuimige tijd, waarin geen berg te hoog
lijkt te zijn. Ze weten ontzettend veel. Ze vinden alles in de digitale wereld
van het internet. Maar niet alle informatie klopt. Al op jonge leeftijd maken
jongeren filmpjes van zichzelf en gaan ze vloggen. Maar door de social media
is groepsdruk groter geworden. Dan loop je het risico dat je verkeerde keuzes
maakt en sterker nog, dat je met geld wordt verleid om criminele dingen te
doen. Dan moet je sterk in je schoenen staan om jezelf te kunnen blijven en
verstandig te kiezen. Ouders, scholen, verenigingen en de overheid hebben
de verantwoordelijkheid om die kracht mee te geven.

• De PvdA wil op school meer aandacht voor verstandig en veilig

gebruik van internet en social media. Op de basisschool al en in het
voortgezet onderwijs.
• We willen dreigende criminaliteit snel signaleren. Dan moeten jongeren,
ouders, scholen en politie samen optrekken.
Jongeren groeien op in een tijd waarin er steeds meer ouderen zijn. Dat geeft
nieuwe kansen. Want hoe kun je die generaties met elkaar verbinden?
Wat heeft jong aan oud en wat heeft oud aan jong? De kennis die jongeren
hebben van computers, kun je die overdragen aan de senioren in Breda?

• De PvdA wil meer verbinding tussen ouderen en kinderopvang en

basisscholen. Dat kunnen ouderen zijn die zelfstandig wonen, maar
ook in verpleeginstellingen.
• De PvdA wil het maatschappelijk betrokken onderwijs overeind houden.
Stages en projecten richten op kwetsbare groepen.
• Zet MBO en HBO studenten in bij ondersteuning van ouderen.
Zij kunnen hulp geven bij het gebruik van apparaten en computers
en bij het toepassen van nieuwe technieken.
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RUIM BAAN VOOR EIGEN INITIATIEF
Inwoners maken Breda. Zij geven met hun ideeën kleur aan wijken en dorpen.
Initiatief van inwoners is onmisbaar. Of het nu gaat om mensen die een praktisch
probleem in hun buurt aanpakken of om mensen die prachtige vernieuwingen
uitbroeden. Door allerlei initiatieven vernieuwt de samenleving en komen
we samen vooruit. Daarop kan en moet het gemeentebestuur vertrouwen.
Een overheid die mee zoekt om initiatieven mogelijk te maken krijgt vertrouwen
terug.
De PvdA wil initiatief van inwoners aanmoedigen en ondersteunen

• De gemeente moet meedenken, want initiatieven versterken
de samenleving.

• Regels zijn belangrijk, maar moeten zo min mogelijk belemmerend zijn.
• Geef inwoners directe zeggenschap over hun eigen woonen leefomgeving.
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BREDA

DEEL 2

Wat de Pvd A wil met
• WONEN EN LEEFBAARHEID
• WERK EN INKOMEN

• VEILIG EN GEZOND OPGROEIEN
• DUURZAAM BREDA

• GEZOND EN VITAAL

• INITIATIEF VAN INWONERS
• VEILIGHEID
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WONEN EN LEEFBAARHEID
Een dak boven je hoofd in een fijne leefomgeving. Een woning die past als
een jas. Een huis dat een leven lang mee gaat. Daar gaat het om. Maar het
is ook in Breda niet voor iedereen weggelegd. Vooral jongeren, die voor
het eerst een huis zoeken, moeten te lang wachten. En helemaal als je een
laag inkomen hebt. Tekorten zijn er niet alleen in betaalbare huurwoningen.
Ook middeldure huurwoningen en koopwoningen in lagere prijsklassen
moeten worden bijgebouwd.

De PvdA wil daarom:

• De gemeente zorgt voor snellere uitbreiding van het aantal woningen.
• De gemeente brengt goed in beeld waar de tekorten zitten.
• Het gemeentebestuur zorgt voor afspraken met woningcorporaties over hun
huurprijzen en over nieuwbouw om de tekorten weg te werken.

• Breda daagt woningcorporaties uit om met creatieve oplossingen te komen

voor de verschillende groepen woningzoekenden. Of dat nu is met tijdelijke
woningen, of met zogenaamde Tiny Houses, of met de meer gebruikelijke
bouw: snel en betaalbaar bouwen, dat is nodig.
• Breda volgt de toewijzing van woningen nauwgezet en zorgt dat iemand die
urgent een woning nodig heeft (bijvoorbeeld komend uit een crisissituatie),
die ook snel krijgt.
• Breda legt in bestemmingsplannen vast dat er tenminste 20% sociale
huurwoningen en voldoende middeldure huurwoningen in nieuwbouwplannen komen. Als het op de ene plek niet lukt, dan moet dat elders
worden gecompenseerd.
• Breda steunt initiatieven om samen koopwoningenprojecten te bouwen
(collectief particulier opdrachtgeverschap; CPO) vooral als die zorgen voor
meer koopwoningen in lagere prijsklassen.
• De gemeente zorgt (in overleg met de woningcorporaties en zorginstellingen)
voor een voldoende aanbod van woningen voor ouderen die zelfstandig
willen blijven wonen, die dagelijks anderen willen ontmoeten en eenvoudig
een beroep willen doen op zorg.
• Breda ondersteunt initiatieven voor het oprichten van wooncoöperaties voor
gezamenlijke huurwoning-projecten. Voor ouderen bijvoorbeeld of voor
mensen die zorg nodig hebben.
• De gemeente koopt grond aan als dat nodig is om betaalbare huurwoningen
en goedkopere CPO projecten te bouwen. De gemeente doet dat ook om
meer greep op de ontwikkeling van gebieden te krijgen.

• Breda streeft naar wijken en dorpen met een divers aanbod aan woningen.
• Breda steunt bewoners van buurten in initiatieven om de leefbaarheid
te versterken. Parkeeroverlast van auto’s van buiten een buurt wordt
tegengegaan. Waar dit soort overlast aantoonbaar aanwezig is, voert
het gemeentebestuur in overleg met bewoners parkeervergunningen in;
zo ruim, dat waterbedeffecten worden voorkomen.
• Samen met bewoners zorgt Breda dat buurten schoon, heel en veilig zijn.
• Help buurtbewoners te werken aan leefbaarheid. Bijvoorbeeld met het
opzetten van buurtondernemingen.
• Breda zorgt dat mensen met verward gedrag in hun buurt tijdig hulp krijgen
zodat ze veilig en plezierig wonen.
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OMGEVINGSWET
In 2020 krijgen we te maken met de Omgevingswet. Daaronder vallen straks
alle bestemmingsplannen en regels over wat je wel of niet mag in je omgeving.
En natuurlijk ook over wat een ander wel of niet mag in jouw buurt, wijk
of dorp.
De wet komt er om regels eenvoudiger te maken. Maar ook om te zorgen voor
een veilige en gezonde leefomgeving en om de samenleving te verbeteren.
Het invoeren van de Omgevingswet is daarom een belangrijke maar ook
ingewikkelde operatie.
Voor bewoners van een wijk of dorp ontstaat de mogelijkheid om de greep
op de omgeving te versterken. Maar ook voor ontwikkelaars of anderen met
plannen liggen er kansen.

De PvdA wil daarom:

• Breda betrekt inwoners bij het maken van de omgevingsplannen. Door met
ze in gesprek te gaan en echte invloed op de plannen mogelijk te maken.

• Duurzaamheid, gezondheid, overlast en veiligheid staan altijd voorop bij het
maken van omgevingsplannen.

• Het vereenvoudigen van regels dient om inwoners meer grip te geven op
hun omgeving. Niet om ontwikkelaars en andere plannenmakers meer kans
te geven op succes.
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WERK EN INKOMEN
Werk is de beste manier om mee te kunnen doen en om zekerheid te hebben
in je leven. Maar het vinden van een baan is (zeker de afgelopen jaren) moeilijk.
Vooral mensen die het al moeilijker hebben door minder opleiding,
gezondheidsproblemen, beperkte taalvaardigheid of gewoon door dikke
pech, zitten eerder aan de kant. Problemen zoals schulden stapelen zich op.
En je krijgt met allerlei ingewikkelde voorwaarden te maken als je een regeling
zoals de bijstand wilt gebruiken.

De PvdA wil daarom:

• Breda zorgt voor een arbeidsmarkt waarin iedereen aan zijn trekken komt,
ook mensen met een beperking. Breda trekt daarom bedrijven aan die
werkgelegenheid bieden in allerlei soorten en maten en spoort werkgevers
aan om banen te maken voor mensen met een arbeidshandicap.
• Breda werkt samen met de regio aan een sterke economie, want werk en
banen, dat is een regionaal vraagstuk.
• Blijf ondernemerscoaches inzetten om bedrijven te laten bloeien en stimuleer
samenwerking van starters en al bestaande bedrijven.

• Werken naast een bijstandsuitkering maken we makkelijker, want dat vergroot

de kans om weer helemaal aan het werk te gaan. Maar het mag niet leiden
tot verdringing op de arbeidsmarkt en het mag er niet voor zorgen dat werkgevers bestaande banen inruilen voor werken met behoud van uitkering.
• Breda zorgt voor eenvoudige uitwisseling van gegevens van mensen met een
bijstandsuitkering met instellingen, bedrijven en arbeidsmarktprojecten, die
met name ten doel hebben mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen.
• Heb je een bijstandsuitkering, dan moet het makkelijk zijn om in een baan
te stappen.
* Als de baan tijdelijk is, moet je zonder moeite weer terug kunnen.
* Je moet er financieel niet door op achteruit gaan (bijvoorbeeld doordat je
net geen recht meer hebt op een toeslag).
* De werkplek moet bereikbaar zijn; gemeente en werkgevers zorgen voor
voldoende vervoermogelijkheden.
* Help beginnende ondernemers met het opzetten van een bedrijf.
• Als je bijstand krijgt hebt je de plicht om te solliciteren. Maar ook vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn belangrijke werkzaamheden en er zijn niet altijd
echte kansen op een baan. Breda maakt daarom goede afspraken met mensen
met bijstand over of het zinvol is om te solliciteren. Vrijwilligerswerk of
mantelzorg kan dan in de plaats komen van de sollicitatieplicht.
• Ook als je bezig gaat met een cursus (voor omscholing bijvoorbeeld) kan het
schrappen van de sollicitatieplicht nuttig zijn.
• Breda zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden om de kans op het vinden
van een baan te vergroten en werkt met experimenten die daarbij helpen.

• Het Bredase jeugdsport en –cultuurfonds blijft om kinderen van ouders met

een laag inkomen mogelijkheden te bieden en de BredaPas blijft ook in stand.

• Breda trekt de inkomensnormen voor regelingen (zoals bijzondere bijstand)

gelijk. Dat maakt het eenvoudiger om te weten of je ergens voor in
aanmerking komt.
• Als je met een flinke schuld zit krijg je hulp.
* Snel handelen is heel belangrijk en daarom beperken we wachttijden
en doorlooptijden.
* Het flitsfonds (voorheen ook woonlastenfonds) is er om snel een gat te
kunnen dichten en om erger (zoals huisuitzetting) te voorkomen.
* De gemeente zorgt dat onbetrouwbare bewindvoerders geen kans krijgen.
* Als het even kan helpt een budgetcoach de boel op orde te krijgen.
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VEILIG EN GEZOND OPGROEIEN
Jongeren willen kansen om van hun leven iets te maken. Er zijn veel
verleidingen en uitdagingen en ieder keer opnieuw is het maken van een
keus nodig. Jongeren hebben bij het maken van de juiste keuze kracht nodig.
Ook om verkeerde partijen die gouden bergen beloven te kunnen weerstaan.

De PvdA wil daarom:

• Breda zorgt voor veilige routes naar school en houdt die permanent in de

gaten. De gemeente zorgt samen met de scholen dat autoverkeer rond
scholen en daarbij horende onveiligheid afneemt.
• Zorg dat alle kinderen kunnen leren zwemmen. Heb daarbij speciale aandacht
voor de erkende vluchtelingen die niet vertrouwd zijn met de Nederlandse
water “cultuur”.
• Breda gebruikt de norm van Jantje Beton voor buitenspelen. Jantje Beton
vindt dat tenminste 3% van de openbare buitenruimte bestemd moet zijn
voor buitenspelen.
• Breda voorkomt dat kinderen met een taalachterstand starten op de
basisschool en blijft in samenspraak met ouders investeren in activiteiten
daarvoor vanuit consultatiebureaus en peutergroepen.

• Grote aandacht voor gebruik van social media en internet en voor het

beoordelen van informatie. Praten over de kwalijke kant van sexting en
filmpjes over ruzies. Praten over groepsdruk en de eigen keuzes die je ook
als jongere moet kunnen maken.
• Breda ontwikkelt samen met de scholen een game (en lespakket) over het
goed besteden van geld. Kennis die je zo opdoet kun je goed gebruiken om
schulden te voorkomen en schuldproblemen aan te pakken en te begeleiden.
• We werken aan snelle signalering van dreigende criminaliteit. Daarbij hoort
samenwerking tussen jongeren zelf, ouders, scholen, jeugdhulp en politie.
Ook sportverenigingen en horeca kunnen hun steentje bijdragen.

• Omdat jongeren niet altijd alles even goed kunnen leren, bieden middelbare

scholen de mogelijkheid vakken te volgende op verschillende niveau’s.
Breda stimuleert de scholen om zo talent echt een kans te geven.
• Ook jongeren die hun taal- of rekenvakken niet de baas kunnen en die
dus geen einddiploma kunnen halen, hebben talenten. Maar zonder een
diploma kom je moeilijk aan de bak. In Breda moeten deelcertificaten
ook van waarde worden: In samenwerking met het Bredase bedrijfsleven
worden de “Bredaficaten” ingevoerd.

• Roken bedreigt de gezondheid, van de roker en van anderen. Op sportvelden

en in sportruimtes wordt vanaf 2019 niet meer gerookt. Samen met jongeren
wordt het blowen door jongeren teruggedrongen.
• De gemeente daagt scholen uit om met speelse, maar effectieve aanpakken
te komen om het gebruik van suiker terug te dringen. Wie zoet is krijgt hartig.

• Goed voorbeeld doet goed volgen. Wijkagenten, conciërges, sporters kunnen
allemaal zo’n voorbeeld zijn. Vooral door positieve aandacht en door te
werken aan een band kunnen ze uitgroeien tot de “helden” die jongeren
nodig hebben.
• Breda werkt met handhavers (BOA’s) die jongeren willen leren kennen en
met ze bespreken waar ze mee zitten en wat ze willen. Dat is meer dan alleen
handhaven. Met zulke “jeugd-boa’s” kun je echt iets doen aan overlast.
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DUURZAAM BREDA
De aarde wordt warmer, de zeespiegel hoger. De verandering van het klimaat
is bedreigend. Ons aardgas raakt op. In de toekomst moeten we woningen en
andere gebouwen dus op een andere manier verwarmen.
Daarom moeten we ook in Breda ingrijpende keuzes maken. Over nieuwe
verwarmingssystemen en minder uitstoot van CO2 gas, voor meer groen en
water in de stad en opwekking van energie met zonlicht, wind en aardwarmte.
Er is nog meer aan de hand. Het gaat niet goed met de natuur. Er zijn steeds
minder insecten, terwijl die hard nodig zijn voor de productie van voedsel.
Gezondheid wordt bedreigd door uitstoot van uitlaatgassen en door
schaalvergroting in de landbouw.

De PvdA wil daarom:

• Het energiegebruik van woningen wordt veel kleiner door woningeigenaren

(particulieren, woningcorporaties en andere verhuurders) te stimuleren tot
isoleren en het aanbrengen van zonnepanelen.
* Particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen kunnen
tegen scherpe rentetarieven een beroep doen op een gemeentelijk fonds.
* Met woningcorporaties en andere verhuurders maken we afspraken over
isolatie, over energiegebruik en zonnepanelen en over nieuwe systemen
voor verwarming.
• Breda maakt plannen voor nieuwe opwekking van energie door plaatsing
van zonnepanelen en door gebruik van de grote warmte op kilometers diep
in de aarde (geothermie).
• Breda zorgt voor uitbreiding van het warmtenet en haalt vanaf 2020 elk jaar
een buurt van het gas af.

• Breda stimuleert “vergroenen” van tuinen door gratis tegels en andere
verstening op te halen die buurtbewoners blijvend uit hun tuin verwijderen.

• De gemeente ondersteunt initiatieven van buurtbewoners om de openbare
ruimte te vergroenen.

• Breda maakt werkt van duurzame mobiliteit door:
* Inzetten op verdere verbetering van het openbaar vervoer, waaronder een

betere verbinding van Breda naar Utrecht.
* Gebruik van het openbaar vervoer bevorderen met bijvoorbeeld lagere
tarieven.
* Fietsverkeer stimuleren door verbetering en veiliger maken van fietsroutes
en door plannen te maken met hogescholen en grotere bedrijven voor
meer fietsgebruik door studenten en medewerkers.
* Gebruik van elektrische auto’s bevorderen en met wijken overleggen hoe
je gebruik van elektrische deelauto’s voor elkaar krijgt.
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•D
 e binnenstad wordt duurzaam door in overleg met de ondernemers en

wijkraad Stadshart:
* Vanaf 2025 alleen maar elektrisch vrachtverkeer naar de binnenstad toestaan.
* De bevoorrading van bedrijven samen organiseren zodat er minder verkeer
nodig is.
* Meer fietsparkeren aan de rand van het centrum bevorderen maar snel
optreden tegen foutparkeren fietsen in centrum.
* Mobiliteitsplan maken voor de binnenstad met toegang op basis van
kenteken voor de hele binnenstad.
* Meer parkeergelegenheid aan de rand van de stad met goed en betaalbaar
openbaar vervoer naar centrum (P&R).
* Minder energieverspilling door winkeldeuren ’s winters dicht te houden en
door bevorderen LED-verlichting.
* Bevorderen van vestiging van winkels en horeca met een duurzaam aanbod.

• Breda maakt afspraken met de agrarische sector over vernieuwend boeren.
* We ontmoedigen schaalvergroting en verbieden megastallen.
* Agrarische bedrijven werken aan verbindingen met onderwijs en recreatie.
* Boeren zoeken nieuwe producten, vooral op het gebied van biobased
economy, waarin landbouwgewassen worden gebruikt om duurzame
materialen te fabriceren.
* Versterking van de natuur is onderdeel van het boerenbedrijf.

• We komen met spraakmakende nieuwtjes, zoals door het plaatsen van de
metalen superbomen (die in Singapore staan) in de nieuwe ontwikkeling
rond de Gasthuisvelden. (Het mag best een Bredase uitvoering van dit
idee zijn!)
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GEZOND EN VITAAL
Gezond zijn is meer dan alleen maar niet ziek zijn. Het gaat ook over je goed
voelen, lekker in je vel zitten en mee kunnen doen.
Werken aan gezondheid begint bij het voorkomen van problemen. Begint dus
met preventie. Door gezond te eten om overgewicht te voorkomen of door
roken tegen te gaan. En als je wilt dat mensen mee kunnen doen, moet je zo
snel mogelijk zien of iemand eenzaam dreigt te worden.
Werken aan gezondheid is een zaak voor ons allemaal. Dat doe je samen met
instellingen, met vrijwilligers en familie, die als mantelzorgers hun steentje
bijdragen.

De PvdA wil daarom:

• De gemeente steunt goede plannen die overgewicht bestrijden en, bijvoorbeeld, het gebruik van suiker en fout vet op school beperken.

• In elke wijk komen plekken waar buurtbewoners worden verleid om te bewegen.
• Op en rond sportvelden en in sportaccommodaties wordt niet gerookt.
• Iedereen die zorg nodig heeft krijgt een vast aanspreekpunt. Dat geeft
houvast in een tijd waarin er veel verandert.

• Hulpverleners helpen inwoners op maat en krijgen daarom extra tijd voor

mensen die het zelf niet voor elkaar krijgen en die niet kunnen rekenen op
steun uit hun omgeving.
• Hulpverleners krijgen de ruimte om situaties zelf te beoordelen en daarnaar
te handelen. Ook als er iets mis gaat. Dan moet je daarvan leren en niet
overschakelen naar straf of een nieuwe regel.
• Breda organiseert samenwerking van instellingen en medewerkers en het
delen van kennis. Alleen als je dat doet kun je mensen het best helpen.

• Breda zoekt samen met alle betrokkenen (onderwijs, ondernemers, belangen-

groepen, ervaringsdeskundigen, enzovoorts) naar de beste manieren om
zorg thuis te leveren. Er is op dat vlak veel vernieuwing en inwoners van
Breda moeten daarvan kunnen profiteren.
• Zorg dat langer zelfstandig wonen veilig en comfortabel is. Werk in wijken
en dorpen met fysiotherapeuten en sportcoaches aan gezond bewegen
en valpreventie.
• Mantelzorgers kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente. Op het gebied
van scholing, bij problemen als de hulp even niet lukt of wanneer je als
mantelzorger snel antwoord op een vraag wil.
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•B
 reda stimuleert de inzet van ‘maatjes’ (‘buddy’s’), die op tal van plekken in

de stad andere mensen bijstaan in hun dagelijks leven en hun keuzes.
* Zoals het project Buddy to Buddy van Avans-studenten voor statushouders.
* Bij taalmaatjes die mensen met een taalachterstand helpen.
* Initiatieven in wijken en dorpen om op allerlei ontmoetingsplekken mensen
te helpen met formulieren en andere vragen.
* Scholieren die ouderen helpen met hun computervragen.
* Straatmaatjes, die klusjes voor hun buren doen of langsgaan voor een
praatje of een ommetje.
* Maatjes die jongeren helpen bij ingewikkelde keuzes waarmee ze te
maken hebben.

• Breda zorgt in het stadskantoor voor goede opvang van mensen met vragen.
Er gaat niemand de deur uit zonder een helder antwoord of een vervolgafspraak waarin dat antwoord komt.
• Initiatieven van Bredanaars om samen zorg beter te regelen (bijvoorbeeld
door de oprichting van zorgcoöperaties), krijgen steun van de gemeente.
• We komen snel in actie, als er ergens huiselijk geweld is of als daar signalen
voor zijn.
• Breda bestrijdt armoede, want als je arm bent loopt je gezondheid gevaar.
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INITIATIEF VAN INWONERS
Breda bruist ook door alle initiatieven van inwoners. Initiatief is nodig, want het
stadsbestuur kan het nooit alleen. De mooiste ontwikkelingen ontstaan vaak
op onverwachte plekken en vanuit onverwachte hoek. Of het nou gaat om
concerten in tuinen, om buurtbewoners die het openbaar groen bijhouden of
om eigenzinnige bouwwerken in het Havengebied, het draagt allemaal bij aan
de versterking van Breda.

De PvdA wil daarom:

• Verder gaan met de bestaande aanpak met Wijkdeals.
• Buurtrechten regelen en Breda Begroot uitbouwen, zodat inwoners van een
buurt kunnen besluiten over wat voor hun buurt telt.

• Zet 10% van de budgetten voor topevenementen in voor activiteiten van
verenigingen rond zo’n evenement.

• Stimuleer en ondersteun initiatieven in wijken om sportactiviteiten te organiseren.
• Help inwoners bij het opzetten en uitbouwen van Buurtpreventie. Zet voldoende
capaciteit in om wachtlijsten weg te werken.

• Stimuleer en ondersteun broedplaatsen waar culturele activiteiten en nieuwe
bedrijfjes opgezet worden.

• Zet iedere maand een ander initiatief in het zonnetje.
• De maatschappelijke partners van Breda maken (in Breda Doet) samen

met de gemeente afspraken over aanpak van zorg, maatschappelijk werk
enzovoorts. Voorkom bureaucratie en zorg dat die partners steeds voor een
periode van vier jaar zeker zijn van hun subsidie.
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VEILIGHEID
Georganiseerde misdaad ontwricht de samenleving en bedreigt de democratie.
Ook lokaal ligt dat op de loer. Geldstromen lopen van de onderwereld naar de
bovenwereld. Criminelen verwerven posities in verenigingen en instellingen,
bijvoorbeeld door hulp en sponsoring te bieden. Ze zoeken contacten op
gemeentehuizen of zetten mensen onder druk. Mensen (in het bijzonder
kwetsbare jongeren) komen in de verleiding om hand- en spandiensten te
verrichten voor criminele activiteiten. Zo ondermijnt criminaliteit de samenleving.
Ondermijning en georganiseerde misdaad moet je daarom hard bestrijden.

De PvdA wil daarom:

• Het bestuur van Breda, gemeenteraad en college van B&W, steunt de politie
en andere instellingen en bestuurders bij het bestrijden van ondermijning.

• We werken aan maatschappelijke weerbaarheid, opdat inwoners goed in de

gaten hebben hoe de criminaliteit werkt. En we werken aan het voorkomen
door voorlichting en bestuurlijke integriteit.
• Breda versterkt het wijkbeleid en jeugdbeleid op dit punt. En Breda traint
werkers in de wijken en dorpen van Breda om bij te dragen aan het tegengaan
van criminaliteit.
• Breda doet samen met andere Brabantse gemeenten mee aan het experiment
om de wietteelt beter te regelen. Dan haal je de coffeeshops uit de kring van
de criminaliteit en kun je straathandel beter indammen.
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Wij spraken voor het maken van dit programma met veel mensen. Met inwoners
van Breda, maatschappelijk werkers, een wijkagent, docent ROC, de Fietsersbond,
ondernemer, Tientjes Breda, veiligheidsdeskundige, vrijwilligers, vluchtelingenwerk,
noem maar op. Bovendien organiseerden we een inspiratiebijeenkomst.
Daar ontstonden veel ideeën voor plannen en activiteiten in de komende vier jaar.
De citaten die her en der in het programma staan, zijn afkomstig uit deze gesprekken.
Het programma werd vastgesteld in de ledenvergadering van de PvdA Breda op
28 november 2017.
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