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Kernboodschap 

Beste inwoners van Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Effen, 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Breda. We zijn trots op onze stad en 
dorpen. Die trots dragen we ook uit. Maar tegelijkertijd durven we ook te benoemen waar het 
nog beter kan.
 
We willen dat al onze inwoners mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Dat is voor ons 
een Eerlijk Breda. Een Breda waarin kansengelijkheid en bestaanszekerheid vanzelfsprekend 
zijn.
 
Dat is nog niet het geval. Zo kunnen grote groepen Bredanaars niet aan een betaalbare 
woning komen. Zo blijven veel starters noodgedwongen thuis wonen en kunnen senioren niet 
doorstromen naar een passende woning. Dat terwijl wonen een grondrecht is. Daarom zetten 
wij in op het bouwen van betaalbare woningen en zorgen we voor een betere spreiding van 
verschillende typen woningen in onze wijken en dorpen.
 
De afgelopen jaren hebben we mooie successen geboekt, maar tegelijkertijd zien we dat er 
nieuwe uitdagingen op ons af zijn gekomen. Zo heeft de coronapandemie veel impact gehad. 
De effecten van corona waren extra groot voor mensen met een kwetsbare gezondheid. 
Wij zetten dan ook in op een gemeente waarbij een gezonde keuze de makkelijkste keuze is. 
En voor ons geldt: als zorg nodig is, is die voor iedereen beschikbaar.

Daarnaast zien we dat er grote  veranderingen op ons afkomen, die direct invloed hebben op 
onze stad. Zo leidt de opwarming van de aarde op verschillende versteende plekken tot 
hittestress. De energietransitie gaat veel van ons vragen. Het is daarbij belangrijk dat we 
iedereen meenemen. Als we te hard gaan, verliezen we groepen Bredanaars bij het realiseren 
van onze doelstellingen. En als we niet hard genoeg gaan, halen we onze doelstellingen niet 
en komt daardoor het tegengaan van klimaatverandering in gevaar. We zetten dan ook in op 
Breda energieneutraal in 2044, waarbij we willen dat al onze inwoners profiteren van de 
vergroening en verduurzaming.
 
We moeten nu aan de slag met deze transitie, omdat we de stad en haar dorpen beter willen 
achterlaten voor nieuwe generaties. Zodat welvaart en welzijn ook in de toekomst hand in hand 
gaan. Daarbij is de kern dat de plek waar je wieg stond, niet mag bepalen hoeveel kansen je 
krijgt. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Een Eerlijk Breda!

Arjen van Drunen
Lijsttrekker PvdA Breda
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Wonen
Een woning is niet alleen een stapel stenen. Het is 
veel meer dan dat. Het is het thuis waar jouw leven 
zich voor een groot deel afspeelt. Een prettige plek 
om te wonen is dus belangrijk voor ons allemaal. 
Voor jongeren en ouderen, gezinnen en alleen-
staanden, mensen met veel of weinig geld. 

Een veilige en gezonde woning is een belangrijk 
recht. Dit recht is de laatste jaren steeds meer on-
der druk komen staan. Een reden is het tekort aan 
huizen, vooral van betaalbare woningen. Beleg-
gers en anderen die huizen kopen en vervolgens 
verhuren, hebben het goed voor elkaar. Mensen 
die geen woning kunnen vinden of een groot deel 
van hun inkomen kwijt zijn aan huur hebben het 
moeilijk. De slecht functionerende woningmarkt 
leidt tot een groeiende ongelijkheid tussen onze 
inwoners. Dat moet eerlijker. Huizen zijn om in te 
wonen en te leven, niet om geld aan te verdienen. 
De gemeente moet zorgen voor meer betaalbare 
huur- en koopwoningen.
 
In Breda zijn er nogal wat huurders die te veel  
betalen voor wat zij krijgen. Wij willen dat de ge-
meente de huurders beschermt tegen huisjesmel-
kers en slechte woonomstandigheden. 

In Breda staan in een aantal wijken veel sociale 
huurwoningen, in andere wijken kunnen vooral 
mensen met een hoog inkomen wonen. Dit zorgt 
ervoor dat de verschillen tussen onze wijken en 
dorpen groter worden. Het maakt uit of je in het 
Ginneken opgroeit of in de Hoge Vucht. Wij willen 
dat er een betere verdeling komt tussen sociale

huurwoningen en koopwoningen in alle delen van
onze gemeente.

Kwetsbare groepen verdienen een goed dak bo-
ven hun hoofd. Mensen die dakloos zijn geweest 
of mentale zorg nodig hebben, vinden vaak moei-
lijk een woning. Voor deze mensen is een goed en 
fijn thuis ontzettend belangrijk. Daarom willen wij 
dat de gemeente Breda voldoende woningen voor 
hen beschikbaar stelt.
 
In onze gemeente liggen bedrijvenlocaties niet 
altijd op logische plekken en staan bedrijfspanden 
leeg. Deze plekken willen we benutten voor (tijde-
lijke) woningen. Ook andere creatieve oplossingen 
gaan wij niet uit de weg.

Dit is ons plan:

• Tot 2026 komen er minimaal 6.000 woningen bij 
in onze gemeente. Minimaal 1.800 daarvan zijn 
sociale huurwoningen1 en minimaal 1.800 vallen in 
de categorie middel dure huur- of koopwoning. 
• Wij willen dat woningbouwcorporaties hun geld 
besteden aan het bouwen van betaalbare wonin-
gen. Daarom lobbyt de gemeente bij het Rijk voor 
het compleet afschaffen van de verhuurdersheffing 
voor woningbouwcorporaties.
• De gemeente koopt grond op zodat woningbouw-
corporaties betaalbare woningen kunnen neerzet-
ten. Op het al gekochte CSM-terrein bestaat zeker 
de helft uit betaalbare woningen. Om voldoende 
ruimte beschikbaar te maken komt op bepaalde 
locaties in Breda hoogbouw. 

  1 In de opgave voor sociale huurwoningen tellen wij studentenhuisvesting niet mee.
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• Bouwen is nodig, maar spreiding net zo goed. 
Dus op de plekken waar veel koopwoningen staan, 
Willen we sociale huur toevoegen en andersom. 
Daarbij nemen we als uitgangspunt de afspraak 
tussen woningbouwcorporaties en de gemeente 
Breda dat maximaal 40% van alle woningen in een 
wijk uit sociale huurwoningen bestaat. De nood 
aan betaalbare woningen is groot, daarom mogen 
er in de komende periode enkel sociale huurwo-
ningen verdwijnen als deze ergens anders in onze 
gemeente terugkomen. De 40%-norm zal vanwe-
ge de huizen die er al staan niet in alle wijken te 
realiseren zijn, maar we willen daar wel zo dicht 
mogelijk bij in de buurt komen.
• We stellen voor de komende periode een mini-
mumpercentage van 10% sociale huurwoningen 
per wijk vast, zodat wijken die geen of een be-
perkt aantal sociale huurwoningen kennen die wel 
krijgen. Woningbouwplannen in Breda voeren we 
uit volgens de gebiedsprofielen. In die profielen 
staat beschreven welk type woningen in bepaalde 
wijken ontbreken.  
• Er komen meer betaalbare starterswoningen in 
onze gemeente. Deze woningen zijn voor mensen 
die voor het eerst een koopwoning zoeken of die 
tot dan toe in een (sociale) huurwoning gewoond 
hebben. Deze woningen hebben een anti-spe-
culatiebeding en een kettingbeding waarmee we 
ervoor zorgen dat ook in de verdere toekomst 
starters blijven profiteren van deze woningen. Met 
het anti-speculatiebeding voorkomen we dat de 
woning binnen vijf jaar wordt doorverkocht en in 
deze overeenkomst staan afspraken over de toe-
komstige verkoopprijs. Op deze manier houden we 
woningen langere tijd betaalbaar. 
• Onze inwoners worden steeds ouder en blijven 
langer thuis wonen. Bestaande huizen zijn niet 
altijd geschikt om zorg aan huis te ontvangen. De 
gemeente zorgt daarom voor voldoende senioren-
woningen in onze stad, zodat de bewoners langer 
thuis kunnen blijven wonen. Om ervoor te zorgen 
dat ouderen komen te wonen in woningen die voor 
hen passend zijn, bieden we hulp bij het zoeken 
van een passende woning (bijvoorbeeld via een 

Seniorenmakelaar). Op deze manier komen de 
woningen waar zij nu wonen beschikbaar voor
gezinnen die een huis zoeken. 
• Woningen zijn om in te wonen en niet om geld 
mee te verdienen. Wij willen dat iedereen in onze 
gemeente een goede woning krijgt. Daarom voe-
ren we een zelfbewoningsplicht in. Wie een huis 
koopt, gaat er zelf in wonen. Die plicht geldt voor 
iedereen, ook voor (rijke) ouders die een woning 
voor hun kind kopen.
• We verhogen het percentage van de Onroerende 
Zaak Belasting (OZB) in Breda naar het landelijke 
gemiddelde. Dat doen we stapsgewijs, zodat het 
Bredase percentage van de OZB aan het eind van 
de periode op het landelijk gemiddelde zit. 
• We richten een gemeentelijk huurteam op. Het 
huurteam beschermt Bredase huurders tegen mis-
standen zoals een te hoge huurprijs en tegen een 
huisbaas die weigert reparaties aan de woning uit 
te voeren. Deze huurteams overleggen regelmatig 
met huurdersverenigingen. Op die manier weten zij 
wat er speelt en met welke huurders zij contact op 
moeten nemen. 
• Veel van onze inwoners hebben niets aan een 
woning die nog gebouwd moet worden. Daarom 
willen we dat de gemeente werk maakt van tijdelij-
ke woningen. Dat kan in leegstaande bedrijfspan-
den en kantoren of op tijdelijk braakliggende ter-
reinen. Tijdelijke woningen mogen nooit ten koste 
gaan van de mogelijkheid om ergens permanente 
woningen te bouwen. 
• In onze gemeente staan bedrijven kriskras ver-
spreid op locaties waar wij liever woningen zien. 
Op een aantal van deze locaties is leegstand. We 
willen dat de gemeente in overleg met het bedrijfs-
leven kijkt op welke manier deze plekken benut 
kunnen worden voor woningbouw. De gemeente 
treedt in contact met vertrekkende of krimpende 
bedrijven om panden een nieuwe functie te geven, 
bijvoorbeeld als (studenten)woningen. 
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Verbeter Breda: wijken en buurten
Fijn wonen hangt niet alleen af van je woning. 
Ook je straat, buurt, wijk of dorp zijn daar een 
onderdeel van. Net als de woning moet de straat, 
buurt, wijk of dorp een leefbare, veilige en gezonde 
leefomgeving zijn, met daarbij een plek om elkaar 
te ontmoeten. Wijk- en dorpsbewoners moeten 
voelen dat de gemeente er voor hen is. Samen 
met bewoners willen we werken aan het verbete-
ren van hun wijken, buurten en dorpen. 

Je woont prettiger in je wijk als je weet wie je bu-
ren zijn of als er iets te doen is in de wijk. Samen 
met andere bewoners van je wijk of dorp activi-
teiten opzetten vergroot de saamhorigheid. Een 
verzorgde en schone buurt verkleint de kans op 
kleine criminaliteit. Daarom zorgen we voor veilige 
en schone straten en pleinen. 

De verschillen tussen de wijken en dorpen in onze 
gemeente zijn groot. In een aantal wijken voelen 
mensen zich minder veilig, wonen meer mensen 
in armoede en presteren de kinderen minder op 
school. Wij willen dat iedere inwoner van onze ge-
meente dezelfde kansen krijgt, onafhankelijk van 
je postcode. De afgelopen raadsperiode stonden 
we aan de basis van het Actieplan Hoge Vucht en 
vroegen we de Rekenkamer onderzoek te doen 
naar segregatie in Breda. Hieruit is het programma 
Verbeter Breda voortgekomen. Ons verkiezings-
programma is daarom mede gebaseerd op de po-
sitieve reacties op het actieplan en de uitkomsten 
van het onderzoek.

Bewoners en maatschappelijke organisaties weten 
waar het beter moet, maar we horen ook dat zij 
trots zijn op hun wijk of dorp. Met het uitvoeren 
van de doelstellingen van Verbeter Breda zorgen 
we voor die verbetering, waardoor die trots alleen 
maar verder kan toenemen.  

We willen naar meer gemengde wijken en woon-
vormen in Breda. Gemengde woonvormen waar 
jong en oud, arm en rijk en mensen met verschil-
lende achtergronden in harmonie samenwonen. 
Onze focus gaat daarbij uit naar de aandachtswij-
ken zonder dat we de andere wijken en dorpen 
vergeten.  

Dit is ons plan: 

• We zetten in op bestaanszekerheid in onze 
wijken en dorpen. Armoedebestrijding, werkgele-
genheid creëren en de wijkeconomie aanjagen zijn 
belangrijke pijlers om de bestaanszekerheid in
onze wijken en dorpen te versterken. Om de meest

 kwetsbaren te ondersteunen willen we het 
derde uitgiftepunt van de voedselbank in de Heu-
vel openhouden zolang dit nodig is. We zetten in 
op het verder ontwikkelen en moderniseren van 
winkelcentra in wijken, zoals IJpelaar en Heusden-
hout.
• We investeren in onze jeugd. Dat doen we door 
initiatieven als Sterren van Morgen en Grote Broer 
en Grote Zus te ondersteunen. De gemeente 
organiseert activiteiten voor jongeren en ze stimu-
leert dat er voldoende ruimtes zijn voor sport en 
ontspanning. Jongeren die thuis geen plek hebben 
om huiswerk te maken of te studeren kunnen op 
een daarvoor ingerichte plek terecht. 
• We zetten in op goede voorzieningen in alle 
wijken en dorpen, zoals voldoende ontmoetings-
plekken, speelplaatsen en groen. Bij het aanpas-
sen van de omgeving in een wijk of dorp vraagt de 
gemeente naar de wensen van de bewoners. Op 
die manier zorgen we ervoor dat de buurt ook echt 
de buurt van de inwoners is. Hierbij mogen we niet 
vergeten dat verschillende groepen verschillende 
wensen hebben: senioren hebben behoefte aan 
meer bankjes in onze wijken en dorpen, maar 
daarnaast is er ook behoefte aan sportfacilitei-
ten. Initiatieven zoals de ‘Sportcontrainer’ in park 
Vrederust in Overakker juichen we dan ook toe. Als 
het gaat om het vergroenen van wijken en dorpen 
zien we de aanpak van het Erasmusplein in de 
Blauwe Kei en het Willem Alexanderplein in Tete-
ringen als mooie voorbeelden.
• In wijken en dorpen is genoeg te doen. Afgelo-
pen jaar waren ‘SummerviBes’, ‘WinterviBes’ en 
de buurtcamping in de Hoge Vucht een succes. 
We dragen buurtcampings en buurtbarbecues dan 
ook een warm hart toe. Je thuis voelen in je wijk of 
dorp draagt bij aan je verantwoordelijk voelen voor 
wat er in jouw wijk of dorp gebeurt. De gemeente 
ondersteunt bewoners en wijkorganisaties bij hun 
inzet om de wijk (nog meer) hun wijk te maken en 
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een gezamenlijk gevoel te creëren.
• We maken onze wijken en dorpen veiliger. In 
iedere wijk willen we een herkenbare wijkagent en 
we zetten in op een goed contact tussen (jeugd)
boa’s en bewoners.
• Een schone en opgeruimde straat draagt bij aan 
een gevoel van veiligheid. De gemeente investeert 
in voldoende verlichting en gaat in samenwerking 
met omwonenden verloedering van straten en 
pleinen tegen om het veiligheidsgevoel te ver-
groten en de prikkel om rottigheid uit te halen te 
verkleinen. Opgeruimd Breda doet belangrijk werk 
om onze wijken en dorpen schoon te houden. We 
willen hen dan ook zo goed mogelijk faciliteren.
• Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze ge-
meente prettig woont, treedt de gemeente op 
tegen degenen die het voor anderen verstoren/
verstieren. In de gemeente Breda bestrijden we 
geluidsoverlast ’s nachts, vandalisme en inbraken. 
Daarbij hoort ook het aanpakken van automobi-
listen die door roekeloos rijden onze wijken en 
dorpen onveilig maken. 
• De Noordelijke rondweg brengt een fysieke 
scheiding aan in de stad. Het ondertunnelen van 
de Noordelijke rondweg neemt die scheiding weg. 
De omliggende wijken maken we zo beter bereik-
baar. We verbinden ze met de rest van de stad en 
vergroenen op deze manier onze stad.
Dit zorgt ook er ook voor dat we de Hoge Vucht en

de Haagse Beemden kunnen versterken. Door een 
tunnel aan te leggen ontstaat meer ruimte voor de
woningbouw in onze gemeente. 
• De gemeente ontwikkelt het centrum van Breda 
niet alleen voor ondernemers, maar zorgt ervoor 
dat het een aantrekkelijke woonomgeving is met 
speeltuintjes en meer groen. Om de gebieden in 
en om het centrum leefbaar te houden blijven we 
voorstander van gereguleerd parkeren in de wijken 
rond het centrum van de stad.
• We hebben aandacht voor onze dorpen. De mo-
biliteitsvraagstukken in Prinsenbeek, Teteringen en 
Bavel vragen om oplossingen. Daarnaast bestaat 
er in onze dorpen een grote behoefte aan voldoen-
de starters- en seniorenwoningen. Daar zetten we 
ons voor in.    
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Bestaanszekerheid
Wij vinden dat iedereen in Breda het goed moet 
hebben. Dat noemen wij bestaanszekerheid. Dit 
betekent dat iedereen een plek heeft om thuis te 
komen en dat alle inwoners genoeg geld verdienen 
om voor zichzelf te zorgen. Zit het even tegen? 
Dan moet er hulp zijn zodat je niet in de problemen 
komt. Bestaanszekerheid is nodig om vooruit te 
komen en om volledig mee te doen aan de samen-
leving. Je bent pas echt vrij als je dat gevoel hebt.

Veel inwoners in Breda hebben het goed, maar 
de verschillen tussen arm en rijk zijn groot in onze 
gemeente. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar: 
schulden en armoede staan volwaardig meedoen 
in de samenleving in de weg. 

De gemeente Breda benadert mensen vanuit 
vertrouwen en zet in op ondersteuning van men-
sen die op zoek zijn naar werk. Als de mensen het 
helemaal alleen moeten doen, vinden ze zonder 
ondersteuning maar zeer moeilijk werk.

We willen mensen met een afstand tot de arbeids-
markt aan werk helpen én aan het werk houden. 
Daar is samenwerking voor nodig tussen gemeen-
ten, onderwijs en werkgevers- en werknemersor-
ganisaties. 

Door de coronacrisis zijn er nieuwe groepen 
bijgekomen van mensen die in armoede leven en 
die schulden hebben. Kinderen uit arme gezinnen 
hebben een moeilijkere start, kunnen vaak niet 
meedoen met georganiseerde sport, niet naar ver-
jaardagsfeestjes en kunnen niet meepraten over 
de vakantiereizen. We willen dat alle kinderen in 
onze gemeente een eerlijke start kunnen maken.

Ook in onze gemeente zijn er werkende armen: 
mensen die ondanks een fulltime baan niet rond 
kunnen komen. Wij zijn voor een landelijke verho-

ging van het minimumloon en betere voorzienin
gen voor zzp’ers. In onze gemeente zorgen we dat 
deze mensen hulp en ondersteuning krijgen. 

De oorzaken voor schulden kunnen verschillend 
zijn. Ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals  
echtscheiding, het verlies van een partner en min-
der inkomen door het verlies van een baan spelen 
vaak een rol, net zoals een economische crisis, 
een pandemie of een extreme verhoging van de 
energierekening. De gemeente neemt maatregelen 
die kansen en perspectief bieden. 

Dit is ons plan:

• Iedereen heeft recht op hulp om aan de slag te 
gaan. We hebben contact met iedereen die geen 
werk heeft en bieden doeltreffende hulp in over-
gangssituaties (van werk naar WW en van WW 
naar bijstand). We wachten niet tot de formele 
overgang van WW naar de bijstand, maar hebben 
ruim daarvoor een gesprek. 
• De gemeente heeft de plicht mensen te helpen 
die geen werk hebben. Dat kan door hen te bege-
leiden naar vrijwilligerswerk of hen te stimuleren 
een opleiding te volgen die hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot. Dit moet bijdragen aan de 
zoektocht naar werk. Het vrijwilligerswerk mag 
daarbij niet leiden tot verdringing op de arbeids-
markt, maar wel de kansen op werk met bestaans-
zekerheid vergroten.
• Voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, 
onderzoeken we de mogelijkheid van het instellen 
van basisbanen. Deze basisbanen zijn maatschap-
pelijk belangrijke taken. Voor basisbanen krijgen 
mensen een fatsoenlijk loon.
• Voorkomen van armoede en schulden is belang-
rijk. Informatie over betalingsachterstanden helpt 
toekomstige schulden te voorkomen. We zijn trots 
op de aanpak Vroeg Eropaf en daar gaan we dus 
mee door. 
• De gemeente Breda investeert in armoedebe-
strijding en voert geen bezuinigingen door op het 
armoedebeleid.
• Het schuldenfonds dat schulden afkoopt tot 
€ 5.000,- is belangrijk in combinatie met het snel 
opsporen van schulden. We onderzoeken of we 
het bedrag van het afkoopfonds kunnen verhogen. 
• Via de individuele inkomenstoeslag willen we er 
voor zorgen dat mensen die over een lange tijd 
weinig te besteden hebben, voldoende inkomen 
hebben. We richten de individuele inkomenstoe-
slag tegelijkertijd zo in dat werken blijft lonen.
• We willen geen drempels voor de aanvraag van 
bijzondere bijstand, een Bredapas of steun via het 
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Jeugdsport- en Cultuurfonds. We zorgen ervoor 
dat meer inwoners in aanmerking komen voor een 
Bredapas, het schoolstart pakket of steun via 
het Jeugdsport- en Cultuurfonds. Iedereen die 
tot 130% van het sociaal minimum verdient komt 
daarvoor in aanmerkring.
• Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksar-
tikelen zal niet als lening ter beschikking worden 
gesteld maar gratis.
• Wij willen dat de gemeente bijverdienen in de 
bijstand mogelijk maakt. Daarbij is maatwerk en 
redelijkheid het uitgangspunt.
• We zijn voorstander van gemeentelijke bewind-
voerders. De afgelopen periode hebben we daar 
een start mee gemaakt, als deze aanpak succes-
vol is nemen zij de taak over van marktpartijen.
• Het vereenvoudigen van regels voorkomt dat 
kleine foutjes leiden tot (hoge) schulden. Voor 
sommige inwoners blijft ondersteuning nodig bij 
het beheren van hun financiën. In onze gemeente 
is er ondersteuning voor diegenen die dat nodig 
hebben. 
• Vrijwilligersinitiatieven, waarbij inwoners van 
onze gemeente mensen in armoede of met schul-
den ondersteunen, omarmen we. 

 

Gezondheid en bewegen
Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. Dat leidt 
tot grote verschillen in levensverwachting en de 
mate waarin we gezond oud kunnen worden. In 
Breda is het verschil tussen onze wijken en dorpen 
te groot. Dat moet en kan eerlijker. 

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat 
een gezonde leefstijl ontzettend belangrijk is. We 
zorgen ervoor dat onze wijken en dorpen zo inge-
richt zijn dat bewegen gestimuleerd wordt.

De omvang van je portemonnee mag geen obsta-
kel zijn als je naar de dokter of het ziekenhuis
moet. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met
zorg, voor zichzelf of voor naasten. In West-Bra-
bant heeft een aanzienlijk deel van de bevolking 
lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat 
niet iedereen in staat is informatie over gezond-
heid te begrijpen, te verkrijgen en toe te passen. 
Dat vergroot de ongelijkheid in gezondheid tussen 
onze inwoners. Wij willen elke inwoner ondersteu-
nen vitaal te blijven en passende zorg te ontvan-
gen in elke levensfase. 
Breda kan niet zonder mensen die mantelzorg 
verlenen. Mantelzorgers steken energie, liefde en 
passie in hun zorg. Tegelijkertijd kan intensieve 
mantelzorg zwaar zijn. Daarom willen we  onze 
mantelzorgers ontlasten.

Met ‘Breda voor Iedereen’ en ‘Breda Gelijk’ blijven 
we inzetten op het toegankelijker maken van onze 
stad. De expertise van ervaringsdeskundigen ge-
bruiken we om onze stad toegankelijker te maken. 
Een drempelloze samenleving is ons ideaalbeeld. 
We ondersteunen hun Manifest voor een inclusief 
Breda.

De mentale gezondheid van veel mensen is tijdens 
de pandemie achteruitgegaan. Mensen hebben 
last van eenzaamheid door verlies aan contacten 
en activiteiten. Een sociaal netwerk is belangrijk, 
maar niet iedereen heeft mensen om zich heen
die kunnen helpen als dat nodig is. Eenzaamheid
is een groot probleem, ook in onze gemeente. 
We zien dat onze stad vergrijst en mensen steeds 
langer thuis wonen. We willen niet dat onze inwo-
ners geïsoleerd thuis komen te zitten en bestrijden 
eenzaamheid.  
Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn moeten
een goed perspectief hebben in onze gemeente. 
Te vaak zien we dat zij met mensen met dezelfde
problemen in één wooncomplex of omgeving te-
recht komen of dat de juiste begeleiding ontbreekt. 
Zo is het moeilijker weer een plek te krijgen in 
onze samenleving.
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 Dit is ons plan:

• We willen dat onze inwoners de juiste zorg krij-
gen, daarom zetten we in op het bekender maken 
van het samenwerkingsplatform en de website 
‘Zorg voor elkaar Breda’. ‘Zorg voor elkaar Breda’ 
helpt bij het vinden van de goede en passende 
zorg. Vaststellen aan welke zorg behoefte is en het 
vinden van de juiste aanbieder is niet eenvoudig. 
Wie daarbij hulp nodig heeft, krijgt die hulp. 
• Door te investeren in een netwerk in de buurt 
voor jong en oud proberen we te voorkomen dat 
onze inwoners zorg nodig hebben. Dan gaat het 
om de inzet van jongerenwerkers, buurtsportcoa-
ches en vrijwilligers om eenzaamheid (bij ouderen) 
te voorkomen. 
• In onze wijken en dorpen is gelegenheid om te 
sporten en te bewegen. 
• In het Bredaas preventieakkoord zijn afspraken 
gemaakt voor een gezonder Breda. Daar gaan we 
mee verder en we leggen de focus op alle wijken 
waar inwoners een minder goede gezondheid 
hebben. 
• Niet in alle gevallen is medicatie het beste ant-
woord. Wij willen niet onnodig medicaliseren en 
vooral zoeken naar de beste oplossing.  
• We kiezen voor herstelgerichte zorg, waarbij we 
eerst kijken of we iemand kunnen helpen met bij-
voorbeeld fysio- of ergotherapie. Daarmee kunnen 
mensen bijvoorbeeld zelf hun huishouden blijven 
doen.  
• We ontlasten mantelzorgers door een betere 
balans in werk en zorgtaken. Tijdens de coronape-
riode hebben werkgevers en werknemers gedwon-
gen flexibeler gewerkt waarin thuiswerken vaak 
de norm was en zorgtaken en werk gecombineerd 
werden. Die lessen helpen om het werkende leven 
en de zorg voor elkaar meer met elkaar in even-
wicht te brengen. De gemeente Breda neemt hierin 
als werkgever het voortouw en maakt afspraken 
met werkgevers om deze balans voor onze inwo-
ners te waarborgen. 
• In wijken met veel ouderen komt een contactpunt 

voor ouderen. Ouderen kunnen hier terecht met al 
hun vragen: van financiën tot zorg en van huisves-
ting tot de aanschaf van hulpmiddelen. Als mensen 
zelf niet de deur uit kunnen, zijn huisbezoeken 
standaard. 
• Onze gemeente barst van de levenservaring. 
Die ervaring in onze verschillende wijken willen we 
inzetten voor onze jeugd. Onze ouderen kunnen 
jongeren op weg helpen bij het maken van belang-
rijke levenskeuzes als de keuze voor een oplei-
ding, baan of helpen bij het vinden van een stage. 
Andersom kunnen jongeren als buddy optreden 
voor ouderen die eenzaam zijn of voor ouderen die 
moeite hebben met moderne technologieën. 
• Daar waar veel mensen met een zorgvraag (zo-
wel fysiek als mentaal) wonen, zet de gemeente in 
op meer begeleiding. Huismeesters kunnen eraan 
bijdragen dat mensen langer zelfstandig kunnen 
wonen. Daarmee voorkomen we wonen met een 
intensief zorgtraject.
• Met de corporaties en ontwikkelaars willen we 
zorgen voor voldoende woon-zorgcomplexen, 
zodat mensen die de grip op hun leven dreigen te 
verliezen, een goede kans hebben om hun draai 
te vinden in onze gemeente. We verspreiden deze 
mensen over onze wijken en dorpen. Door een 
goede spreiding kan onze gemeente crises vaker 
voorkomen. 
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Klimaat en energie
Breda is een mooie gemeente. We willen dat dit zo 
blijft voor onze kinderen. Maar het klimaat ver-
andert: er is vaker droogte, hitte of overvloedige 
regenval. Er zijn grenzen aan de huidige manier  
van leven en onze aarde gebruiken. Dat maakt 
de toekomst onzeker. Het oplossen van het kli-
maatprobleem kost geld en is niet makkelijk. Het 
is belangrijk dat wij daar in Breda wat aan gaan 
doen. Wij willen bovendien dat wat we doen ook 
echt helpt. 

Het oplossen van het klimaatprobleem moet vooral 
eerlijk gebeuren. Onze inwoners moeten zeker zijn 
van betaalbare energie. Verduurzaming van onze 
gemeente mag niet leiden tot energiearmoede. 
Mensen die niet veel te besteden hebben, moeten 
ook financieel voordeel hebben van klimaatmaatre-
gelen. Wij willen een duurzame, eerlijke en fat-
soenlijke toekomst voor iedereen in onze stad.

Meer groen in de straat is prettig en beperkt de 
schadelijke gevolgen van hitte, droogte en over-
vloedige regenval. Wij willen naar een groen Breda 
dat in 2044 energieneutraal is.

Dit is ons plan: 

• Verduurzaming moet rechtvaardig gebeuren. Dit 
kan doordat huurders netto profiteren van ver-
duurzamingsmaatregelen. De gemeente maakt 
afspraken met woningbouwcorporaties om ervoor 
te zorgen dat sociale huurders voordeel hebben 
van de energietransitie. Bij het afkoppelen van gas 
stellen we als voorwaarde dat dit niet mag leiden 
tot energiearmoede. De gemeente onderzoekt dit 
voordat wijken of dorpen van het gas afgaan. 
• Bewoners hebben altijd inspraak bij projecten 
die in hun wijk of dorp plaatsvinden. Een andere 
energie- of warmtebron is een grote verandering. 
Dit gebeurt in goed overleg met onze inwoners. 
• De gemeente beoordeelt alle initiatieven op hun 

echte winst voor het milieu. Soms zijn alternatieve 
energievoorzieningen minder duurzaam dan gas. 
Bijvoorbeeld het gebruik van hout waarbij kappen, 
transport, opslag en bewerken van bomen uitein-
delijk het milieu meer kost dan oplevert. Wij willen 
echte duurzame oplossingen.
• In onze wijken en dorpen zetten we in op groen 
in plaats van steen. Dat doen we in de openbare 
ruimte en we vragen mensen om tegels uit hun 
tuin te halen. Breda heeft zich aangesloten bij het 
initiatief Steenbreek en daar gaan we mee door. 
Ook komen meer planten en bomen in straten en 
op pleinen. Datzelfde geldt voor bedrijventerreinen. 
Daar zetten we in op het aanleggen van ‘tiny fo-
rests’ om de versteende omgeving te doorbreken.
• ‘Tiny forests’ leggen we op meer plekken in de 
gemeente aan. Op die manier zorgen we ervoor 
dat meer verschillende soorten planten en dieren 
een plek krijgen in onze gemeente. 
• Voor groen dat door bebouwing verdwijnt moet 
een gelijkwaardig of kwalitatief beter stuk groen te-
rugkomen, desnoods op of aan de gebouwen zelf. 
Dit kan ook in de vorm van (grootschalige) dak- of 
muurtuinen.
• Ondernemen in Breda is duurzaam ondernemen. 
Bij de bouw van nieuwe bedrijventerreinen ver-
plichten we bedrijven zonnepanelen op hun dak te 
leggen en andere maatregelen te nemen die goed 
zijn voor het milieu. 
• We benutten lokaal opgewekte energie voor 
lokale energiebehoefte. Voor de verspreiding van 
deze lokaal opwekte energie zoeken we de sa-
menwerking met de Bredase Energie Coöperatie 
(BRES). Op die manier zetten we energie opge-
wekt door Bredase inwoners, bedrijven en projec-
ten in voor onze gemeente. 
• Spullen opnieuw gebruiken en bekijken hoe je 
zelf energie kunt besparen helpen bij het tegen-
gaan van klimaatverandering. Wij willen daarom 
dat elektronica die kapot is, gerepareerd wordt en 
we gaan met inwoners aan de slag zodat zij crea-
tief energie kunnen besparen. 



Jeugd en onderwijs
Iedereen moet in onze gemeente dezelfde kansen 
krijgen. Voor die gelijke kansen is onderwijs van 
de beste leraren nodig. Goed onderwijs is de basis 
voor de rest van je leven. Daarom moet het voor 
iedereen in onze gemeente makkelijk beschikbaar 
zijn. Naast goed onderwijs willen we dat iedereen 
in onze gemeente dezelfde kans heeft op een goe-
de gezondheid. Dat geldt zeker voor onze kinderen 
en jongeren. 

Kinderen die in armoede opgroeien hebben vaker 
een ongezonde levensstijl. Een slechte gezond-
heid gaat dikwijls van generatie op generatie over. 
We willen hier tijdig op ingrijpen en op die manier 
zo goed mogelijk (jeugd)zorg voorkomen. 

Jongeren brengen we vroegtijdig in contact met 
sport, cultuur en bewegen. Op die manier vergro-
ten we het speelplezier en voorkomen we dat deze 
jongeren later (jeugd)zorg nodig hebben. We willen 
ons inzetten om scholen, verenigingen, jongeren-
werkers en anderen die met onze jeugd in contact 
komen te helpen bij het melden van problemen.
 
Talenten van kinderen en jongeren ontdekken en 
ze de kans geven die te laten zien, maakt dat zij 
zich goed kunnen ontwikkelen. Daar willen we als 
gemeente een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Kunnen lezen en schrijven zorgt ervoor dat je echt 
mee kunt doen in de maatschappij. Daarom willen 
we dat al onze inwoners dit kunnen. De PvdA heeft 
zich hier hard voor gemaakt in Breda en blijft dat 
doen. 

In Breda zijn de omstandigheden om op te groeien 
en de kansen in onderwijs voor de meeste jeug-
digen goed. Toch maakt het nogal wat uit voor 
je toekomst waar je wieg staat. De verschillen in 
onze gemeente zorgen ervoor dat kansen in het 
onderwijs niet gelijk zijn. Nog steeds groeit een 
aanzienlijk deel van kinderen en jongeren op in 
ongunstige omstandigheden en zo bepalen de plek

waar zij wonen en het gezinsinkomen hun kansen. 
Ongelijkheid begint op jonge leeftijd. Kinderen uit 
gezinnen die niet naar de kinderopvang gaan en 
die thuis de Nederlandse taal niet goed leren, star-
ten met een grote achterstand op de basisschool.
 
Dat moet eerlijker! Wij vinden dat huiswerkbegelei-
ding, bijles en passend onderwijs niet afhankelijk 
mag zijn van het gezinsinkomen. 

Stageplaatsen zijn belangrijk om je opleiding af te 
kunnen ronden en ervaring op te doen. Deze zijn 
de afgelopen tijd helaas niet voor iedereen be-
schikbaar geweest. 

Dit is ons plan: 

• Kinderen en jongeren bij wie thuis onvoldoende 
middelen zijn, brengen we in contact met sport, 
cultuur en bewegen. Dat regelen we via het ‘Sport-
fonds Jeugd en Cultuur’. In het basisonderwijs 
en in het voortgezet onderwijs stimuleren we de 
aandacht voor gezondheid, gezonde voeding, 
sport en bewegen. Met de aanpak ‘Jongeren op 
Gezond Gewicht (JOGG)’ en ‘Geen Rommel in de 
Trommel’ gaan we door. Ook zetten we in op enkel 
gezonde keuzes in de schoolkantine.
• Opgroeien en opvoeden is niet altijd eenvoudig. 
In Breda is er voldoende opvoed- en opgroeion-
dersteuning voor alle ouders en kinderen die dat 
nodig hebben. 
• Mensen die veel in contact komen met onze 
jongeren helpen we om problemen bij jongeren te 
herkennen. Door informatie van hen te benutten 
willen we intensieve zorgtrajecten voorkomen. 
• Verschillende disciplines binnen de jeugdhulpver-
lening en de jeugdgezondheidszorg werken sa-
men met elkaar voor zorg aan gezinnen. Voor de 
complexere problematiek is een procesregisseur 
betrokken die de regie behoudt en de lijntjes kort 
houdt met alle betrokken hulpverleners. Op die
manier zorgen we ervoor dat onze gezinnen de 
juiste zorg en ondersteuning krijgen.
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• Als jeugdzorg toch nodig is, is die beschikbaar 
en toegankelijk. We zetten in op goede jeugdzorg 
voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. 
Met aanbieders maken we goede afspraken. Op 
die manier besteden we geld dat voor (jeugd)zorg 
bedoeld is ook echt aan zorg. 
• De gemeente Breda blijft zich inzetten om de 
laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardighe-
den van haar inwoners te bestrijden. 
• De gemeente werkt samen met scholen voor 
vroegschoolse educatie op maat en waar nodig 
extra opvoedondersteuning om ervoor te zorgen 
dat leerlingen zonder achterstand starten op de 
basisschool.
• We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, 
jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en 
de scholen kort zijn en regelen begeleiding waar 
mogelijk intern op school.
• Stageplekken vinden is voor veel leerlingen las-
tig, vooral in het MBO en voortgezet speciaal on-
derwijs (VSO). De gemeente maakt afspraken met 
het bedrijfsleven over stageplekken voor MBO’ers 
en VSO leerlingen. Stagiairs op mbo-niveau krij-
gen bij onze gemeente dezelfde stagevergoeding 
als hun collega’s op hbo en wo-niveau.
• We gaan door met de aanpak ‘Werkend Leren’.  
Via die aanpak krijgen alle Bredanaars waardering 
voor hun talenten. In samenwerking met het be-
drijfsleven zorgen we ervoor dat iedereen zonder 
diploma erkende certificaten kan halen en uitzicht 
heeft op werk. 
• We zijn trots op ‘Petje af West-Brabant’, een 
weekendschool waar kinderen uit verschillende de-
len van de stad samenkomen. We zetten in op het 
organiseren van buitenschoolse activiteiten tussen 
jongeren uit verschillende delen van de stad. 
• Er is in onze regio behoefte aan vakmensen als 
loodgieters, elektriciens en lassers. Daarom sti-
muleren we het vakonderwijs. Hiervoor werken we 
samen met het lokale en regionale bedrijfsleven. 
Specifiek verkennen we de mogelijkheid van het 
opzetten in samenwerking met het bedrijfsleven 
van een vakopleiding voor de energietransitie. Om 
deze transitie gestalte te kunnen geven is er be-
hoefte aan goede vaklieden die de nieuwe techno-
logieën kunnen installeren. Dit naar analogie van 
de bouw- en zorgschool.
• Wij zijn trots op de ‘Uitvindfabriek’, een plek in 
onze gemeente waar kinderen creatieve en tech-
nische vaardigheden ontwikkelen. Op deze plek 
maken zij kennis met techniek en wetenschap op 
een manier die bij hen past. De gemeente blijft de 
‘Uitvindfabriek’ ondersteunen. 

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan een verhoging van 
de kwaliteit van het bestaan van onze inwoners, 
zijn goed voor het vestigingsklimaat en trekken 
bezoekers naar onze gemeente. Onze gemeente 
heeft een rijk verenigingsleven, waar we terecht 
trots op zijn en dat onze stad kleur geeft.
 
In de coronaperiode hebben de kunst- en cul-
tuursector het zwaar gehad. Veel zzp’ers zagen 
voorstellingen in rook opgaan en hebben weinig 
opdrachten gehad. Wij willen dat kunst en cultuur 
blijven bloeien in Breda. 

Cultuur is er voor iedereen in onze gemeente. 
Belangrijke Bredase cultuuriconen zoals de Grote 
Kerk, carnaval en onze mooie binnenstad blijven 
behouden voor toekomstige generaties. 

Onze jeugd moet in aanraking komen met kunst en 
cultuur, zoals dat ook gebeurt op het gebied van 
sport en bewegen. We willen dat kinderen in alle 
wijken van onze stad al op de basisschool kennis 
maken met kunst en cultuur. Op die manier krijgt 
ieder kind in Breda de gelegenheid met kunst en 
cultuur aan de slag te gaan.
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• We helpen de kunst- en cultuursector opnieuw 
op te starten door subsidies voor cultuur. Van de 
culturele sector vragen we iets terug te doen. Denk 
daarbij aan cultuureducatie of het organiseren van 
een cultureel evenement in een wijk of dorp. De 
kunstenaars krijgen de gelegenheid op te starten 
na een lastige periode en onze inwoners kunnen 
genieten van het aanbod dat zij bieden. Daarbij 
staat voorop dat maatschappelijke projecten zo 
veel mogelijk in die wijken en dorpen terecht moe-
ten komen waar de toegang tot culturele activitei-
ten achterblijft op de rest van de gemeente.  
• Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er om onze 
jeugd de mogelijkheid te bieden te sporten of aan 
cultuur te doen. Dat moet zo blijven, daarnaast 
zorgt de gemeente Breda ervoor dat er voldoende 
middelen beschikbaar zijn voor attributen en instru-
menten om aan sport en cultuur te kunnen doen. 
• De PvdA hecht veel waarde aan voldoende be-
weging en cultuur, daarom willen we een ruimhar-
tigere bijdrage voor jongeren tot 27 jaar met een 
krappe beurs. 
• Het Bredaas Museum is één dag in de week gra-
tis toegankelijk voor alle inwoners van onze stad. 
De PvdA hecht er waarde aan dat iedereen in onze 
stad een bezoek kan brengen aan het Bredaas 
Museum. 
• In de Grote Kerk vinden meer culturele en onder-
wijsactiviteiten plaats. Deze centrale en iconische 
plek in onze stad willen we beter benutten. 
• ‘Blindwalls’ dragen bij aan een verbetering van 
de leefomgeving, daar blijven we in onze gemeen-
te op inzetten. Niet alleen in onze stad maar ook in 
onze dorpen. Daarnaast stimuleren we de aanwe-
zigheid van kunst op pleinen en in (grote) straten. 
• Tijdelijke broedplaatsen voor kunstenaars en 
makers in onze gemeente zijn belangrijk. Hiervoor 
kijken we in eerste instantie naar panden die een 
tijdje leegstaan en in de tussenliggende periode 
ingezet kunnen worden als atelier, studio of andere 
oefenruimte.
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Economie en arbeidsmarkt
De economie in onze gemeente staat ten dienste 
van ons allemaal. Je wilt een fijne baan, goed kun-
nen ondernemen en iets kunnen betekenen. Je wilt 
een zeker inkomen, zodat je kan dromen over de 
toekomst. Wij willen dat iedereen dit kan realiseren 
in onze gemeente. De coronacrisis maakte al deze 
zaken onzeker. Onze bedrijven hebben steun ont-
vangen van het Rijk en de gemeente om overeind 
te blijven. Wij willen een bloeiende economie waar-
in goed werkgeverschap loont en waarbij mensen 
graag werken voor Bredase bedrijven. Breda heeft 
ondernemers die zich inzetten voor onze gemeen-
te, zoals de leden van de ‘Stichting Betrokken 
Ondernemers Breda’. Deze ondernemers maken 
ons trots.
 
Omdat de economie ten dienste staat van ons 
allemaal is ons uitgangspunt dat ondernemen in 
Breda eerlijk en duurzaam ondernemen betekent. 
Ondernemers in onze stad zorgen goed voor hun 
personeel en nemen maatregelen om klimaat-
verandering tegen te gaan. Dit doen we door een 
maatschappelijke bijdrage te vragen van bedrijven.

We zetten in op bedrijven die voor Breda het ver-
schil maken en werkgelegenheid bieden aan onze 
inwoners. Bedrijven die uit zijn op snelle winst en 
niet investeren in onze mensen, leveren geen goe-
de bijdrage aan onze economie. De economische 
groei in West-Brabant blijf achter bij de rest van 
onze provincie. Wij zetten in op economische groei 
die samengaat met duurzame werkgelegenheid.
 
In onze landbouw, logistiek en in andere economi-
sche sectoren werken arbeidsmigranten. Zij ver-
dienen net als iedereen in onze gemeente goede 
woon- en werkomstandigheden.

Dit is ons plan:

• We vragen een maatschappelijke bijdrage van 
bedrijven die subsidie hebben ontvangen van de 
gemeente tijdens de coronapandemie. Die bijdra-
ge bestaat uit het ondersteunen van inwoners die 
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De 
PvdA denkt daarbij aan een bijdrage aan het on-
derwijs, de zorg of arbeidsbemiddeling. We streven 
naar duurzame werkgelegenheid, waarbij vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar aanslui-
ten. Daarvoor werken we aan het oplossen van 
knelpunten in belangrijke sectoren zoals techniek 
en zorg, én zoeken we naar kansen voor nieuwe 
banen (bijvoorbeeld als gevolg van de energietran-
sitie).
• Wij zijn voorstander van een concept waarbij 

werk en opleiding samengaan naar het voorbeeld 
van de bouw- en zorgschool. Wij denken aan een 
school voor technici die zich bezighouden met de 
energietransitie. De gemeente treedt in overleg 
met het bedrijfsleven over het opzetten van een 
vakschool energietransitie. 
• Innovatieve bedrijven krijgen de ruimte in Breda. 
‘Start-ups’ en ‘scale-ups’ die potentie hebben, krij-
gen ondersteuning vanuit de gemeente. 
• Om bedrijven goed hun werk te laten doen is een 
goede digitale infrastructuur cruciaal. Onze ambitie 
is dat we als gemeente vooruitstrevend zijn op dit 
gebied en een goede infrastructuur beschikbaar 
maken voor onze bedrijven. 

• Leegstand van bedrijfspanden voorkomen we in 
onze gemeente. We onderzoeken manieren om 
leegstand tegen te gaan. Bijvoorbeeld de mogelijk-
heid alleen de eigenaren van bedrijfspanden een 
belasting op te leggen zoals we dat ook bij wonin-
geigenaren doen. Op die manier stimuleren we 
eigenaren van bedrijfspanden om hun pand niet 
onnodig leeg te laten staan. 
• De gemeente maakt in samenwerking met 
de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio 
West-Brabant afspraken om voor arbeidsmigranten 
wonen mogelijk te maken zonder koppeling aan 
een arbeidscontract met een uitzendbureau en/of  
een werkgever.

         Verkiezingsprogramma PvdA Breda 2022 | 2026 15



Mobiliteit
Onze inwoners moeten zich veilig van A naar B 
kunnen bewegen, waarbij de CO2-uitstoot van de 
mobiliteit omlaag moet. Een veilige en fijne woon-
omgeving is voor iedereen een basisrecht. Daarom 
investeren wij in ruimte voor de fiets.
 
Iedere inwoner moet de gelegenheid krijgen om 
zich te kunnen verplaatsen binnen onze stad, het 
liefst op een zo gezond mogelijke manier. Breda 
moet een toegankelijke gemeente zijn voor al haar 
inwoners en bezoekers. 

Dit is ons plan:

• De gemeente Breda zorgt voor veilige routes 
naar school. Ze zorgt samen met de scholen dat 
autoverkeer rond scholen en daarbij horende on-
veiligheid afneemt.
• Voetgangers en fietsers krijgen zoveel mogelijk 
voorrang binnen de bebouwde kom. 
• Binnen de stad komen doorgaande fietsroutes 
die buiten de bebouwde kom aansluiten op fiets-
snelwegen naar nabijgelegen kernen. 
• In de straten in het centrum is de auto te gast en 
leggen we fietsstraten aan.

• Breda zet zich in voor afronding van de snelfiets-
route naar Tilburg en zet zich in om snelfietsroutes 
richting Antwerpen, Roosendaal en Dordrecht te 
ontwikkelen. 
• De gemeente Breda zorgt ervoor dat kinderen 
die vanwege beperkte financiële middelen thuis  
geen fiets hebben via de bijzondere bijstand of de 
Stichting Leergeld een fiets krijgen. Zo stimuleren 
we het fietsverkeer en zorgen we ervoor dat onze 
kinderen zich op een gezonde manier kunnen ver-
plaatsen. Voor volwassenen met een kleine beurs 
stellen we bruikbare fietsen, die niet opgehaald zijn 
uit ons fietsdepot, beschikbaar.  
• We vergroten de toegankelijkheid van onze bin-
nenstad, wijken en dorpen voor mensen met een 
beperking. Bij de inrichting van straten en pleinen 
houden we hier rekening mee. 
• De PvdA vindt het prima dat er deelscooters zijn 
in onze gemeente. Helaas worden deze te vaak 
geplaatst op stoepen waardoor minder valide men-
sen de stoep niet meer kunnen gebruiken. Een 
toegankelijk Breda is een belangrijk uitgangspunt, 
daarom komen er vaste plekken om deelscooters 
te parkeren. 
• Breda heeft erg veel parkeergelegenheid in het 
centrum van onze stad. De PvdA wil kijken of die 
ruimte anders en slimmer ingericht kan worden ten 
behoeve van woningbouw. 
• Parkeren bij nieuw te ontwikkelen woningbouw-
projecten gebeurt zoveel als mogelijk uit het zicht 
en op groene parkeerplaatsen en waar mogelijk op 
eigen terrein. 
• We zetten ons in voor een verbetering van het 
openbaar vervoer van en naar onze stad, onder 
meer richting Utrecht, maar ook richting België en 
Duitsland. De ambitie is dat Breda een nog belang-
rijker openbaar vervoer-knooppunt wordt dan nu 
het geval is. Treinen met giftige en gevaarlijke stof-
fen rijden niet meer door onze stad. De gemeente 
lobbyt bij Rijk en provincie om dit voor elkaar te 
krijgen. 
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Veiligheid
Een veilig Breda betekent dat je jezelf kunt zijn 
en dat we discriminatie tegengaan. We zijn een 
regenbooggemeente en dat gedachtengoed blijven 
we uitdragen. Het is belangrijk dat iedereen in 
onze stad mee kan doen en geaccepteerd wordt.

Je moet je thuis voelen in je eigen buurt. In een 
aantal wijken in onze gemeente is dat lastig, omdat 
mensen te maken hebben met veel sociale proble-
men. Denk daarbij aan een combinatie van werk-
loosheid, een laag inkomen, weinig opleiding(s-
mogelijkheden) en een slechte gezondheid. Dit 
speelt de (ondermijnende) criminaliteit in de kaart 
en zorgt ervoor dat mensen minder vertrouwen 
hebben in overheid en instanties. 

De gemeente Breda zet in op preventie door 
jongeren een alternatief te bieden voor criminele 
activiteiten. We zorgen voor voldoende activiteiten 
en perspectief voor de jongeren in onze wijken en 
dorpen. Via jongerenwerkers investeert de ge-
meente in goed contact met jongeren. Een goede 
samenwerking met jeugd-Boa’s en de wijkagent is 
daarbij van belang. 

Een grens stellen is in sommige gevallen nodig om 
overlast of criminaliteit te bestrijden en te voorko-
men. Straffen is daarbij nooit het doel, maar  helpt 
om aan te geven waar de grens ligt. De ondermij-
nende criminaliteit verdient daarbij onze bijzondere 
aandacht.

Dit is ons plan:
 
• In onze wijken en buurten is voldoende te doen 
en voldoende perspectief voor een goed bestaan. 
Belangrijk daarbij is dat er voldoende locaties zijn 
waar bewoners terecht kunnen voor sport- en cul-
tuuractiviteiten. 
• Om criminaliteit te voorkomen is het belangrijk 
dat de handhavers de wijk echt kennen. Daar-
om willen we voor iedere wijk in Breda een vaste 
wijkagent. Deze wijkagent bouwt een band op met 
de bewoners, zodat politie en bewoners samen de 
veiligheid kunnen vergroten. 
• We bestrijden discriminatie of uitsluiting in onze 
gemeente. Onze handhavers zijn hier alert op en 
treden op tegen straatintimidatie. 
• Breda voert een algeheel vuurwerkverbod in voor 
particulieren en lobbyt bij de Rijksoverheid om het 
tijdelijke verbod van de jaarwisseling 2020/21 per-
manent in te voeren. Oud- en Nieuw leidt in onze 
gemeente tot incidenten. Met een vuurwerkverbod 
willen we een afname van die incidenten bereiken 
en de overlast voor ouderen, kleine kinderen en

(huis)dieren beperken. In plaats daarvan komen 
professionele vuurwerkshows op aansprekende 
plekken in de stad.
• De ondermijnende criminaliteit is diep geïnfil-
treerd in de Nederlandse samenleving en specifiek 
in Noord-Brabant. In Breda speelt dit ook; het zou 
naïef zijn om onze ogen hiervoor te sluiten. Deel-
name aan het experiment gesloten coffeeshop-
keten is een eerste stap om de softdrugsteelt en 
-handel uit de criminaliteit te halen. Wij zijn groot 
voorstander van de Bredase deelname aan het 
experiment en hechten aan een stevige aan-
pak van de ondermijnende criminaliteit.
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Organisatie gemeente Breda
Onze gemeente is een gemeente die er is voor 
zijn inwoners, zeker voor diegenen die hulp nodig 
hebben. Inwoners kunnen met vragen terecht bij 
de gemeente en krijgen hulp als er sprake is van 
onrecht. 

Er is de afgelopen periodes bezuinigd op de ge-
meentelijke organisatie. Dit willen we niet meer. 
De gemeente moet haar taken goed uit kunnen 
voeren. 

Je wilt als inwoner iets te zeggen hebben over hoe 
het er in je eigen gemeente aan toegaat. Die mo-
gelijkheden zijn er, maar het is vaak lastig om daar 
gebruik van te maken. Wij willen dat alle inwoners 
de gelegenheid krijgen mee te beslissen over wat 
er gebeurt in onze gemeente.

Breda is een goede werkgever en geeft hierin het 
goede voorbeeld aan andere werkgevers. Mede-
werkers en inhuurkrachten kunnen rekenen op een 
eerlijke vergoeding. 

Dit is ons plan:

• De gemeente Breda communiceert duidelijk en 
helpt alle inwoners de weg te vinden binnen de 
gemeente. 
• We willen geen bezuinigingen op het ambtelijk 
apparaat en zijn kritisch op teveel externe inhuur. 
Het uitgangspunt is dat we belangrijke kennis zelf 
in huis halen. 
• We willen regels zo eenvoudig mogelijk houden. 
Overbodige regels schrappen we.
• Inwoners kunnen rekenen op onafhankelijke hulp 
als zij een conflict hebben met de gemeente. De 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente blijft
onafhankelijk. 

• De PvdA staat voor een goed bestaan voor ie-
dereen, daar hoort een fatsoenlijk uurloon bij. 
De gemeente dient hierin het goede voorbeeld te 
geven. Daarom is het uurloon als de gemeente
optreedt als werkgever minimaal €14,-. Flexibele 
contracten mogen alleen in geval van acute nood, 
bijvoorbeeld na uitval door ziekte. Bij inhuur van 
derden geldt dat de gemeente Breda alleen partij-
en inhuurt die hun personeel minimaal €14,- per 
uur uitbetalen. Daarbij is het uitgangspunt dat 
partijen die mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt in dienst hebben hier geen nadeel van 
mogen ondervinden. 
• De gemeente Breda zal geen zakelijke relatie 
aangaan of verlengen met uitzendbureaus en 
bedrijven die niet voldoen aan de regels van goed 
werkgeverschap, zich niet houden aan het arbeids-
recht en zich weinig gelegen laten liggen aan de 
arbeidsomstandigheden van hun personeel.
• Bij aanbestedingen door de gemeente gelden 
kwaliteitseisen over goed werkgeverschap en so-
ciaal personeelsbeleid. De gemeente Breda voert 
een actief beleid om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
• We onderzoeken mogelijkheden om inwoners 
beter te betrekken bij besluitvorming in onze 
gemeente. We gaan verder met wijkdeals, wijk-
platforms en het ‘right to challenge’. Ook kijken 
we naar de ervaringen met ‘Breda Begroot’. We 
onderzoeken het opzetten van een experiment 
met burgerraden waarbij de deelnemers via loting 
geselecteerd zijn en besluiten over geselecteerde 
thema’s. 
• De gemeentefinanciën staan onder druk. Daar-
om blijft de gemeente Breda zich hard maken voor 
een grotere Rijksbijdrage voor gemeenten, maar 
de gemeente Breda zorgt er ook zelf voor dat er 
voldoende middelen binnenkomen.

               
 Lijsttrekker Arjen van Drunen op bezoek in Gemeenschapshuis Vianden, oktober 2021 Fotograaf Rob Lipsius
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Gesprekspartners
Een goed verkiezingsprogramma schrijf je niet alleen. Om dit programma te schrijven hebben we ge-
sproken met verschillende mensen en organisaties in onze stad. Daarnaast hebben onze leden, ge-
meenteraadsleden en wethouder ideeën aangebracht voor het programma. 
Naast onderstaande personen danken wij de vele organisaties die hun ideeën schriftelijk bij ons aanle-
verden.

We hebben gesproken met:
• Wilbert Willems (Platform Breda voor Iedereen)
• Jan Woldering (Natuurplein Breda)
• Aad van Diemen (Natuurplein Breda)
• Zeven studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUAS)
• Marian de Roover (GGD West-Brabant)
• Marco van der Linde (Punt Weerbaarheid)
• Jeanne Klip-Pieters (Huurderskoepel Laurentius)
• Wim Leerves (Bewonersplatform WonenBreburg Breda)
• Piet Pas (Bewonersplatform WonenBreburg Breda)
• Ad Beljaars (Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda)
• Marie-Jeanne Boltong (Seniorenraad Breda)
• Johan Weijters (Seniorenraad Breda)
• Bart de Laat (WonenBreburg Breda)
• Jack van de Sande (Maas Jacobs Bouwbedrijf B.V.)
• Wibo van Hekken (Rabobank)
• Marlou Severijns (vormgever)

Leden programmacommissie: Joris Hoogbergen (voorzitter), Marieke Wulffraat, Lucienda Dap, Jörg 
Noll, Robin van der Ploeg en Han Nieberg. 

Redactie: Camiel Hamans en Joris Hoogbergen
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