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Wij houden van Breda. Jij, ik: wij allemaal. Of je nu in Bavel woont 

of in het centrum, in het Ginneken of Teteringen, in Heusdenhout 

of de IJpelaar, in Prinsenbeek of Tuinzigt, in Ulvenhout of de 

Haagse Beemden of een van de andere mooie en bijzondere 

wijken: Breda is ons thuis. De plaats waar we met veel plezier 

wonen, werken en leven.  Waar we onze kinderen opvoeden 

en voor onze ouderen zorgen. Waar we shoppen, slenteren en 

sporten. Waar we dansen en hossen. Waar we voor ons werk 

‘s ochtends vroeg opstaan en tot diep in de nacht uitgaan.  

Waar we gelukkig en energiek oud worden. Waar we liefdes en 

vriendschappen voor het leven opdoen. Het is de plek waar we 

zowel de warmste herinneringen als de vurigste ambities bij 

koesteren. Wij voelen ons allemaal thuis in ons mooi Breda.

Dit programma is voor alle Bredanaars die hun stad, wijk of dorp 

in hun hart hebben gesloten. Die verzot zijn op hun buurt en daar 

alleen het allerbeste voor willen. Dit programma is voor al die 

Bredanaars die zich ambassadeur voelen voor hun eigen wijk en 

dorp. Die hoge eisen stellen aan hun buurt en daar zelf ook de 

mouwen voor willen opstropen. Door de veiligheid te vergroten 

dankzij de Whatsapp-buurtpreventie. Door zelf af en toe de 

bezem in de hand te nemen. Door mensen aan te spreken die 

zich misdragen. Door een extra boodschap mee te nemen voor 

een zieke buur. Kortom: Bredanaars die zorgen voor zichzelf en 

geven om een ander.
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Dit programma is voor alle Bredanaars die hun gezonde verstand 

gebruiken en gewoon een mooi leven willen leiden in hun stad, in hun 

dorp en in hun wijk. De VVD Breda snapt dat als geen ander, want 

wij zijn zelf ook zo. Wij kijken, net als jij, optimistisch en realistisch 

naar de toekomst. Wij willen, net als jij, onze ogen niet sluiten voor 

problemen, maar ze gewoon oplossen. Wij willen, net als jij, dat we 

gewoon netjes en beschaafd met elkaar omgaan. En wij willen, net als 

jij, dat Breda altijd de beste kansen blijft bieden voor een mooi leven: 

hoe je het zelf wil en met wie je het zelf wil.

De VVD Breda heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om het 

wonen, werken en leven in de stad, wijken en dorpen stap voor stap 

te verbeteren. Met resultaat. Breda bruist en ziet er goed uit. Het 

nieuwe station, de in de toekomst doorgetrokken Nieuwe Mark, het 

opknappen van de Markt in Prinsenbeek, gezellige evenementen: de 

VVD Breda kijkt terug op een mooie raadsperiode. In de komende tijd 

wil de VVD Breda doorgaan op de ingeslagen weg. Er is nog veel werk 

te verzetten. De VVD Breda is tot in de vezels gemotiveerd om onze 

stad, onze wijken en onze dorpen te verbeteren en te verfraaien. En 

dat doen wij niet alleen. Daar hebben we alle welwillende Bredanaars, 

jou dus, bij nodig. Want alleen door samen op te trekken, kunnen we 

echt meters maken.  En daarbij is iedereen even belangrijk: of je nu 

ondernemer bent of vrijwilliger bij een van onze vele verenigingen. 

Of je nu een baan hebt, studeert of je van je pensioen aan het 

genieten bent. We dragen allemaal op onze eigen manier bij aan ons 

mooi Breda. 

Thuis in ons mooi Breda



De VVD Breda wil het hen zo prettig en praktisch mogelijk maken 

om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Alleen op die manier 

kunnen we economisch krachtig zijn en blijven. Dat is goed voor 

Breda, maar vooral voor Bredanaars die aan de slag willen. Nu en 

in de toekomst.

Dit verkiezingsprogramma is niet alleen een liefdesverklaring aan 

Breda en de Bredanaars. Dit programma is vooral een realistisch 

plan van aanpak voor de komende vier jaar.  Van het aanstampen 

van gevaarlijke, losliggende stoeptegels tot minder files op 

de noordelijke rondweg. Van meer banen in de buurt tot meer 

veiligheid op straat. Van groene maatregelen voor een duurzaam 

Breda tot meer wereldwijsheid voor onze kinderen. En van meer 

levensloopbestendige woningen voor onze ouderen tot een nieuwe 

topsporthal voor onze Bredase kampioenen. Een echt liberaal, 

Bredaas programma.  Wij hebben er vertrouwen in dat jij zelf het 

beste weet hoe jij je leven wilt leven. En jij kunt de VVD Breda erop 

vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om jou hierbij van 

dienst te zijn. Het doel is helder: ons mooi Breda nog mooier maken 

voor iedereen die zich hier thuis voelt. Thuis in ons mooi Breda.
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Om meer mensen het genoegen te laten smaken Bredanaar te zijn, 

wil de VVD Breda dat meer mensen met een normale portemonnee 

in Breda een huis kunnen kopen. Er zijn nu gewoonweg te weinig 

koopwoningen. Zeker in het middensegment. Daar moet snel 

verandering in komen. De VVD Breda wil daarom 2000 koopwoningen 

erbij. De heipalen moeten daarom zo snel mogelijk de grond in om 

wonen aan de Markoevers mogelijk te maken. De VVD Breda wil dat 

er een nieuwe wijk verrijst van het CSM-terrein tot aan Terheijden. 

We willen meer woonruimte en mogelijkheden voor jong en oud. 

Als je als jong gezin letterlijk je huurhuis uitgroeit, moet je snel een 

groter huis kunnen kopen. Dat is goed voor jou en je gezin, maar 

ook voor de nieuwe huurder van je oude huis en voor Breda. Wij 

willen namelijk dat zoveel mogelijk Bredanaars hier kunnen wonen 

en niet noodgedwongen uitwijken naar omliggende gemeentes. En 

als je op hogere leeftijd in je eigen huis wilt blijven wonen, dan 

moet dat met wat aanpassingen ook gewoon kunnen. Daarom wil 

de VVD Breda ook meer levensloopbestendige woningen. Meer 

woningen dus. Voor alle leeftijden en vooral voor Bredanaars met 

een modaal salaris. Op die manier vinden meer mensen hun thuis 

in ons mooi Breda.

De VVD wil ook dat meer Bredanaars aan de slag gaan. Uiteraard 

hebben we daar onze ondernemers bij nodig, maar er is genoeg 

werk. Sterker nog: Breda barst van de banen! De VVD Breda vindt 

het niet normaal dat het aantal Bredase vacatures de laatste tijd 

is verdubbeld en, tegelijkertijd, het aantal bijstandsuitkeringen is 

toegenomen. Hier moet echt verandering in komen. De VVD Breda 

wil de Rotterdamse aanpak: een tegenprestatie leveren voor je 

bijstandsuitkering. 

Dat betekent dat je gewoon blijft solliciteren om uit de bijstand te 

komen, maar dat je je daarnaast verdienstelijk maakt voor Breda. 

Denk aan koffie schenken in verzorgingstehuizen, meehelpen in een 

voetbalkantine of de stad schoonhouden. Zo verlies je je werkritme 

niet, blijf je onder de mensen en doe je iets moois terug voor je 

uitkering, namelijk bijdragen aan een fraaier Breda. In, onder 

andere, Rotterdam is deze aanpak succesvol gebleken. Minder 

mensen vielen terug in de bijstand, meer mensen vonden een echte 

baan en de extra handjes kon de stad ook goed gebruiken. De VVD 

Breda kiest daarom voor de Rotterdamse aanpak en niet voor een 

vrijheid-blijheid-beleid, zoals bijvoorbeeld bij het basisinkomen. Wij 

vinden het heel normaal dat je werkt voor je geld. En als je echt 

niet kunt werken, krijg je gewoon een uitkering. Ook dat vinden we 

volstrekt normaal. 

De VVD Breda wil dus zoveel mogelijk Bredanaars aan het werk 

zien. Maar dan moeten er ook in de toekomst genoeg banen zijn. 

Een goed vestigingsklimaat is hierbij van groot belang.  Bedrijven 

zijn van harte welkom om hier hun deuren te openen. Zeker 

innovatieve bedrijven die voor veel nieuwe banen zorgen. Daarom 

moet er constante zorg en aandacht zijn voor geïnteresseerde 

investeerders. 



 > VEILIG IN ONS MOOI BREDA

‘s Avonds nog even de hond uitlaten. Je kinderen naar school en sportclub laten fietsen. Hossen met carnaval en swingen met Jazz. Onze 

politieagenten waken over ons en zien erop toe dat dit veilig gebeurt. De VVD Breda is hen er iedere dag dankbaar voor. 

Helaas heeft ons mooi Breda nog steeds te maken met verschillende vormen van criminaliteit en irritante overlast; variërend van 

gewetenloze criminelen die voor levensgevaarlijke situaties zorgen tot intimiderende drugsdealers. Om nog maar te zwijgen over hufters 

die onze ambulancebroeders belagen. Wij Bredanaars pikken dit niet. Helden loop je niet voor de voeten. Je staat zij aan zij met ze om 

criminaliteit en overlast te bestrijden. Zo helpen we allemaal met het prettig houden van ons prachtige centrum, onze fijne wijken en 

gemoedelijke dorpen.  Daarom moet het overal heel en schoon zijn. Geen graffiti op de muur of hondenpoep op straat. Vandalen en 

vervuilers kunnen rekenen op hoge boetes en fikse straffen. En de VVD Breda wil het kraakverbod gewoon handhaven. Je blijft gewoon met 

je handen van andermans eigendom af! De VVD Breda wil er alles aan doen om Breda zo veilig mogelijk te houden. Het liefst zijn we ellende 

voor. Daarom vinden we het logisch dat Bredanaars zelf meehelpen hun buurt veiliger te maken. 

Maar we vinden het ook logisch dat de politie er is als we haar nodig hebben. Of het nu gaat om auto- en woninginbraken, roofovervallen, 

afpersing, fraude, intimidatie of (dieren)mishandeling: Bredanaars moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat de politie voor ze klaarstaat. 

Maar als we onze agenten kunnen helpen door zelf een oogje in het zeil te houden, dan doen we dat gewoon. 
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Daarom willen wij:

 � Meer blauw op straat. De VVD Breda wil meer politieagenten in Breda en 
meer geld voor onze handhavers. Toezicht vergroot het veiligheidsgevoel. 
Denk aan politie op de fiets of te paard op uitgaansavonden en 
surveillerende politiebusjes in de straat; overdag, ‘s nachts en tijdens 
de zomervakantie. Zichtbaar blauw op straat geeft gewoon een prettig 
gevoel. Daarom wil de VVD Breda dat de politie op sterkte is en blijft om 
haar goede werk voort te zetten. Goed contact tussen Bredanaars en de 
politie is cruciaal om criminaliteit aan te pakken. De VVD Breda vindt pop-
up politiebureaus in winkelcentra een goed idee om de drempel zo laag 
mogelijk te houden. Zo kun je onderweg naar de supermarkt een agent 
aanspreken over de veiligheid in jouw straat.

 � Een veilige schooltijd. Kinderen moeten zich veilig voelen in Breda. Dus 
ook op school. De VVD Breda wil niet alleen dat jouw kinderen veilig naar 
school kunnen lopen en fietsen, maar ook dat er oog is voor pesten. We 
willen daarom dat iedere Bredase school een anti-pestprogramma heeft. 
Daarnaast ziet de VVD Breda erop toe dat de verkeersveiligheid rondom 
scholen optimaal is.

 � Slachtoffers van huiselijk geweld centraal stellen, niet de dader. Dit kan 
door de daders uit huis te plaatsen en niet het slachtoffer. Dit is nu wel het 
geval en de VVD Breda vindt het tijd dat de rollen worden omgedraaid. Het 
slachtoffer heeft gewoon recht op een veilig en vertrouwd onderkomen.

 � Iedere buurt een WhatsAppgroep Buurtpreventie. Het gebeurt al 
op grote schaal: wijkbewoners die als een digitale buurtwacht via een 
chatgroep op Whatsapp elkaar op de hoogte houden van verdachte 
situaties. Met resultaat. In wijken waar bewoners elkaar inseinen als ze iets 
verdachts zien, wordt aanzienlijk minder ingebroken. Ook in de vakantie. 
De VVD Breda vindt dit een geweldige manier om de veiligheid in en rondom 
het huis te vergroten. Daarom willen wij meer digitale buurtwachters en 
moet dit op een eenvoudige en duidelijke manier worden geregeld. De VVD 
Breda wil dus bestaande projecten actief blijven ondersteunen en nieuwe 
helpen met opstarten.



 > VEILIG IN ONS MOOI BREDA
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 � Camera’s waar het nodig is. Alles wat helpt om criminelen op te 
pakken of ellende voor te zijn, is volgens de VVD Breda van harte welkom. 
Cameratoezicht hoort daar zeker bij. Maar het moet wel effectief zijn. 
We willen niet de hele stad volhangen met camera’s. Daarom wil de VVD 
Breda dat we vaste camera’s hebben op plekken waar het moet en mobiele 
camera’s waar het tijdelijk nodig is, zoals onlangs op de Haagdijk, bij 
winkelcentrum De Berg en in de Boschstraat. Op die manier beschermen 
we elkaar en onze privacy.

 � Een harde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Criminelen die 
via een bestuursfunctie bij een sportclub invloed willen uitoefenen op 
de buurt. Wietkwekerijen die voor levensgevaarlijke situaties zorgen 
(nu verantwoordelijk voor een op de drie woningbranden in Breda).  
Motorbendeleden die uitgaanspubliek en horecamedewerkers intimideren 
of afpersen. Het zijn allemaal vormen van ondermijnende criminaliteit in 
Breda. De VVD Breda wil dat hier hard tegen wordt opgetreden. Daarvoor 
zijn meer middelen en meer samenwerking met andere veiligheidsdiensten 
nodig. De VVD Breda blijft, ook in Den Haag, strijden voor een harde, 
gerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit.

 � Tijdelijk stadsverbod voor de echte hufters. Het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden: handen af van onze hulpverleners! Onze politieagenten, 
ambulancemedewerkers en brandweerlieden verdienen alle respect en 
waardering voor hun mooie, maar gevaarlijke werk. Geweld tegen deze 
helden is uit den boze. Maar het komt, helaas, nog steeds voor. 
De VVD Breda pikt dit niet en wil hier een stokje voor steken door 
medewerkers van Toezicht en Handhaving uit te rusten met camera’s op 
de kleding. En een tijdelijk stadsverbod voor de echte hufters die onze 
helden hebben belaagd. Ook vindt de VVD Breda dat een uitkering mag 
worden stopgezet als iemand zijn handen niet thuis kan houden. We zijn 
er klaar mee! 

 � Zero tolerance voor geweld op sportvelden. De VVD Breda verafschuwt 
geweld en heeft geen enkel begrip voor mensen die hun handen niet thuis 
kunnen houden. Het komt helaas nog te vaak voor dat agressie leidt tot 
geweld op het veld of bij sportverenigingen. De VVD Breda wil zich de 
komende periode hard blijven maken om dit aan te pakken. Dit kan door 
bijvoorbeeld overtreders niet meer toe te laten op Bredase sportvelden.

 � Drugsoverlast tegengaan. We willen geen drugsoverlast in ons mooi 
Breda. Helaas is dit nog wel het geval en is er sprake van een waterbedeffect 
waarbij een weggedrukt probleem op een andere plek weer de kop 
opsteekt. Wij vinden dat hierbij naar een stabiele en langdurige oplossing 
moet worden gezocht zoals gebiedsverboden voor drugsrunners en 
dealers en meer handhavers op bepaalde plekken. Daarnaast willen we 
criminelen en dealers dwarsbomen door notoire overlastgevers op de huid 
te zitten.

 � Breda beschermen tegen cybertuig. Internetcriminelen gaan steeds 
geraffineerder en agressiever te werk. Cyberaanvallen zijn aan de orde 
van de dag. De AIVD spreekt zelfs van ‘een recordaantal digitale spionage-
aanvallen’ op Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven (AIVD 
Jaarverslag 2015). Het is niet alleen schadelijk en irritant, maar ook 
gevaarlijk. De VVD Breda wil dat de gemeente de digitale veiligheid op orde 
heeft zodat persoonlijke gegevens van Bredanaars niet op straat komen 
te liggen.



 > WONEN IN ONS MOOI BREDA
In ons Bourgondische en bruisende centrum, in onze mooie wijken en gezellige dorpen is het goed toeven. De vele historische gevels 

en panden, de fraaie dorpsgezichten, de singels, de parken: we hebben het allemaal. Het centrum, de wijken en de dorpen Prinsenbeek, 

Teteringen, Ulvenhout en Bavel zijn -terecht- populaire plaatsen om te wonen. Ieder dorp en iedere wijk in onze gemeente heeft zijn eigen 

identiteit. En de VVD Breda koestert die eigenheid.

Het is daarom belangrijk dat er genoeg betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn voor alle Bredanaars en iedereen die zich in onze 

gemeente wil vestigen. Hier moet echt haast mee worden gemaakt. De VVD Breda wil de komende jaren 2000 koopwoningen erbij. Het CSM-

terrein bij het station is, bijvoorbeeld, een perfecte locatie voor een nieuwe wijk. Dit gedeelte doortrekken tot aan Terheijden zorgt niet 

alleen voor meer woonmogelijkheden; ook dit gedeelte van ons mooi Breda knapt hiervan op. De VVD Breda wil daarnaast dat inwoners en 

bezoekers zich snel en vrij kunnen verplaatsen op de manier waarop zij dat willen: te voet, met het openbaar vervoer, de fiets of de auto.

 � Meer koopwoningen voor mensen met een normale portemonnee. 
Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare nieuwbouw- en 
koopwoningen. De VVD Breda wil daarom 2000 koopwoningen en 
nieuwe wijken. Er moet worden gezocht naar geschikte locaties voor 
grootschalige nieuwbouwprojecten, zoals het gebied van het CSM-
terrein tot aan Terheijden.

 � Behoud van de eigen identiteit van Breda en de dorpen Prinsenbeek, 
Teteringen, Ulvenhout en Bavel. De VVD Breda koestert de eigenheid 
van de dorpen. We vinden het ook logisch dat zowel jongeren als 
ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen als hun thuissituatie 
verandert. Daarom wil dat de VVD Breda wordt gebouwd waar behoefte 
aan is, zoals starters-, gezins- en aanleunwoningen.

 � Kleinschalige moderne woonzorgcombinaties en huurwoningen 
voor ouderen die de overwaarde van hun huis willen verzilveren. 

 � Nul op de meter. De VVD Breda wil bij nieuwbouw inzetten 
op energieneutrale woningen, bijvoorbeeld door middel van 
zonnecollectoren op het dak. Dit leidt tot een schonere omgeving, 
maar ook tot een lagere energierekening. Uiteraard zien we het liefst 
nul op de energiemeter. Daar streven we als VVD Breda naar. 

 � Doortrekking van de Nieuwe Mark, meer groen en een watertaxi. 
Het watertoerisme en pleziervaart zullen de komende jaren toenemen 
en de VVD Breda wil dat iedere Bredanaar en bezoeker daarvan kan 
genieten. Het terugbrengen van water in de stad dringt hittestress 
terug en daarnaast willen we graag meer groen terugzien. Dat staat 
niet alleen mooier; het dringt ook overlast van overvloedig regenwater 
terug. Ook een watertaxi zou Breda niet misstaan zodra de Nieuwe 
Mark is doorgetrokken.

 � Extra investeren in goed onderhoud en kwaliteitsverbetering van 
wegen en fietspaden. Ernstige ongelukken door losse stoeptegels 
moeten echt tot het verleden behoren. En de VVD Breda wil genoeg 
bewaakte en onbewaakte stallingplaatsen voor fietsen.

 � Ruim baan voor de auto in Breda. Wij snappen heel goed dat je je 
auto gebruikt voor je werk of om je kinderen naar school te brengen. 
Daarom willen we dat jij je snel en veilig van a naar b kan verplaatsen. 
Daarom zet de VVD Breda vol in op betere doorstroming en minder 
files. Slimme verkeersinnovaties helpen hierbij. De VVD Breda houdt 
daarom een scherp oog voor toekomstige ontwikkelingen om files te 
verminderen en de doorstroming te verbeteren.
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Daarom willen wij:



 > WONEN IN ONS MOOI BREDA
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 � Investeren in rondwegen en snelwegen rondom Breda. De VVD 
wil dat Breda de portemonnee trekt om ervoor te zorgen dat je niet 
meer vast komt te staan op de noordelijke en zuidelijke rondweg. In de 
toekomst willen we dat de volledige noordelijke rondweg ongelijkvloers 
wordt, dus zonder stoplichten en met tunnels. Daarnaast blijven we 
knokken in Den Bosch en Den Haag voor de verbreding van de A27, de 
A58, de A59 en de A16: de zogeheten Ruit rond Breda. 

 � Lage parkeertarieven en genoeg parkeermogelijkheden. Het 
centrum van Breda moet toegankelijk blijven voor auto’s en bezoekers 
mogen niet worden opgezadeld met hoge parkeerkosten. Ook wil de 
VVD Breda dat het eerste kwartier gratis parkeren wordt uitgebreid 
naar meer straten zoals de Ginnekenweg en de Wilhelminastraat.

 � Meer toerisme dankzij het station. De VVD Breda is trots op ons 
nieuwe station. Niet alleen vanwege het indrukwekkende gebouw, 
maar ook door de toegenomen mogelijkheden, zoals een directe 
buslijn vanaf het station naar de Efteling. Ook toeristen die in Breda 
willen overnachten, maar overdag de Randstad of Antwerpen willen 
bezoeken, willen we van dienst zijn door snelle treinverbindingen. De 
VVD Breda blijft vol inzetten op doelgroepgerichte city marketing.

 � Een directe treinverbinding naar Utrecht en nog een extra lijn 
naar Eindhoven en Düsseldorf. De VVD Breda blijft knokken voor een 
hogesnelheidstrein naar Breda, Antwerpen en Brussel. 

 � Ontwikkeling van het CSM-terrein. De oude suikerfabriek is een 
unieke locatie in Breda. Het heeft alles in zich om de parel van de stad 
te worden met (inter)nationale allure en aantrekkingskracht. Ook wil 
de VVD Breda hierbij een haven voor de pleziervaart om de economie 
een boost te geven. 

 � Gezellige pleinen. Of je nu in de stad, in de dorpen of in de wijken 
woont; een plein in de buurt zorgt voor gezelligheid en is vaak het 
kloppend hart van jouw wijk. De VVD Breda wil daarom dat alle pleinen 
zijn voorzien van mooi groen en water alsook goede voorzieningen. 
Een mooi en levendig plein is een aanwinst voor iedere buurt.

 � Een mooi centrum. Ons prachtige centrum heeft een paar 
schoonheidsfoutjes. Lelijke borden op straat of versleten gevelreclame: 
het ontsiert de mooie plekken. De VVD Breda ziet graag dat er meer 
zorg is voor de buitenaankleding van winkelpanden. Winkels met zorg 
voor hun reclame-uitingen of buitenaankleding kunnen, wat de VVD 
Breda betreft, rekenen op een belastingverlaging.

 � Schone straten, wijken en dorpen. Wij willen samen met de 
gemeente en de Bredanaars ervoor zorgen dat iedere wijk schoon en 
opgeruimd is. Hierbij is het van belang dat gedumpt (grof)vuil tijdig 
wordt gemeld en opgeruimd, maar ook dat we zelf af en toe de bezem 
in de hand nemen om de straat voor ons huis schoon te houden.

 � Afval scheiden zonder al teveel gedoe. Het is goed dat we ons 
afval scheiden, maar het moet wel leuk blijven. Daarom moeten 
gft-rolcontainers in de zomermaanden extra worden geleegd om 
stank en ongedierte te bestrijden. En ben je slecht ter been en is de 
ondergrondse afvalcontainer te ver weg? Dan willen we dat je gewoon 
een eigen rolcontainer krijgt. De VVD Breda wil daarnaast niet dat er 
naar de hoeveelheid afval wordt betaald. 



Een baan is meer dan een loonstrookje. Het is de perfecte manier om je talenten te gebruiken en vriendschappen te sluiten. Daarnaast 

biedt een baan zelfstandigheid. Dat je je eigen boodschappen en rekeningen kunt betalen. Maar ook dat je cadeaus voor een verjaardag 

kunt kopen en fijn op vakantie kunt. Of gewoon even een terrasje kunt pakken, uiteraard.

Met een baan sta je midden in het leven en de samenleving. De VVD Breda gunt daarom iedereen een baan en wil de weg naar werk zo 

vloeiend mogelijk maken. Maar de overheid creëert geen banen. Bedrijven en ondernemers doen dat. Daarom moet Breda zo aantrekkelijk 

mogelijk zijn voor iedereen die hier een winkel of bedrijf wil beginnen. Dat zorgt weer voor banen in de buurt.

Mocht je de pech hebben tijdelijk zonder werk te zitten dan waakt de VVD Breda ervoor dat je niet stilvalt. We zien je liever niet thuis 

op de bank, maar gewoon aan de bak.  Als je kunt werken, ga je werken. Dat vindt de VVD Breda eerlijk. Niet alleen omdat Breda barst 

van de banen, maar ook omdat andere Bredanaars jouw uitkering betalen.  De VVD Breda vindt het niet eerlijk dat jouw buurman om 7 

uur ‘s ochtends opstaat om naar zijn werk te gaan en dat jij je nog een keer in bed omdraait. Als je recht hebt op een uitkering, omdat 

je arbeidsongeschikt bent, dan krijg je gewoon een uitkering. Maar als je wel kunt werken en het niet doet, vinden wij dat je best een 

tegenprestatie mag leveren zoals koffie schenken of meehelpen met het schoonhouden van Breda. Met een tegenprestatie draag je niet 

alleen bij aan je omgeving; het zorgt er ook voor dat je in je vertrouwde werkritme blijft. Dus ook bij jou gaat gewoon de wekker om 7 

uur ‘s ochtends. Ondertussen verwachten we natuurlijk wel van je dat je gewoon door blijft solliciteren. In Rotterdam is deze aanpak een 

groot succes. En de VVD Breda wil dit ook in onze gemeente invoeren. Wij willen dat je werkt voor je geld en zijn geen voorstander van een 

vrijheid-blijheid-beleid zoals bij een basisinkomenregeling.

Zodra je een baan hebt gevonden of voor jezelf gaat beginnen, moet je zonder al teveel gedoe gewoon aan de slag kunnen. Daar wordt de 

stad ook beter van. Mocht je een pop-upwinkel willen beginnen in een leegstaand pand, dan vindt de VVD Breda dat dat zo snel mogelijk 

moet kunnen. Liever een Breda met een verhoogde hartslag dan met ontzielde winkelstraten. Ondernemers moeten dus gewoon kunnen 

ondernemen en werkzoekenden moeten zo eenvoudig en goed mogelijk aan de slag kunnen: voor zichzelf, een baas of voor de stad.

Ook willen we een scherp oog houden voor toekomstige Bredase banen. Waar verdienen we de komende decennia ons brood mee? Niemand 

heeft een glazen bol waarmee die toekomst zich laat voorspellen. We weten wel dat nieuwe, innovatieve bedrijven zoals Tesla en Google 

zorgen voor totaal eigen dynamiek; zowel in ons dagelijks leven als op de arbeidsmarkt. De VVD Breda ziet graag dat soort bedrijven hier 

de deuren openen. Dat is niet alleen goed voor Breda, maar vooral voor alle Bredanaars die in de toekomst een mooie baan willen bij 

innovatieve bedrijven.

Gelukkig hebben we wind mee. De Bredase economie blijft groeien. Steeds meer bedrijven vestigen zich in onze stad en dat willen we 

vasthouden door Breda te blijven promoten als fantastische stad met een prachtig vestigingsklimaat. Om meer banen in de buurt te krijgen 

en ondernemers meer ruimte te geven, schaffen we overbodige regels af. Zoals je van de VVD Breda gewend bent. 

Daarnaast wil de VVD Breda alle vrijwilligers in de stad, de wijken en de dorpen zoveel mogelijk de ruimte geven. Deze mensen zijn actief 

in (carnavals)verenigingen, sportclubs en verzorgingshuizen en zijn daarmee de motor achter het verenigingsleven in onze stad, onze 

dorpen en wijken. Zolang organisaties het goed redden zonder de gemeente, bemoeit de gemeente zich zo weinig mogelijk met hen. Als jij 

-bijvoorbeeld- een buurtbarbecue met partytent wil organiseren, hoef je van de VVD Breda geen vergunning aan te vragen zolang je geen 

wegen af wilt zetten.

Breda moet gewoon blijven bruisen. Meer bedrijven, meer winkels, meer banen. Mocht je niet kunnen werken dan heb je altijd recht op een 

uitkering. Kun je wel aan de slag, maar heb je even geen baan dan willen we dat je blijft bijdragen aan ons mooi Breda. 

 > WERKEN IN ONS MOOI BREDA
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Daarom willen wij:

 � Meer banen voor Bredanaars. De gemeente moet er alles aan doen om zowel kleine ondernemers als grote bedrijven te verleiden hier de deuren 
te openen. Dat is niet alleen goed voor Breda, maar vooral goed voor Bredanaars. Banen in de buurt: daar gaat het om.

 � Meer Bredanaars aan het werk. Breda barst momenteel van de banen. Maar we zien ook een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Wij 
willen dat Bredanaars aan de slag gaan in die banen. Mocht je geen werk vinden, maar ben je er wel toe in staat dan willen we dat je een tegenprestatie 
levert.

 � Ondernemen makkelijk maken. Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen en zo min mogelijk tijd en energie kwijt zijn aan 
papierwerk. Bijvoorbeeld, de soms complexe en tijdrovende procedures voor vergunningaanvragen. De VVD Breda wil dit makkelijker maken zodat je 
zo snel mogelijk aan de slag kan met je bedrijf. 

 � Accountmanagers vanuit de gemeente voor ondernemers en bedrijven. Ondernemers verdienen goede ondersteuning om snel aan de slag te 
kunnen. Een accountmanager die helpt met vragen en begeleiding, zou volgens de VVD Breda een goede manier zijn om meer ondernemers naar 
Breda toe te verleiden.

 � Zoveel mogelijk ruimte bieden aan groene en moderne oplossingen van ondernemers, door voorbeeldgedrag te belonen en milieu-innovaties 
prioriteit te geven. Ook de VVD Breda is bereid bij te dragen aan de gemaakte klimaatafspraken door duurzame innovaties te stimuleren. Dus als jij 
met je buurt je eigen stroom wilt opwekken dan helpt de gemeente je op weg met het papierwerk en de installatie. 

 � Meer aandacht voor snel internet in de stad, in de wijken en in de dorpen. Snel internet is niet alleen fijn om even snel de treintijden te checken 
of Facebook; het is een belangrijke voorwaarde voor veel bedrijven om zich ergens te vestigen. De VVD Breda wil dat er optimale mogelijkheden zijn 
voor snel internet voor zowel woningen als bedrijven.

 � Meer baankansen voor mensen met een beperking. De VVD Breda wil permanent in gesprek blijven met werkgevers en ondernemers over het 
aannemen van mensen met een fysieke of geestelijke beperking. 

 � Een maatschappelijke tegenprestatie door mensen met een bijstandsuitkering en stopzetten van de uitkering bij uitkeringsfraude. De bijzondere 
bijstand is bedoeld voor noodzakelijke bijdragen aan huishoudens, niet voor luxeartikelen.



Onze gezondheid is het belangrijkste dat we hebben. Een lang en gezond leven is waar ieder van ons naar streeft. Daarom proberen 
Bredanaars zoveel mogelijk te bewegen en gezond te leven. Helaas is dat voor sommigen allemaal niet zo makkelijk vanwege een chronische 
ziekte of fysieke beperking. De VVD Breda wil dat iedereen zoveel mogelijk van zijn of haar vrijheid kan genieten. Dus als een helpende hand 
nodig is, dan bieden we die vanzelfsprekend. 

Diezelfde uitgestoken hand geldt ook voor ouderen die vol in de Bredase samenleving willen staan. Dat is niet alleen veel gezelliger, maar 
het is ook goed voor ons mooi Breda. Onze ouderen dragen namelijk kennis en wijsheid bij zich waar jongere generaties alleen maar profijt 
van hebben. Om juist iedereen zoveel mogelijk bewegingsruimte te geven, is er ruimte nodig voor beweging. Of je nu jong of oud bent, 
ziek of gezond en wel of geen beperking hebt: de VVD Breda heeft oog voor jouw gezondheid. En mocht je een dokter, verpleegkundige of 
verzorger nodig hebben, dan moet hij of zij er gewoon voor je zijn op datzelfde moment.

De VVD Breda vindt het volstrekt logisch dat onze ouderen alsook Bredanaars met een lichamelijke of psychische beperking en verwarde 
personen de hulp en verzorging krijgen die ze nodig hebben. We zorgen gewoon goed voor elkaar. Zo simpel is het. Dit betekent: aandacht 
hebben voor elkaar en goede verzorging zonder al teveel gedoe. En voor ouderen betekent dit ook: liefde- en respectvolle verzorging 
met aandacht voor de eigen wensen. Dus zelf bepalen wat je wilt eten in plaats van eenheidsworst. Of blijven wonen waar je wilt dankzij 
aanpassingen aan het huis. Gelukkig kunnen Bredanaars sommige taken toevertrouwen aan een goede bekende. Daarom zijn wij erg blij 
met iedereen die iets voor een ander wil betekenen; denk aan mantelzorgers, maar ook wijkbewoners die elkaar helpen met boodschappen 
en klusjes. Uiteraard pakt gemeente haar verantwoordelijkheid vol en goed op. Maar zonder vrijwilligers die zich inzetten voor een ander, 
zou de gemeente met de handen in het haar zitten. 

De VVD Breda ziet iedereen het liefste gezond opgroeien en oud worden in de eigen omgeving en in de eigen buurt. Alles wat we kunnen 

doen om daaraan bij te dragen, zullen we niet nalaten. 

 > GEZOND EN ZORGZAAM IN ONS MOOI BREDA

Daarom willen wij:

 � Zorg voor wie zorg nodig heeft. De grote veranderingen door de 
landelijke hervormingen in de zorg liggen achter ons. De VVD Breda 
begrijpt heel goed dat dit bij veel Bredanaars voor veel onzekerheid 
heeft gezorgd. En over zoiets cruciaals als zorg wil je je absoluut niet 
onzeker voelen. Zorgvuldigheid en aandacht moeten te allen tijde 
voorop staan. Daarom wil de VVD Breda verder met de Bredase aanpak 
op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit 
betekent: op een laagdrempelige manier met elkaar nagaan welke 
passende zorg jij nodig hebt. 

 � Meer actieve en sportieve kinderen. Onze kinderen verdienen de 
allerbeste start in het leven. Dat betekent: een goede geestelijke 
ontwikkeling door middel van onderwijs, maar ook een goede 
lichamelijke ontwikkeling dankzij sport en aandacht voor gezonde 
voeding. Om kinderen meer te laten bewegen, willen wij meer 
speelplaatsen in Breda.

 � Ruim baan voor Bredanaars met een beperking. De VVD Breda 
denkt in kansen. En dat betekent dat we kijken naar wat je wel kunt, in 
plaats van wat je niet kunt. Bredanaars met een geestelijke of fysieke 
beperking kunnen en willen vaak gewoon onderdeel blijven uitmaken 
van de normale werkvloer. Ook willen ze, net als iedereen, de stad 
in om te shoppen en om uit te gaan. De VVD Breda wil dat dit ook 
gewoon kan. Gelukkig kan het ook in veel gevallen, maar soms is het 
simpelweg onmogelijk of nog niet op orde. De VVD Breda wil optimale 
toegankelijkheid voor alle Bredanaars en wil hier permanente aandacht 
voor. We steunen daarom het project Breda Toegankelijk ook van harte. 

 � Ondersteuning voor mantelzorgers. De VVD Breda vindt 
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mantelzorgers - net als onze hulpverleners - helden. Bredanaars die voor elkaar zorgen, koken, opruimen, poetsen en daarmee andermans leven 
veraangenamen, krijgen van ons alle waardering die hen toekomt. Maar ze verdienen meer dan dat, namelijk ondersteuning. We moeten zuinig zijn op 
onze mantelzorgers door ervoor te waken dat zij geen zorgverleners worden.  Daarom moeten zij een beroep kunnen doen op de gemeente om hun 
taken, indien nodig, te ondersteunen. Wij willen daarom graag een aanspreekpunt vanuit de gemeente en geld reserveren voor de komende jaren.

 � Goede voorlichting over alcohol en softdrugs. De VVD Breda veroordeelt niemand voor zijn of haar verzetje. Een drankje in de kroeg of een 
jointje in de coffeeshop: we vinden het geen probleem zolang het geen overlast met zich meebrengt. De VVD Breda vindt tegelijkertijd dat er goede 
voorlichting moet zijn zodat verslaving en ernstige gezondheidsschade tegengegaan kan worden. Zo ontspannen als wij tegen de genotsmiddelen 
zelf aankijken, zo streng willen wij toezien op preventie en goede voorlichting over de schadelijke effecten. Daarom wil de VVD Breda dat de gemeente 
intensief samenwerkt met ondernemers en de gezondheidsdiensten om ellende voor te zijn en te bestrijden.

 � Het toestaan van pillen testen op Bredase festivals. De realiteit is dat op festivals pillen worden geslikt. Uiteraard zijn harddrugs strafbaar en 
moeten we dat hard bestrijden. Maar als mensen dan toch pillen slikken, willen we niet dat ze er dood aan gaan. Om ervoor te zorgen dat er geen 
giftige pillen worden geslikt, wil de VVD Breda dat pillen op festivals kunnen worden getest. Mocht er sprake zijn van slechte, of zelfs dodelijke, pillen, 
eisen we dat de dealer bekend wordt gemaakt aan de politie. Op die manier kunnen we de drugscriminaliteit gericht bestrijden. Uiteraard pleit de VVD 
Breda ook voor goede voorlichting door scholen en huisartsen over het gebruik van pillen.

 � Gezonde en vitale Bredanaars. We kunnen en willen niemand dwingen een gezonde levensstijl erop na te houden. Maar we willen Bredanaars er 
wel toe verleiden door in sportvelden en faciliteiten te blijven investeren, zowel binnen als buiten. We willen hiermee de drempel van de bank naar 
het sportveld verlagen.

 � Een nieuwe topsporthal. De VVD Breda wil dat er in de komende periode weer wordt geïnvesteerd in de Bredase binnensport. Dat is goed voor Breda, 
maar vooral goed voor iedereen die zich steeds verder wil ontwikkelen in sport. Iedere topsporter heeft een thuishaven en Breda is zo’n thuishaven. 
De VVD Breda wil iedere sporter, zowel beginnend als beoefend, de ruimte geven. Ook zien we dat sommige sporten een enthousiasmerende werking 
hebben op mensen, zoals het damesvoetbal. Om die mogelijkheden te bieden, zou een topsporthal niet misstaan in Breda. Het perfecte decor voor 
binnensport, zowel voor klasjes als kampioenen. Bredase kampioenen.

 � Meer sportevenementen. Breda is een evenementenstad bij uitstek. Het is niet alleen goed en gezellig voor Bredanaars; de aandacht van buiten 
voor onze stad zorgt voor goede publiciteit en extra omzet voor onze ondernemers. Kortom: wij willen dat Breda zich ook de komende vier jaar vol blijft 
inzetten voor het binnenhalen van verschillende grote sportevenementen. Ook moet er meer ruimte komen voor kleinere, lokale sportevenementen. 
Daarbij moet de organisatie goede ondersteuning krijgen van de gemeente als het gaat om advies en vergunningen.

 � Een grote opknapbeurt voor zwembad Wolfslaar en recreatieplas de Asterdplas. Het bad en de plas zijn hard toe aan een grote beurt. De VVD Breda 
wil de komende jaren investeren in zwembad Wolfslaar en de Asterdplas om ze weer van hoogwaardige kwaliteit te laten zijn. 

 � Discriminatie tegengaan. In Breda moet je gewoon jezelf kunnen zijn. Of je nu homo- of heteroseksueel bent, een kleurtje hebt of man of vrouw 
bent: jezelf kunnen zijn, is de belangrijkste voorwaarde voor een gelukkig leven. De VVD Breda blijft zich onvermoeibaar inzetten om discriminatie 
tegen te gaan. Om de bewustwording hiervoor te verstevigen, wil de VVD Breda, bijvoorbeeld, een regenboog zebrapad in ons mooi Breda.



Een goed leven begint met goed onderwijs. Leraren leren ons niet alleen waar d’s en t’s moeten staan; ze leren ons vooral hoe we de wereld 

moeten begrijpen. Leraren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van onze kinderen en volwassen Bredanaars die verder willen studeren. Niet 

alleen de basis van, onder andere, taal en rekenen moet op orde zijn; ook ‘wereldwijsheid’ is van groot belang om later met alle mogelijke 

mensen samen te werken en te leven. De VVD Breda is trots op onze leraren die zich iedere dag sterk maken voor de ontwikkeling van 

onze leerlingen en studenten.  Zij zien erop toe dat onze jongeren zich ontwikkelen tot verstandige en weerbare volwassenen die met 

beide benen in de samenleving staan. Goed onderwijs leert jongeren kritisch denken en hun talenten te verzilveren. Ieder kind verdient 

daarom eenzelfde goede start in het leven. Uiteraard moeten ook volwassenen die zich willen bijspijkeren of verder willen studeren in 

Breda terechtkunnen. 

 > EEN LEVEN LANG LEREN IN ONS MOOI BREDA

Daarom willen wij:

 � Een goed begin voor ieder kind. De VVD Breda wil dat iedere Bredanaar dezelfde start in het leven krijgt. Hoe een persoon zich vanaf dat moment 
ontwikkelt, is geheel afhankelijk van zijn of haar talenten en ambities. Maar aan de startstreep verdient ieder kind een gelijke kans. Daarom vindt de 
VVD Breda het belangrijk dat een kind zonder taalachterstand aan de schooltijd begint. Mocht een kind, ongeacht de achtergrond, de taal niet goed 
beheersen dan wil de VVD Breda dat taalonderwijs wordt verplicht. 

 � Een inspirerende schooltijd. De wereld verandert supersnel. Kinderen krijgen in deze tijd meer veranderingen en ontwikkelingen te verduren dan 
generaties voor hen. De VVD Breda wil dat kinderen al op vroege leeftijd bekend raken met de wereld om hen heen zodat ze zich tot verstandige mensen 
kunnen ontwikkelen. De VVD Breda wil zich hard maken voor een verdere vervlechting van de Bredase samenleving met onze scholen. Dat kan door 
meer schooluitjes naar onze vele bedrijven, de gemeente zelf, maar ook gemeentelijke diensten bijvoorbeeld. En meer stads- of natuurwandelingen om 
Breda en haar omgeving alsook geschiedenis echt te leren kennen.

 � Meer aandacht voor verzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Ieder kind is uniek. De een gaat als een speer door de schooltijd en de ander heeft grote 
moeite om bij te blijven. Niemand wil kinderen tussen wal en schip zien vallen. Daarom blijft de VVD Breda aandacht vragen voor verzuim en vroegtijdig 
schoolverlaten. Hierin ligt in eerste instantie een rol voor de ouders en de school, maar zeker ook de gemeente. De banden tussen deze drie moeten 
daarom sterk, effectief en direct zijn om kinderen zo snel mogelijk weer op het goede spoor te krijgen.

 � Meer stageplaatsen. Breda kent prachtige bedrijven, instituties en diensten. Velen van hen openen geregeld de poorten voor leerlingen en studenten 
om stage te lopen. Hier is de VVD Breda erg blij mee. Want hoe meer interesse en bekendheid er over en weer is, hoe groter de kans is dat jongeren 
later in ons mooi Breda blijven wonen en werken. Daarom blijft de VVD Breda zich hard maken voor een optimale samenwerking tussen onderwijs, 
ondernemers en overheid.

 � Meer ruimte voor studenten. Breda is een echte studentenstad. We hebben mooie opleidingen; van de Game Development-opleiding aan de NHTV 
Breda tot de Koninklijke Militaire Academie van de Nederlandse Defensie Academie. Nog maar te zwijgen van al die andere geweldige beroepsopleidingen 
die jongeren en ouderen opleiden tot echte vakmensen. De VVD Breda wil het liefst zoveel mogelijk opleidingen binnen de gemeentegrenzen - ook 
universitaire en masteropleidingen - en blijft zich hiervoor inzetten. Maar dan moet daar wel ruimte voor zijn. Evenals voor goede studentenhuisvesting. 
De VVD Breda wil hier een scherp oog voor houden. Te weinig studentenkamers is niet goed, maar te veel ook niet. Om vraag en aanbod in balans te 
houden, wil de VVD Breda een permanente vinger aan te pols houden om zowel nieuwe opleidingen als studenten een plekje in ons mooi Breda te 
verschaffen. 

 � De VVD Breda wil zich inzetten om het HBO Intro Festival terug in het centrum te brengen, maar wil er ook op toezien dat dit niet tot overlast leidt.

 � Meer mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. Of je nu een cursus moet volgen voor je werk of je wilt gewoon een nieuwe studie volgen: ook voor 
volwassenen moet het Bredase onderwijs genoeg te bieden hebben. Je ontwikkeling houdt nooit op en iedere Bredanaar - jong en oud - moet ruimte 
krijgen zich steeds verder te ontwikkelen. Een leven lang leren moet dus gewoon kunnen in Breda.
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Breda hecht van oudsher aan een gezond en bruisend cultureel klimaat. Cultuur zit in de harten van Bredanaars. Daarbij geldt: voor ieder 

wat wils. We hebben iets voor iedere leeftijd en voor ieder temperament. Uit je dak gaan bij een concert of geïnspireerd raken door een 

tentoonstelling; het doet iets met ons. Cultuur biedt vreugde, vervreemding en verwondering. Het weerspiegelt ons eigen leven, maar 

vaker nog brengt het ons in contact met andere manieren van denken en leven. Cultuur brengt daarmee mensen samen en werkt als 

smeerolie van de samenleving. 

De VVD Breda vindt dan ook dat alle Bredanaars op een laagdrempelige en toegankelijke manier van alle mogelijke cultuurvormen moeten 

kunnen genieten. Met een bruisende stad en mooie dorpen als decor, zien wij talloze kansen voor muziek, kunst, architectuur en alle 

verdere culturele uitingen.

Monumenten als de Grote Kerk, het Begijnhof en het Kasteel van Breda zijn voorbeelden van de vele mooie historische plekken die Breda te 

bieden heeft. Breda is broedplaats van talent en Dance Capital of the world. ’s Werelds bekendste dj’s komen uit onze stad! Het liefst zien 

wij dat deze kanjers een permanente positie krijgen in ons Breda. En wat te denken van alle geweldige evenementen? Carnaval, jazzfestival, 

Breda Barst, Breda in Concert, Dancetour, Outdoor Brabant, noem maar op! Het is belangrijk dat alle Bredanaars kunnen deelnemen aan 

kunst en cultuur en kunnen genieten van evenementen.

 > CULTUUR IN ONS MOOI BREDA
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Daarom willen wij:

 � Meer culturele mogelijkheden in de wijken en dorpen. In heel 
Breda - dus ook in de wijken en dorpen - barst het van het talent. De 
VVD Breda wil zich inzetten om die talenten helpen te verenigen in, 
bijvoorbeeld, een nieuwe blaaskapel of rockbandjes. Breda heeft een 
rijke geschiedenis voor wat betreft lokale cultuur en de VVD Breda 
brengt hier graag nieuw elan in. Vaak is niet meer nodig dan mensen 
en instellingen met elkaar in contact te brengen. De VVD Breda wil hier 
graag aan meewerken door verenigingen actief met elkaar in contact 
te brengen en te kijken waar er kansen liggen voor samenwerking.

 � Optimale toegankelijkheid van het Chassé Theater, het Stedelijk 
Museum Breda, de Nieuwe Veste, de Stilte en vele andere culturele 
instellingen. De VVD Breda is daarbij wel kritisch op de gemeentelijke 
subsidies aan culturele instellingen. Subsidies zijn gekoppeld aan 
heldere beleidsdoelstellingen. Door te vernieuwen en samen te werken 
met ondernemers, kunnen kunstenaars zelf meer geld verdienen. 
Alleen cultuurmakers die behoorlijk in staat zijn hun eigen broek op te 
houden, kunnen voor bepaalde projecten een subsidie krijgen. 

 � Verzelfstandiging van culturele instellingen, waaronder musea. 
We stimuleren samenwerking op het gebied van infrastructuur (zoals 
ruimtes), collecties, programmering en marketing zowel binnen als 
buiten Breda. 

 � Ruimte voor cultuuronderwijs, zowel op scholen als daarbuiten.  

 � Duidelijkheid over de hoeveelheid evenementen en de overlast 
die dit kan veroorzaken. De VVD Breda is trots op het aantal mooie 
evenementen in de stad en in de dorpen en wijken, maar vindt ook dat 
de inwoners moeten kunnen vertrouwen op de lokale overheid over het 
goed omgaan met vragen, overlast en klachten. 



De gemeente Breda is niet een doel op zichzelf, maar een middel om Bredanaars goed van dienst te zijn door te investeren in kwaliteit en 
vernieuwing. De gemeente is er voor jou en niet andersom. De VVD Breda ziet het liefst een gemeente die alleen zaken regelt die Bredanaars 
zelf niet kunnen regelen. Denk aan goede wegen, een krachtige politie, een innovatief vestigingsklimaat, maar ook het stimuleren van 
toerisme naar ons mooi Breda. De gemeente moet een betrouwbare bondgenoot zijn en je niet voor de voeten lopen. Het contact tussen 
medewerkers van de gemeente en Bredanaars moet daarom altijd goed, vriendelijk en doeltreffend zijn. En de gemeente moet altijd kijken 
waar haar meerwaarde ligt om het leven in ons mooi Breda zo fijn mogelijk te houden. En als dat geld kost dan moet dat geld er wel eerst 
zijn. En we geven het pas uit als het echt niet anders kan.

De gemeente moet dus dicht bij de Bredanaars staan zonder zich onnodig op te dringen.  Ze dient servicegericht te zijn en snel te 
handelen. Geen onnodige en irritante regels, maar gewoon duidelijke en logische afspraken. Daarom willen we te allen tijde voorkomen 
dat bestuurders voornamelijk met zichzelf bezig zijn en daarmee hart en de resultaten voor de Bredanaars uit het oog verliezen. De VVD 
Breda is daarom voorstander van een kleine, krachtige, effectieve en efficiënte gemeente. Een gemeente Breda die zich onvermoeibaar 
bezighoudt met haar kerntaken: een veilige en prettige leefomgeving voor alle Bredanaars en een gezond huishoudboekje. De gemeente 
Breda heeft de laatste jaren nieuwe taken gekregen van de landelijke overheid die zij met minder geld moet uitvoeren. Dat vraagt wederom 
om een gemeentebestuur dat goed nadenkt voordat zij het geld uitgeeft. 

Het toepassen van innovatieve technologie kan helpen om de dienstverlening en efficiency van de overheid te verbeteren. Hiermee kan 
dienstverlening op maat worden geboden. Bovendien hoef je niet meer voor iedere vraag naar het gemeentehuis. Dit mag er natuurlijk 
niet toe leiden dat de gemeente onpersoonlijker wordt. Ook moeten we er rekening mee houden dat niet iedereen even handig is met de 
computer en dat de privacy van mensen is gegarandeerd.
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Daarom willen wij:

 � De gemeentelijke lasten laag houden. Gaten in de gemeentelijke 
begroting mogen wat de VVD Breda betreft niet automatisch worden 
gedicht door belastingen en tarieven te verhogen. Er moet ook 
gekeken worden waar de gemeente zelf op kan besparen. 

 � Hondenbelasting afschaffen. Eigenaren van de trouwe viervoeters 
worden al te lang onnodig belast. De VVD Breda wil, in navolging 
van -onder andere- Rotterdam, Amsterdam, Zwolle en Arnhem, deze 
belasting afschaffen.

 � Eerlijke, lage belastingen. Lokale belastingen horen zo laag en 
eerlijk mogelijk te zijn en moeten voor alle inwoners van de gemeente 
Breda gelijk zijn. Belastingen mogen dus niet door een beperkt deel 
(zoals huiseigenaren) worden opgebracht. 

 � Alleen geld uitgeven aan kerntaken zoals de veiligheid en 
schoonmaakdiensten. Hoe minder de gemeente uitgeeft aan 
overbodige zaken, hoe meer ruimte er is voor belastingverlaging voor 
Bredanaars.

 � Een kleinere en vooral zeer efficiënte overheid waarbij kerntaken 
op een zo goed en efficiënt mogelijke manier worden uitgevoerd. 
De VVD Breda is voorstander van meer samenwerking met het 
bedrijfsleven.

 � Gebruik maken van nieuwe technologieën zoals apps voor de 
smartphone en tablet voor een nog betere dienstverlening voor alle 
inwoners.

 � OZB-tarief verlagen voor inwoners en ondernemers, want het is 
raar dat alleen Bredanaars met een koopwoning extra bijdragen aan 
de algemene middelen. Iedere euro die Bredanaars in de zak houden, 
kunnen ze uitgeven aan iets waar zij blij van worden.

 � Geen gemeentelijk geld naar ontwikkelingssamenwerking.

 � Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio om 
samen kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te bieden. De 
verantwoordelijkheid van Breda houdt niet op aan de grenzen van de 
stad. De VVD Breda wil daarom ook slim samenwerken met onze direct 
omliggende gemeenten, de provincie, de landelijke overheid en onze 
Vlaamse buren. 


