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Verkiezingsprogramma Breda Beslist 2022 - 2026 
 

 

De grondbeginselen van Breda Beslist 
 
De visie op lokale politiek is gebaseerd op de volgende acht grondbeginselen: 

 
• Lokaal gaat vóór landelijk. Altijd het beste voor stad, dorpen, wijken en 

bewoners 
• Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang, maar niet ten 

koste ervan 

• De bewoners te betrekken door initiatieven en inspraak toegankelijk te 
maken 

• De dienstbaarheid van ‘de politiek’ aan de burger, deze is zichtbaar, 
hoorbaar, merkbaar en tastbaar 

• De bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van de gemeente Breda moet 

meer open worden, waarbij de bewoners van Breda beter gehoord worden 
• Er moet ruimte zijn voor afwijkende meningen, ook binnen de partij 

• Actief en constructief handelen in het belang van gemeente en bewoners 
met een kritische houding, maar niet in een ‘protestachtige’ stijl en sfeer 

 
De mozaïek van geheel Breda bekijken we altijd in samenhang, zodat de 
gemeente in haar diversiteit een goed functionerende duurzame samenleving 

wordt en blijft. 
 

Een sterke lokale partij 
 
Leden van eerdere lokale partijen, zoals Breda’97, Volkspartij Breda, BOB en 

Volmondig Ja, hebben besloten tot samenwerking. De oprichting van Breda 
Beslist is de uitkomst van deze samenwerking. Het streven is om een sterke 

lokale, puur Bredase partij te zijn. 
 
Breda Beslist kiest geen politieke richting. Zij is er enkel voor de stad, de 

dorpen, de wijken en de bewoners. 
 

Meer lokaal en minder invloed van de landelijke partijen, immers de Bredase 
burgers zijn de belangrijkste partij. 
De Bredanaars moeten zelf hun eigen koers kunnen bepalen; samen doen wat 

goed is voor Breda. 
 

Wat goed is voor Breda staat bij Breda Beslist altijd voorop. 
 
Dit alles vertaalt zich in de visie en grondbeginselen van Breda Beslist. 
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Bestuurlijke vernieuwing 
 

Breda Beslist staat voor bestuurlijke vernieuwing, waarbij de stem van de 
mensen beter gehoord wordt. Het verbeteren van vertrouwen tussen overheid 

en burger moet hierbij voorop staan. 
 
Voor onderwerpen met een grote belangrijke impact voor alle Bredanaars dient 

voldoende tijd genomen te worden in het debat. De spelregels van het Bredaas 
Beraad moeten hier beter sturing aan geven. Alle fracties moeten zich voldoende 

kunnen voorbereiden om een weloverwogen oordeel of besluit te kunnen nemen. 
 
Breda Beslist staat voor: 

 
• Een transparante overheid 

• Terug naar een dienstbare overheid 
• Het verbeteren van het vertrouwen tussen burgers, gemeenteraad en 

college 

• Een vergaande participatie 
• Het serieus nemen van dorpsraden, wijkraden en platforms 

• Het stimuleren van buurtrechten 
• Het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven en burgersessies 

• Het invoeren van spreekuren van wethouders 
 
Economie en werkgelegenheid 

 
Veel bewoners zien met eigen ogen hun directe omgeving veranderen door de 

schijnbaar ongeremde groei van ‘grote dozen’.  
 
Grote logistieke parken horen buiten Breda. De bedrijventerreinen in Breda zijn 

aan herstructurering en revitalisering toe. Breda Beslist gaat voor functioneel, 
schoon, circulair, duurzaam, met voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden 

om woon-werk te combineren.  
 
De gemeente Breda moet bestaande winkelcentra opknappen of vernieuwen. 

Leegstand moet ingevuld worden. 
 

Breda Beslist wil lokale economie met echte werkgelegenheid. Grotere bedrijven 
halen we dan ook pas binnen als de lokale werkgelegenheid er mee gediend is. 
 

Breda Beslist stimuleert nieuwe en bestaande lokale ondernemers.  
 

We handhaven het ondernemersloket en verbeteren en verkorten procedures.  
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Bouwen en Wonen 

 
Breda Beslist wil dat er meer gebouwd wordt, vooral meer in een betaalbare 

koop- en huursector.  
 
Wij hanteren woningbouw conform onderstaande percentages: 

• 25% sociaal 
• 20% middelduur laag 

• 20% middelduur hoog 
• 35% vrije sector 

 

Voldoende starterswoningen en seniorenwoningen zijn belangrijk. Dat laatste 
speciaal in het kader van een doorstroombeleid. Senioren moeten echter, 

wanneer gewenst en verantwoord, in hun huis kunnen blijven wonen. Wij pleiten 
voor ondersteuning in het levensloopbestendig maken van de woning. Daarnaast 
moet de gemeente makkelijker opties mogelijk maken zoals vergunningen voor 

mantelzorgwoningen, het splitsen van kavels, en het in bestaande grote huizen 
en/of bedrijfspanden makkelijker mogelijk maken om meerdere woonunits te 

maken. Ook zijn wij voorstander van wonen boven winkels, wat zowel de cohesie 
als sociale controle bevordert in de (binnen-)stad. 

 
Breda Beslist ziet veel potentie in de ontwikkeling van ‘t Zoet en Havenkwartier, 
waar wonen, werken en cultuur hand in hand kunnen gaan. 

 
Hoogbouw ziet Breda Beslist als meerwaarde voor de woningbehoefte. Wij zijn 

echter geen voorstander van geïsoleerde torens aan de vier hoeken van de 
snelwegenruit om Breda heen. Daarnaast mogen door hoogbouw de historische 
contouren van Breda niet verloren gaan. 

 
Met het VAB-beleid en ‘ruimte voor ruimte’ worden wellicht bouwinitiatieven 

mogelijk. 
 
Breda Beslist is ook zeker voorstander van Coöperatiebouw (volgens plan 

Botman) en CPO bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap).  
 

Het Mols-terrein heeft nog steeds geen geschikte invulling. Breda Beslist vindt 
dat dit parkeerterrein niet langer past in het historische centrum en op korte 
termijn een bestemming verdient. Wonen en werken heeft onze voorkeur. 

 
Vervoer en Mobiliteit 

 
Bereikbaarheid is een onderwerp dat met stip stijgt. Naar onze mening loopt het 
meest comfortabele vervoermiddel, de auto, nu echt tegen de beperkingen van 

zijn groei aan. Dagelijks lange files in Breda, het dichtslibben van de rondwegen, 
afnemende veiligheid, lawaaioverlast en luchtkwaliteit zijn gevolgen daarvan. 

Breda Beslist zoekt naar goede alternatieven. 
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Puntsgewijs: 

 
• Parkeergarages en parkeervoorzieningen aan de randen van de 

binnenstad plaatsen zodat de binnenstad autoluw is maar wel bereikbaar 
blijft  

• Uitbreiding van het aantal transferia en vervoersknooppunten (HUB’s) met 

goede en snelle pendeldiensten 
• De verkeersontwikkelingen en problemen rond grote bouwlocaties zoals in 

Prinsenbeek en Teteringen moeten opgelost zijn vóórdat er überhaupt 
gebouwd gaat worden 

• Breda Beslist geeft voorrang aan fietsers en faciliteiten voor een schone 

logistieke bevoorrading. Dat dient zich te vertalen naar goede én snelle 
fietsverbindingen en in een slimme stadsdistributie om de vrachtwagen uit 

de stad te halen 
• Goede en snelle fietsverbindingen vanuit de Haagse Beemden, maar ook 

vanuit de andere wijken en dorpen naar het centrum van Breda. Dit 

vereist vernieuwing en versneld onderhoud van fietspaden 
• De bereikbaarheid van en naar de dorpen en bedrijventerreinen moet 

worden verbeterd en het doorgaand vrachtverkeer moet zoveel mogelijk 
geweerd worden 

• Fietsenstallingen blijven gratis 
 

 

Breda Beslist ziet daarnaast de volgende zaken bijdragen aan de mobiliteit door: 
 

● Verkeerslichtinstallaties nog beter af te stellen en daarbij prioriteiten te 
durven stellen voor het langzamere en schonere verkeer 

● Veilige schoolroutes voor fietsers in te stellen die autogebruik op gezette 

tijden ontmoedigen/uitsluiten 
● Een watertaxi (Havenkwartier), de buurtbus en parkeren tegen een 

betaalbaar maximaal dagtarief in transferia 
 
Breda Beslist streeft naar gratis openbaar vervoer voor ouderen (65+). 

 
Onderwijs 

 
Onderwijs is een grondrecht voor iedereen. Dat maakt dat zorgplicht van de 
lokale overheid zwaar moet wegen. 

 
Breda Beslist wil dat de gemeente zorgt dat: 

 
● Noodzakelijke verbeteringen, zoals ventilatie en de staat van gebouwen, 

met voorrang worden gerealiseerd 

● Ieder leerplichtig kind in Breda een gelijke start kan maken van zijn of 
haar schooltijd en de gemeente dit principe onderschrijft met 

steunmaatregelen waar ouders dit nodig hebben 
● Taalachterstanden tijdiger worden ontdekt en met betaalbare oplossingen 

worden aangepakt 



 

5 
 

● Dat schoolzwemmen terug op het rooster komt en kinderen meer gaan 
bewegen 

● Veiligheid rond de scholen en verkeersonderwijs meer aandacht krijgt 
● Kinderen in aanraking komen met de Bredase cultuur en dat 

muziekonderwijs standaard wordt 
● Studenten direct aansluitend aan hun schoolcarrière ook in Breda kunnen 

wonen en werken 

 
Het sociale domein, de zorg, jeugdzorg, beschermd wonen, WMO 

 
In het Sociaal Domein zijn de afgelopen jaren veel taken overgedragen van de 
landelijke overheid naar de gemeente. WMO, jeugdzorg, beschermd wonen en 

de participatiewet zijn de verantwoordelijkheid geworden van de gemeente. 
 

Breda Beslist streeft naar: 
 

• Voldoende budget 

• Kortere, of beter, geen wachtlijsten voor jeugdzorg en beschermd wonen 
• Korte of geen doorlooptijden bij hulpvragen en aanvragen 

• Geen bezuinigingen op de kwetsbare mens 
• Het uit het isolement halen en houden van ouderen 

• Passend werk voor mensen met beperking 
• Goede, veilige toegankelijkheid voor mensen met een handicap 
• Goede voorzieningen voor de onmisbare mantelzorgers en vrijwilligers. 

Deze dienen gewaardeerd en ondersteund te blijven en waar mogelijk 
ontzorgd te worden door voor hen voor vervanging te zorgen als zij om 

wat voor reden even niet kunnen 
 
Breda Beslist is van mening dat op alle onderwerpen in het sociale domein en de 

zorg, de mens altijd centraal moet staan. We bezuinigen niet op de kwetsbare 
mens. 

 
Senioren 
 

We worden gelukkig steeds ouder en de voorzieningen voor en wensen van 
senioren moeten dan ook meegroeien met de tijd. Het woon- en sociale aspect 

staat wat Breda Beslist betreft hierbij in de behoefte van deze mensen, niet in de 
behoefte van het stadskantoor of de landelijke regering. 
 

Indien woonachtig in een eigen huis en indien gewenst en verantwoord, moet 
men in hun wellicht decennialang bewoonde huis kunnen blijven wonen. Zo 

nodig met ondersteuning van de gemeente bij het levensloopbestendig maken 
en bij eventuele ondersteuning in zorgbehoefte. 
 

Om niet te vereenzamen moeten senioren in stad en dorpen de mogelijkheid 
hebben elkaar te ontmoeten in buurtcentra of andere plekken; dementie 

vriendelijk. 
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Wanneer men meer zelfstandig kan wonen, maar een plek in het verpleeghuis 
ook niet nodig is, vallen mensen sinds het sluiten van verzorgingshuizen vaak 

tussen wal en schip. Er moet een goed georganiseerde plek zijn voor deze 
mensen waar zij zorgeloos kunnen wonen. 

 
Met het sluiten van verzorgingshuizen en buurthuizen is er veel zorg en sociaal 
tekort bijgekomen. Wij pleiten dan ook voor het weer openen van beide sociale 

voorzieningen. 
 

Toegankelijkheid 
 
Alle gebouwen en andere voorzieningen in de stad, dorpen en wijken zijn 

toegankelijk voor iedereen. Verbetering van toegankelijkheid betekent echter 
niet alleen het wegnemen van fysieke drempels; ook de vereenvoudiging van 

(gemeentelijke-) informatie en communicatie behoort daartoe.  
De gemeente Breda is hierop aanspreekbaar en direct verantwoordelijk voor.  
 

Breda Beslist wil dat: 
 

• De gemeente waar nodig een inhaalslag maakt 
● Evenementen standaard toegankelijk zijn voor mensen in een 

rolstoel/scootmobiel; geen voorzieningen voor deze mensen betekent 
geen vergunning 

● Voldoende vaste en mobiele toiletten in de binnenstad en bij 

evenementen, altijd (24/7) bereikbaar en toegankelijk voor mensen met 
een beperking 

 
Voor Breda Beslist is het Bredaas Gehandicapten Platform een serieuze 
gesprekspartner. Samen kijken we goed naar de toegankelijkheid van 

gebouwen, pleinen, straten etc. vanuit de gedachte dat iemand met een 
handicap alle voorzieningen moet kunnen bereiken. 

 
Veiligheid  
 

Het spreekt voor zich dat mensen zich veilig moeten voelen. Als de Bredanaar 
zich veilig voelt dan voelt hij of zij zich ook prettig.  

 
Breda Beslist pleit ervoor dat alle geledingen van de gemeente Breda zorgen 
voor: 

• Een juiste ondersteuning 
• Aanpassingen waar nodig 

• Bevordering en handhaving van (verkeers-)veiligheid 
• Naleving van de regels en handhaving 

 

Breda Beslist steunt de regiegroep Buurtpreventie. 
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Duurzaamheid 
 

Breda Beslist hecht grote waarde aan verduurzaamheid. Met grote en kleine 

projecten zoals: 

• Voorlichting vanuit de gemeente betreffende isolatie  

• Openbaar vervoer met als brandstof waterstof en elektrisch 

• Waterstof- en elektrische tankstations  

• Stimuleren van nieuwe technieken om schone energie op te wekken zoals 

windtunnels, wokkels en dergelijke 

• Zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven 

• Zonneparken voor collectoren niet in het groene landschap maar op daken 

• Stimuleren van het fietsgebruik boven het gebruik van auto’s 

• Oplaadpunten voor E-bikes 

• Vergroening waar mogelijk 

• Op de singels alleen elektrische aangedreven boten toestaan. Wel 

voldoende oplaadpunten realiseren 

Breda Beslist is voorstander van het zogenaamde “0” op de meter waar 

mogelijk. Historische panden en woningen in de oudere wijken waar dit niet of 
tegen extreem hoge kosten te realiseren is daargelaten. 

 
Cultuur en evenementen 
 

Cultuur is van iedereen en komt van iedereen. Cultuur verbindt mensen van alle 
leeftijden en vormt daarmee het fundament van onze beschaving. Kunnen, 

mogen en willen deelnemen aan cultuur is essentieel voor ieder mens; geen luxe 
maar een levensbehoefte. Het helpt Breda samen te brengen. Breda Beslist staat 
voor Breda; daar ligt dus ook een opdracht aan het gehele gemeentebestuur. 

Cultuur brengt Breda beslist samen. 
 

Wat valt voor Breda Beslist onder cultuur? 
 

• Materieel en immaterieel Bredaas erfgoed en volkscultuur als carnaval 

• Beeldende kunst (zoals beeldhouwwerk, schilderkunst, graffiti, fotografie, 
Blind Walls Gallery, Breda Photo) 

• Muziek- en theatervoorstellingen 
• Dans- en muziekverenigingen, koren 

• Literatuur en poëzie, bibliotheken 
• In algemene zin: lokale evenementen als uitingen en broedplaatsen voor 

cultuur voor professionals en amateurs uit Breda en voor bezoekers en 

geïnteresseerden 
 

Welke doelstellingen kiest Breda Beslist? 
 

● Dat alle Bredase jeugd de kans krijgt een muziekinstrument te bespelen of 

anderszins kunst te beoefenen 
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● Dat Breda ouders met een inkomen tot 120% van het minimumloon 
ondersteunt in deelname aan muziekonderwijs, en voor gezinnen met 

meerdere kinderen een getrapt tarief in gaat voeren; analoog aan sport 
● Dat City Marketing Breda nadrukkelijk en vooral voor alle Bredase 

evenementen werkt 
● Dat alle Bredase cultuur- en kunstevenementen ook onder het 

cultuurbudget vallen 

● Dat Breda met stip stijgt van plaats 28 naar een plaats in de top 10 op de 
culturele ranglijst van Nederland 

 
Subsidies 
 

Momenteel gaat het meeste geld op aan bakstenen en overhead, dat vraagt om 
herbezinning. 

 
• Subsidies voornamelijk verlenen aan lokale initiatieven; meer aandacht 

vanuit City Marketing 

● Een eerlijk en transparant subsidiebeleid 
● Lokale, nationale en internationale belangen vullen we in met het 

aanstellen en subsidiëren van Bredase Kunst Ambassadeurs 
● Verhouding vaste versus flex subsidies van 90%-10% naar 80%-20%; 

€ 4 miljoen euro voor flex structuur 
● Een onafhankelijk cultuurorgaan beoordeelt de subsidies 
● Objectieve beoordelingscriteria 

● Een cultuurinitiatief vanuit de bewoners van/voor de gemeente krijgt een 
hogere prioriteit dan een landelijk evenement; nadrukkelijk in en voor de 

stad, dorpen en wijken 
● Cultuursubsidies zijn openbaar en worden altijd verantwoord door de 

ontvanger, ze mogen niet als fooi gezien worden 

 
Facilitair 

 
● Locaties regelen voor de bouw van carnavalswagens en andere culturele 

broedplaatsen, want naast bouwen is ook het organiseren, leren 

samenwerken, omgaan met geld etc. belangrijk 
● Publieke ruimtes (binnen/buiten) laagdrempelig beschikbaar stellen voor 

Bredase optredens; zeker de gesubsidieerde ruimtes (concertzaal Nieuwe 
Veste, Mezz, Chassé, Theater, etc.) 

● Een vereenvoudigd vergunningstraject met meerjarige afgiftes 

● Onderhoud voor bestaand en nieuw Bredaas erfgoed 
 

Hoe ziet Breda Beslist de Jeugd Stimulering? 
 
● Samen cultuur maken voorkomt jeugdige ontsporingen en bespaart daarmee 

leed en geld. Hier ligt ook de relatie met andere sociale projecten in de 
gemeente zoals Grote Broer en Zus 

● Actieve stimulering om samen kunst en/of muziek te maken en te werken 
aan talentontwikkeling 

● Schoolconcerten en culturele uitstapjes in Breda financieel mogelijk maken 
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● Muziekonderwijs stimuleren door o.a. instrumenten ter beschikking te stellen 
(via school, muziekschool, harmonie en fanfare) 

● Gratis toegang tot bibliotheek, ruimte voor ontmoetingen, bijlessen, 
computervaardigheden 

● Gesubsidieerde instellingen zoals Chassé Theater en Stedelijk Museum stellen 
zich open voor de Bredase jeugd 

● Jongerencultuur bevorderen we met betekenisvolle Bredase prijzen voor 

muziek, beeldende kunst, literatuur en poëzie 
 

Hoe ziet Breda Beslist de ontwikkelingen rondom evenementen? 
 
Evenementen brengen kleur aan onze samenleving en het zijn uitingen van de 

stand van onze cultuur. 
 

Evenementen verrijken de cultuur in het algemeen, en tegelijk ook de lokale 
economie. 
 

Evenementen vereisen een goede afstemming tussen de organisatie met de direct 
omwonenden in een wijk of dorp. Draagvlak voor een evenement creëren is altijd 

het initiatief van de organisatie en beperkt zich niet alleen tot de beoogde 
doelgroep, maar betekent ook direct contact met de omwonenden vooraf, tijdens 

en na een evenement. Het is één van de voorwaarden voor een vergunning.  
 
Breda Beslist wil dat evenementen meer over de gehele stad worden verspreid. 

‘t Zoet, Breepark en het NAC Stadion zijn uitstekende evenementenlocaties. 
 

Gezien de hoeveelheid evenementen hoort daar ook een bereikbare gemeentelijke 
klachtenlijn bij die tijdens het evenement altijd bemenst is (geen automaat of 
antwoordapparaat). 

 
Sport en bewegen 

 
Gezondheid, sociale contacten en samenwerking zijn belangrijke elementen voor 
ieder mens. Tot hun volwassenheid of eerste baan zijn kinderen daarbij in hoge 

mate afhankelijk van ouderen.  
 

Breda wordt alleen gezonder, socialer, veiliger en werkt beter samen als we ook 
allemaal sporten en in voldoende mate bewegen. Zo worden mensen vitaler en 
leren ze beter omgaan met omstandigheden.  

 
Breda Beslist wil: 

 
● Dat iedere Bredanaar moet kunnen sporten en/of bewegen 
● Dat sport landelijk de status van “essentieel” krijgt 

● Getrapte tarieven bij het sporten voor meerdere kinderen in een gezin. 
Tarieven voor lidmaatschap en deelname kunnen omlaag als ouders en 

verenigingen, onder voorwaarden, daarin worden gesteund. Zo kunnen 
ouders bijvoorbeeld ook beter betrokken worden bij de vereniging 

● Een gemeentelijk en gemeenschappelijk sportfonds 
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● Beperking van huurverhogingen 
● Maatwerk op het gebied van subsidies 

● Ieder dorp en wijk voorzien van een sporthal en voldoende 
buitensportfaciliteiten 

● Georganiseerde schooltoernooien in vakantieperiodes 
● Een jaarlijks internationaal ‘topsport’ evenement; bij voorkeur in de 

buitenlucht, gratis toegankelijk voor de Bredanaar 

● Samenwerking tussen gemeente, clubs, instellingen en individuen 
● Ondersteuning en advisering vanuit de gemeente 

● Het ontwikkelen van de Bavelse Berg als outdoor sportlocatie; geschikt voor 
nationale en internationale sportactiviteiten 

● Ruimere exploitatie van het Rath Verlegh Stadion; uitbreiding en overkapping 

bieden mogelijkheden 
● Uitbreiding en aanpassing van de Terheijdenseweg als ‘sportboulevard’ 

● Het doorontwikkelen van Breda als Sportstad 
 
Verbeter Breda 

 
Mensen hebben de regie op hun eigen leven en samenleving. Er is echter ook 

een toename op scheiding en tweedeling in de maatschappij. In voorkomende 
gevallen gebruiken we rijksgelden om initiatieven van onderaf te steunen. 

 
Wij hebben nauwlettend aandacht voor ontwikkelingen in andere wijken dan de 
nu aangemerkte aandachtswijken om te voorkomen dat meer wijken tot deze 

categorie gaan behoren. 
 

Buitengebied 
 
In het Bredase buitengebied moet men een boterham kunnen blijven verdienen 

op een manier dat het landschappelijk gepast is. Dit doen we samen met 
partners zoals ZLTO, het Hoogheemraadschap en de vereniging Markdal. Breda 

Beslist ziet agrariërs ook als landschapsbeheerders.  
 
Samenwerken gaat alleen op basis van gelijkheid en varianten moeten doelen 

opleveren die recht doen aan wat ‘goed is voor het Buitengebied van Breda’. 
Daarbij is voldoende gezamenlijk toezicht en handhaving een blijvende 

noodzaak. In harmonie streven naar een leefbaar buitengebied. 
 
De insteek van Breda Beslist: 

 
• Zachte overgangen van stad en dorp naar platteland 

• Goed inpassen van de uitbreidingen in dorpen. De recreatieve aspecten 
buitengebied stimuleren en beter gebruiken  

• Het Markdal, het dal van de Aa-of Weerijs en De Vierde Bergboezem zijn 

belangrijke natuurdragers en in een goede waterbeheersing belangrijke 
schakels. Recreatieve functies moeten op de meest zorgvuldige manier 

worden ingepast 
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• Agrariërs die vrijwillig met hun bedrijf willen stoppen staan wij met raad 
en daad terzijde 

• Bezien of de locatie(s) een andere invulling kan krijgen. Dit kan ook in 
combinatie met natuurontwikkeling 

 
 
Dierenwelzijn 

 
Breda Beslist ondersteunt van harte initiatieven zoals het dierenasiel, de 

dierenambulance, vogelopvang, kinderboerderijen etc. Deze voornamelijk door 
vrijwilligers gerunde dieren(opvang)centra moeten ondersteund blijven of gaan 
worden door de gemeente. 

 
Breda Beslist pleit voor meer hondenuitlaatplaatsen wanneer dat past in het 

gebied. Deze zijn nog niet voldoende gespreid over de gemeente aanwezig. Daar 
waar het onmogelijk is om uitlaatplaatsen te realiseren moeten speciale 
vuilnisbakken met hondenpoepzakjes aangeboden worden. Dit initiatief 

stimuleert de hondeneigenaren om de hondenpoep beter op te gaan ruimen. 
 

De basis op orde 
 

Breda wordt Beslist blijer van al die mensen en groepen die zich samen inzetten 
voor een schoon Breda. Dat verdient een compliment en ieders steun. Ook 
vanuit de gemeente. 

Zwerfafval moet dan ook in de gemeentelijke organisatie een speerpunt zijn. 
 

Breda Beslist streeft naar: 
 

• Een zo heel mogelijk, schone en veilige openbare ruimte  

● Een goed werkend AED-netwerk 
● Een betere ‘BuitenBeter’ app met meer mogelijkheden 

● Voldoende schone en hele openbare toiletten; ook voor gehandicapten 
● Voldoende prullenbakken die regelmatig gereinigd worden 
● Actief beleid voor goed bermonderhoud waarmee de verkeersveiligheid 

bevorderd wordt 
● Schone straten, bermen met minder zwerfafval en dat mooie bloemen 

mogen bloeien 
● Gratis grofvuil ophalen 
● Efficiënter, vaker ophalen en scheiden van afval en containers 

● Handhaving 
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Tot slot 
 

Dit verkiezingsprogramma begint met datgene waar Breda Beslist voor staat, 
wat de partij nastreeft en wat de doelen zijn. De vermelde acht grondbeginselen 

zijn voor Breda Beslist de pijlers. Dit verkiezingsprogramma eindigt met de 
wetenschap dat het programma nooit volledig zal zijn. Zonder twijfel wordt ons 
land, de regio, de gemeente en al zijn bewoners de komende vier regeerjaren 

geconfronteerd met nieuwe, vaak onvoorziene ontwikkelingen; de 
coronapandemie met zijn maatregelen en grote gevolgen is daar een voorbeeld 

van.  
 
Breda Beslist speelt direct op deze ontwikkelingen in, met één belang. 

Dat van onze stad, onze dorpen, onze wijken. 
 


