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Voorwoord
Beste Bredanaar,
Wat is Breda toch een stad om van te houden!
Samen wonen we in deze fantastische gemeente die volop kansen biedt. Dag in, dag uit zetten
veel inwoners zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door
gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn
er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepaal JIJ welke Bredanaars in de gemeenteraad
mogen plaatsnemen om jouw stem te laten horen.
Wij hebben de afgelopen vier jaar met de Bredase VVD het verschil gemaakt in onze mooie
stad. In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de Bredase VVD ervan
vindt. In de kern staan wij voor het volgende:
Een gemeente die klaar staat voor elke inwoner
Wij willen een gemeente die werkt voor jou. Waarbij er een prettige, veilige woonomgeving
is voor jong en oud, met genoeg groen en voldoende voorzieningen in de buurt. Wij willen
een gemeente zijn, waar de straten schoon en goed onderhouden zijn, waar (onze) kinderen
veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Onze
gemeente is een fijne plek waar je prettig woont, werkt en leeft.
Goed en betaalbaar wonen
Of je nu je studentenhuis moet verlaten, wil gaan samenwonen of wil blijven wonen in jouw
geliefde dorp: de woningnood in Breda is hoog en het einde hiervan is nog niet in zicht.
Als Bredase VVD willen wij dat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen.
Daarom willen wij dat er minstens 1500 woningen per jaar worden bijgebouwd. Wij geven bij
het bouwen voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen.
Een bloeiende lokale economie
De Bredase VVD wil dat er meer banen komen in Breda, want het hebben van een baan is zoveel
meer dan alleen een inkomen. Het zorgt voor contact met fijne collega’s en het gevoel dat je
iets bijdraagt aan de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen in Breda mee
kan doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te gaan, want juist zij
hebben een moeilijke tijd achter de rug. Dankzij een team van accountmanagers worden zij niet
meer van het kastje naar de muur gestuurd, maar wordt er meegedacht over de juiste oplossing
en krijgen ondernemers snel en duidelijk antwoord op hun vragen. Ondernemers krijgen meer
de ruimte om te ondernemen zonder zich zorgen te maken over onnodige regelgeving en hoge
belastingen. Wij willen een gemeente zijn die aan de slag gaat voor de ondernemers wanneer
zij vragen hebben. Dit zorgt voor een bruisend MKB, en daarmee ook voor banen.
Een veilige buurt en thuis
Als je aan Breda denkt, willen wij dat jij het gevoel hebt dat je hier prettig kunt leven. Dit betekent
dat er genoeg aandacht moet zijn voor een groene omgeving en voldoende plekken om je vrije
tijd te besteden, zoals de Galderse Meren. Een prettig leven betekent óók een veilig leven. Daar
gaan wij ons voor inzetten. Als VVD maken we de verkeerssituaties in onze gemeente veiliger
voor alle gebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) en zorgen we voor een soepele
doorstroom, bijvoorbeeld op de Noordelijke rondweg. Veilig en op tijd aankomen op je werk, bij je
familie of bij je vrijetijdsbesteding, dat vinden wij belangrijk. Daarom blijven wij ons inzetten voor
veiligere wegen, goede doorstroming en voldoende parkeergelegenheid voor de auto en fiets.

Slim en duurzaam groen
Breda moet verduurzamen en dat vraagt om verstandige keuzes. De Bredase VVD wil dat de
verduurzaming bereikbaar blijft voor de hardwerkende ondernemers en gezinnen. Draagvlak
onder Bredanaars is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst
en onze stad schoon en leefbaar houden.
Verstandige financiële keuzes
Iedereen weet dat er problemen ontstaan wanneer je meer uitgeeft dan je binnenkrijgt.
Daarom letten wij goed op de gemeentelijke schatkist. Wij houden de lokale lasten laag door
de gemeentelijke taken op een zuinige én effectieve manier uit te voeren. Als er gemeente
geld overblijft, zorgen wij dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden
we het leven in Breda voor iedereen betaalbaar en prettig!
Weet ons te vinden!
Wij vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn. Mocht je dus over dit programma
iets met ons willen delen of vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen via
verkiezingsprogramma@vvd-breda.nl of whatsapp: 06-25402536

Boaz Adank 					Eddie Förster
lijsttrekker Bredase VVD			
voorzitter programmacommissie
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1. Breda: waar het leven fijn is
1.1 Waar voldoende woningen zijn
Breda is een populaire stad en daar zijn wij trots op! Mensen wonen graag in Breda en onze
omliggende dorpen, maar helaas is er ook een groot tekort aan betaalbare woningen.
Hierdoor stokt de doorstroming en maken starters amper kans op een eerste woning.
Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren veel nieuwe woningen kunnen realiseren. Hier
willen wij mee doorgaan. Daarbij leggen we vooral de focus op voldoende betaalbare
woningen, zodat er voor iedereen plek is in onze mooie stad en omliggende dorpen.
Uiteraard houden wij in de gaten dat het karakter van de wijken en dorpen blijft bestaan
en dat de voorzieningen goed blijven.

De komende jaren streven we naar het bouwen van minstens 1500 nieuwe woningen
per jaar. Om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare woningen in de stad en
de dorpen, passen we de nieuwbouwnorm aan naar 50% middelduur (koopwoningen
tot maximaal 250.000 Euro en huurwoningen tot maximaal 850 Euro per maand voor
een appartement met 1 slaapkamer). We willen naast appartementen ook voldoende
woningen met een tuin in Breda en de dorpen.
Eisen aan minimale grootte van woningen worden geschrapt. Ook kleinschalige
huisvesting behoort voor sommige groepen tot een wenselijke woonvorm.
We zorgen ervoor dat mensen in de stad en dorpen kunnen blijven wonen zonder
het karakter van de wijken en dorpen tekort te doen. Hierbij durven we in nieuw te
ontwikkelen wijken rondom het centrum, bijvoorbeeld op het CSM-terrein, in te zetten
op hoogbouw en kleinere woningen met minder grond om veel betaalbare woningen te
realiseren. Aan de westflank en oostflank willen we ook hoogbouw met spectaculaire
architectuur als herkenningspunten voor ons mooi Breda. We bouwen gefaseerd en
alleen als de voorzieningen meegroeien en het goed in te passen is, juist ook in onze
dorpen. Zo zijn wij kritisch op de ontwikkelingen rondom Beeks Buiten en het grote
aantal woningen bij Teteringen.
Corporaties moeten zorgen dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden
verkort. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor corporaties om woningen te
verkopen, zodat met de inkomsten nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. We
treden op tegen illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen en schaffen de
voorrangspositie voor statushouders af, zodra hier wettelijke mogelijkheden voor zijn.
Aangezien de wachtlijsten op een sociale huurwoning hoog zijn, dringen we er bij de
Provincie en Rijksoverheid op aan om in Breda minder statushouders toe te laten.
Er komt een opkoopverbod in de hele gemeente voor koopwoningen. Dit is een
noodmaatregel waarmee we zorgen dat woningen bij woningzoekenden terecht
komen en niet bij speculanten.
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1.2 Waar we wonen en recreëren in het groen
Breda als een stad in het park. Breda heeft prachtige bossen en natuur en dit koesteren
en voeden wij! Daarom worden onze wijken en dorpen steeds groener. Wij zetten ons
maximaal in om alle groene plekken optimaal tot hun recht te laten komen.

We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken, hoe
klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik
of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is.
In de komende bestuursperiode willen we 10.000 bomen planten.
Samen met Staatsbosbeheer versterken en onderhouden we onze bossen en zorgen
we dat de bossen de toenemende hoeveelheid recreanten aankunnen. Zo zorgen we
onder andere voor een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. Ook
vergroten we ons geboortebos, komt er een herdenkingsbos en geven we ruimte aan
herdenkingsmonumenten zoals bankjes in het bos.
We zorgen voor meer plekken in de stad en onze dorpen waar mensen kunnen
recreëren. Dat doen we bijvoorbeeld met extra stadsstranden.
Onze grote recreatieplassen gaan we deze periode mooier en beter maken. Zo krijgen
de Galderse Meren goede toiletvoorzieningen, meer plek om te liggen en creëren
we ruimte voor een horecagelegenheid. Op de Asterdplas komt meer ruimte om te
sporten en te recreëren.

1.3 Waar je makkelijk van A naar B komt
Je kent het wel: je stapt precies op tijd in de auto en probeert je weg te banen tussen alle
andere automobilisten door om nog enigszins op tijd op je bestemming aan te komen.
Hoe we ons ook verplaatsen, dit wil je doen zonder al te veel gedoe. Breda is een autostad
en dat mag het blijven, maar we durven ook te investeren in alternatieven. Dat zorgt dat
je echt wat te kiezen hebt als het gaat om vervoer in Breda.

Om Breda bereikbaar te houden, investeren we fors in onze autowegen. We kijken naar
de mogelijkheden om bij wegen die regelmatig vastlopen extra rijbanen toe te voegen.
Ook de Noordelijke rondweg is voor ons prioriteit. Dit betalen we door jaarlijks te sparen
in een infrastructuurfonds en door bijdragen op te halen bij de Provincie en het Rijk.
Wij willen dat bewoners hun auto’s in de eigen straat kwijt kunnen. Daarom ontkom je
in een aantal wijken niet aan gereguleerd parkeren. Om de impact hiervan te beperken,
maken we de eerste parkeervergunning voor bewoners gratis. Daarnaast verhogen
we het aantal uren dat bezoekers van bewoners in die specifieke wijken voordelig
kunnen parkeren. Dit bekostigen we uit de totale parkeerinkomsten.
Bij nieuwbouw zorgen we voor voldoende parkeerplekken en we zorgen ervoor dat er
geen parkeerplekken meer verdwijnen bij herinrichtingen van plekken met een hoge
parkeerdruk. Juist in de wijken waar de parkeerdruk nu al hoog is, zoeken we extra
ruimte voor parkeerplaatsen om te voorkomen dat de druk hoger wordt. Het melden
van een tekort aan parkeerplaatsen moet voortaan kunnen via de ‘Buitenbeterapp’.
Je moet jezelf prettig en snel kunnen verplaatsen met de fiets. Daarom willen wij dat
de bestaande fietspaden worden verbeterd en investeren we in nieuwe, goed verlichte
fietspaden. Een voorbeeld hiervan zijn de fietspaden vanuit de Haagse Beemden naar
het centrum.
We zorgen dat onze stoepen toegankelijk blijven, ook voor mensen die minder goed
ter been zijn.
Het verbreden van snelwegen als de A27, A58, A59 en de A16 vinden wij belangrijk voor
de doorstroming, maar hierbij houden we rekening met de bewoners in de omgeving.
Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende geluidswerende maatregelen worden
getroffen om de situatie bij Bavel en Ulvenhout te verbeteren.
Ook met het openbaar vervoer moet onze stad goed bereikbaar zijn. Daarom blijven
wij inzetten op een directe treinverbinding met Utrecht. Daarnaast willen we een
extra directe verbinding met Eindhoven en zetten we ons in voor de uitbreiding van
het aantal internationale treinen dat vanuit Breda vertrekt en aankomt. Onze bussen
worden elektrisch of gaan rijden op groene waterstof.
De Bredase VVD wil dat alle wijken en dorpen van de gemeente Breda bereikbaar zijn
met deelscooters en in de toekomst met deelstepjes. Wel willen we dat ze zo worden
gestald dat ze geen overlast geven. Daarom gaan we in gesprek met de aanbieders
om nauwkeuriger in kaart te brengen op welke plekken ze mogen staan en zorgen we
dat er ook ruimte wordt gecreëerd om ze te stallen op drukke plekken in de stad en
onze dorpen.
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1.4 Waar we op een pragmatische, betaalbare manier naar
klimaatbestendigheid gaan
Dat het klimaat verandert, weet iedereen. Dus ook Breda moet zich instellen op de
effecten daarvan en erger voorkomen door uitstoot stapsgewijs te verminderen. We
kijken daarbij naar wat écht effect heeft, maar ook betaalbaar is. De Bredase VVD is voor
een stapsgewijze en realistische transitie naar duurzaamheid. Zonder onze inwoners op
onnodige kosten te jagen. Effectiviteit in de veranderingen staat voorop. We houden het
hoofd koel en maken weloverwogen beslissingen.
Het is belangrijk om zoveel mogelijk huizen zo snel mogelijk te isoleren op een manier
die voor iedereen haalbaar is. Daarom wil de Bredase VVD meer budget vrijmaken
om isolatiemaatregelen richting energielabel B te stimuleren en toegankelijk te maken
voor alle inwoners. Deze maatregelen beginnen bij de laagste energie labels. Ook
wil de Bredase VVD onderzoeken hoe een isolatiefonds kan worden opgezet om
isolatiemaatregelen te financieren. Uitgangspunt is dat middels een publiek-private
samenwerking een fonds wordt gestart waarmee isolerende maatregelen op wijkniveau
voorgefinancierd worden. De besparingen op de energierekening kunnen gebruikt
worden om het fonds weer aan te vullen. Zo wordt verduurzaming voor huiseigenaren
én (sociale) huurders een meer realistischer stap.
Naast isolatie willen we dat de gemeente helpt om inwoners verder te verleiden om
zonnepanelen en warmtepompen te nemen. Dit kan in de vorm van voorlichting maar
eventueel ook met een fonds.
Nieuwe bouwplannen zijn klimaatbestendig, waarbij we ontwikkelaars aanmoedigen
gebruik te maken van duurzame materialen en duurzame warmte-oplossingen. Zo
zorgen we dat deze wijken klaar zijn voor de toekomst.
We maken Breda klaar voor alle weertypen. Van extreme hitte tot grote hoeveelheden
regen. We zetten daarom in op meer groen en meer ruimte voor water. Voor schaduw
en voor afvoer van regenwater.
De gemeente besteedt, waar kan, duurzaam aan. Dit geldt voor producten, maar ook
voor dienstverlening.
Wat goed is blijft. Breda beschikt bijvoorbeeld over een groot gasnetwerk. Dat
behouden we voor groen gas en in de toekomst voor waterstof.

1.5.1 Waar Breda bruist van cultuur
Breda is een cultuurstad. Waar je ook loopt, je krijgt een stukje geschiedenis en
cultuur mee. Cultuur zit in de harten van Bredanaars. Daarbij geldt: voor ieder wat wils.
We hebben iets voor iedere leeftijd en voor ieder temperament. Dat maakt Breda ook
een aantrekkelijke stad. Toch merken we dat jonge cultuurmakers onze stad verlaten,
omdat het lastig is om nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat is zonde en vraagt om een
cultuurverandering.

We willen een uitdagend en steeds vernieuwend cultuuraanbod. We verwachten dat
mooie en goede initiatieven eerder worden omarmd en willen wat dat betreft echt
een “cultuurwijziging”. Daarom zullen we een groter deel van het totale cultuurbudget
flexibel beschikbaar stellen voor vernieuwende initiatieven.
Bij de toewijzing van subsidies moet ook oog komen voor de vraag van het publiek
en de mate waarin een culturele organisatie kan voorzien in eigen middelen. Culturele
organisaties, kunstenaars en andere partijen in de culturele sector moeten nog beter
gaan samenwerken.
De Bredase VVD zet zich in voor het behoud van erfgoed, zoals monumentale panden.
Samen met inwoners en ondernemers kijken we naar mooie bestemmingen voor
herkenbare Bredase gebouwen als De Koepel.
Juist de jongere generatie cultuurmakers moeten we behouden en de ruimte bieden die
ze nodig hebben. De Bredase VVD wil dat er zo snel mogelijk een actieplan komt om in
kaart te brengen wat nodig is om deze groep te binden aan onze stad.
We stellen geld en ruimte beschikbaar voor culturele broednesten. Zo willen we een
openluchttheater voor mooie zomer-concerten en optredens en gaat er meer geld
vanuit het cultuurbudget naar carnaval. Hierbij zorgen we dat ook het carnaval in onze
dorpen voldoende evenredig wordt gesteund. De Mezz willen we samengevoegd
hebben met het Chassé, ook dit gaat onder dat budget vallen.
Ruimte voor clubcultuur/nachtcultuur. We willen dat er deze collegeperiode eindelijk
ruimte wordt gemaakt voor een underground discotheek; Breda mist namelijk een
échte club. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de kelder in het gebouw van de oude
rechtbank. Clubcultuur-avonden mogen tot 06:00 uur doorgaan.
Pier 15 heeft haar plek in de stad verdiend en we gaan daarom kijken naar een
permanente plek voor het skatepark.
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1.5.2 Waar Breda een echte evenementenstad is
In Breda bieden we ruimte aan evenementen. Dit zorgt ervoor dat mensen in onze stad
willen wonen en onze stad graag bezoeken. Naast het centrum worden er in onze wijken
en dorpen door vrijwilligers ook mooie evenementen georganiseerd, waardoor het ook
daar bruist.
Wij kiezen er nadrukkelijk voor om met bruisende evenementen onze stad in beweging te
houden. We bieden daarom de ruimte aan kleine en grote evenementen en kijken daarbij
ook naar nieuwe locaties. Denk hierbij aan tijdelijke ruimtes die ontstaan bij de sluiting
van grote bedrijfsgebouwen. Hierbij proberen we overlast tot een minimum te beperken.
Juist evenementenorganisatoren die lef tonen en op bijzondere locaties organiseren
moeten we omarmen. Festivals als Ploegendienst en Duikboot hebben zichzelf
bewezen en daarmee een plek verdiend op de Galderse Meren en de Asterdplas.
Voor de kleinere vrijwilligersorganisaties komt extra hulp vanuit de gemeente. Deze
organisaties willen mooie evenementen organiseren in de wijken en dorpen, maar
hebben niet altijd de expertise in huis om alles op de juiste manier in te dienen. We
richten op het stadskantoor een ‘loket buurtevenementen’ in.
Het moet makkelijker worden om een vergunning niet voor één jaar, maar voor een
periode van meerdere jaren aan te vragen.

1.5.3 Waar NAC de mensen verbindt
Voor veel inwoners van binnen en buiten Breda zijn de stad en NAC onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het Avondje NAC is een begrip in het land en daar zijn wij trots op. Als Bredase
VVD vinden wij het belangrijk dat de binding tussen de stad en de club behouden blijft.
Bezoekers die onze stad bezoeken moeten een gastvrije ontvangst krijgen, ook als het
gaat om het uitvak in het Rat Verlegh Stadion. Wij gaan met de gemeente en de club in
gesprek over een gastvrij uitvak voor alle supporters die onze stad bezoeken. Als het
aan ons ligt, verdwijnt het plexiglas en maken we een NAC-waardig uitvak voor onze
bezoekers.
Om de week wandelen en fietsen vele bezoekers door de Lunetstraat naar het stadion.
Wij willen ervoor zorgen dat de tunnel en het pad naar het stadion betrokken worden
bij het Avondje NAC. Om te beginnen zouden de muren van de tunnel kunnen worden
voorzien van Blind Walls kunstwerken, zoals ook elders in de stad.
We gaan verder in gesprek met NAC om te zorgen voor voldoende plekken om de
fietsen en (deel)scooters te stallen.
Wat de Bredase VVD betreft gaan we door met de steun aan Stichting NAC
Maatschappelijk. Deze stichting zet zich samen met vele vrijwilligers in voor diverse
kwetsbare doelgroepen in onze gemeente. Met NAC en voetbal als verbindende factor.
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1.6 Waar studenten Breda laten bruisen
Dankzij de verschillende hogescholen van Breda is Breda een bruisende studentenstad.
De Bredase VVD wil dat studenten in onze stad de tijd van hun leven hebben. We zorgen
voor voldoende kamers en stageplaatsen en zorgen dat de studenten nooit meer weg
willen. Op die manier behouden we het talent van de toekomst voor onze stad.
Wie in Breda studeert en hier wil wonen, moet hiervoor de kans krijgen. Daarom willen we
deze periode 1000 extra studentenkamers of studio’s realiseren.
Het HBO Intro Festival is dé kennismaking van nieuwe studenten met onze stad. Omdat
je onze stad nergens beter kunt leren kennen dan in de binnenstad, halen we HBO
Intro Festival terug naar het centrum. Door samen te werken met lokale studie- en
studentenverenigingen is dit prima te organiseren.
Wij begrijpen dat je in een rustige omgeving wil kunnen studeren. Daarom zorgen we
bij de Nieuwe Veste en het Chassé Theater voor voldoende stilteruimtes.
We blijven ons hard maken voor een optimale samenwerking tussen onderwijs,
ondernemers en de overheid om zo te zorgen voor voldoende stageplaatsen en
passende banen voor onze afgestudeerden.
We onderzoeken wat nodig is om ons jonge talent na hun studie in Breda te houden.

1.7 Waar we met digitalisering onze stad verder helpen
De samenleving schakelde tijdens de pandemie massaal over op thuiswerken en digitaal
onderwijs. Het is van belang om te blijven investeren in de digitale infrastructuur. Een stad
die meegaat met de digitale maatschappij is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor
innovatieve bedrijven maar ook voor inwoners, want ook inwoners maken steeds meer
gebruik van alle digitale mogelijkheden. Kortom, digitalisering zorgt voor efficiënter beleid,
betere communicatie en heeft een positief effect op de stad als vestigingsplaats.
Naast de verdere uitrol van glasvezel, zal in de komende vier jaar 5G grootschalig
worden uitgerold. Dit is een groot vraagstuk voor de openbare ruimte én de ondergrond
en wij verwachten dat de gemeente hier vooruit op loopt.
Door de nieuwe technologische mogelijkheden is er steeds meer en snellere
interactie mogelijk met de gebruikers van de stad. Hierdoor komt er ook steeds meer
data beschikbaar. Wij willen dat deze data worden gebruikt om het eigen beleid en
de dienstverlening te verbeteren en inzicht te krijgen bij de grote maatschappelijke
vraagstukken.

1.8 Waar dieren het goed hebben
Op een heerlijke zonnige dag er met de hond op uit! Dat is voor velen van ons optimaal
genieten en daarom zorgen wij goed voor onze dieren. Of dit nu huisdieren zijn of dieren
in de vrije natuur, ook zij verdienen het om het goed te hebben.
We breiden het aantal losloopgebieden in Breda uit en gaan in gesprek met
Staatsbosbeheer om bedrijven die honden uitlaten meer mogelijkheden te geven. Hierbij
kijken we wel uit bij agrarische grond om te voorkomen dat de koeien ziek worden van de
hondenpoep of andersom.
We willen een houdverbod voor mensen die dieren slecht behandelen. Wat ons betreft
verspeel je het recht op het houden van dieren als je dieren onrecht aandoet.
We zorgen ervoor dat het gemeentelijk groen zo gunstig mogelijk wordt ingericht voor
insecten. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar door de diversiteit aan insecten in onze
stad te vergroten, bestrijden we ook ongemakken als de eikenprocessierups.
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2. Bloeiende lokale economie
2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen en veel mensen
kunnen werken
We koesteren al onze ondernemers. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de
gemeente. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen.
Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve
technieken voor de toekomst.
Veel ondernemers merken nog de nasleep van de coronacrisis. Ondernemers hebben
de steun van de overheid nodig, ruimte om te kunnen ondernemen en mogelijk
maatwerk om goed uit de crisis te komen.
We maken het de horeca-ondernemers makkelijker. Tijdens het terrasseizoen
maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk, voor een klein terras schaffen we
de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun
directe omgeving.
We willen de precarioheffing met tenminste 25% verlagen.
We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor
vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Ondernemers krijgen van de gemeente
maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.
Meer banen voor Bredanaars. De gemeente moet ervoor zorgen dat het vestigingsklimaat
goed is, om zowel kleine ondernemers als grote bedrijven te verleiden hier de deuren te
openen. Hiervoor is het belangrijk dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn en
dat er voldoende lokale uitbreidingsmogelijkheden voor het MKB zijn.
Meer baankansen voor mensen met een beperking. De Bredase VVD wil permanent in
gesprek blijven met werkgevers en ondernemers over het aannemen van mensen met
een fysieke of geestelijke beperking.
Er moeten voldoende goed bereikbare bedrijventerreinen zijn. We gaan op zoek naar
plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en zorgen dat er in goed overleg met de
buurt nieuwe werklocaties ontstaan. Huidige werklocaties krijgen een opknapbeurt,
waardoor ze aantrekkelijker worden.
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2.2 Waar aandacht is voor toerisme en shoppen in onze stad
en dorpen
Breda is in trek en wij snappen heel goed waarom. Breda is een prachtige stad om te
wonen en werken, maar ook om te bezoeken voor een dagje uit. Daarom trekt onze
binnenstad jaarlijks vele toeristen, shoppers en cultuur- en horecabezoekers.

Om het aantrekkelijker te maken met de fiets naar de binnenstad te komen, zorgen
we voor meer fietsparkeerplekken. Dit voorkomt ook dat fietsen op plekken worden
neergezet waar ze niet horen. We zullen daar dan ook op handhaven.
We blijven ons inzetten voor voldoende parkeerplaatsen in het centrum. Daarbij kiezen
we voor lage aantrekkelijke parkeertarieven. Wat ons betreft voeren we een nog
aantrekkelijker dag- en stap-tarief in van 5 euro om de hele dag of avond en nacht
je auto te parkeren in de garages. We zorgen dat de parkeergarages met een lagere
bezetting een betere bekendheid krijgen. De Concordiagarage geven we een upgrade
en hernoemen we naar het gebied Oranje Zuid om zo de ondernemers daar te helpen.
We maken de binnenstad nog aantrekkelijker door extra inspanningen te plegen om
onze stad schoon, heel en veilig te houden. We willen meer toezicht en intensiever
dagelijks onderhoud. We willen extra investeren in de aankleding van de straten en de
uitstraling van de gevels. Daarnaast willen we zorgen voor meer beleving in het centrum,
van kleine straatanimaties tot grotere winkel- horeca- en cultuurevenementen.
We zien een ongelijk speelveld ontstaan tussen online en offline. Daarom zetten we
extra in op city marketing om meer mensen naar de fysieke winkels te krijgen.
We vinden de winkeliers in de wijken en dorpen erg belangrijk en gaan daarom met
hen in gesprek om te kijken wat nodig is om de winkelgebieden daar aantrekkelijker
te maken.

2.3 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met
andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in
zichzelf en draagt op deze manier ook weer zijn steentje bij aan de toekomst van onze
samenleving.

Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er qua
inkomen op vooruit gaat. Daarom bouwen we alle extra’s af voor mensen in de bijstand,
die een belemmering vormen om weer aan het werk te gaan.
Wie minder bijdraagt, kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je
bijstand ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie
verricht, word je gekort op de uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende
ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken
aan inburgering en integratie.
We breiden de tegenprestatie uit. Iedereen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering
krijgt, gaat een tegenprestatie leveren. Dat is goed voor onze stad, maar ook goed voor
deze mensen. Op deze manier doe je namelijk ervaring op en blijf je onder de mensen.
We willen onder andere dat mensen die tijdelijk geen werk hebben en gebruik maken
van onze bijstand meehelpen om onze stad schoner te maken.
De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. De Bredase
VVD stelt de menselijke maat centraal. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van
een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst voorkomen.
Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door
een computer.
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3. Waardevol samenleven
3.1 Waar de jeugd de toekomst heeft
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis
en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren
we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen:
de hele samenleving heeft er belang bij.

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen vrij kunnen kiezen naar welke school
hun kind gaat. Daarom zijn wij tegen lotingssystemen of postcodebeleid en zoeken we
naar oplossingen om flexibel te zijn met de capaciteit van scholen.
School is een plek waar kinderen zich veilig en thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
Pesten is een veelvoorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas,
op het sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van
een afsprakenkader om pesten tegen te gaan en te voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.
School is ook een sociale ontmoetingsplaats. Daarom willen wij dat de gemeente blijft
stimuleren dat er in of nabij schoolgebouwen ruimte is die bijdraagt aan de ontwikkeling
van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur.

3.2. Waar kansengelijkheid wordt bevorderd
In de essentie zijn we allemaal gelijkwaardig. Dus of je nou een achterstand hebt qua taal
of een fysieke beperking hebt: wij streven naar een gelijke deelname in de samenleving.
Zodat eenieder iets van zijn leven kan maken, binnen zijn of haar kunnen. Wij geloven
erin dat je zelf de kansen moet pakken die er zijn, dus wij zorgen dat nieuwe kansen
bereikbaar worden om zo het beste uit jezelf te kunnen halen.

Het spreken van de Nederlandse taal is cruciaal. Daarom willen wij dat taalonderwijs
op een zo vroeg mogelijke leeftijd verplicht wordt aangeboden als een kind de
taal niet goed beheerst. Kinderen van inburgerende ouders gaan verplicht naar de
peuterspeelzaal en ouders worden betrokken in het taalonderwijs van hun kinderen.
Wij willen uitdrukkelijk aandacht voor taalachterstanden bij volwassenen. Er moet in
Breda voor alle leeftijdsgroepen een op hen toegespitst aanbod van taalonderwijs
beschikbaar zijn: laagdrempelig, toegankelijk en kwalitatief goed, zodat er daadwerkelijk
resultaten worden geboekt.
Er zijn ook in onze stad veel mensen die laaggeletterd zijn en daarom veel berichten niet
kunnen begrijpen. Daarom willen we duidelijk en eenvoudig taalgebruik bevorderen.
Ook met een fysieke beperking moet je mee kunnen doen in onze samenleving.
Daarom richten we openbare ruimten en faciliteiten zo in dat zo veel mogelijk mensen
hier gebruik van kunnen maken.
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3.3 Waar gezonde en vitale Bredanaars wonen
Wat als gezonder en fitter worden niet alleen een goed voornemen is? Door te sporten
worden we fit en werken we aan onze gezondheid. Daarnaast ontstaan er ook vaak
mooie vriendschappen dankzij sport en nemen we actiever deel aan de samenleving.
Bovendien draagt sport bij aan het creëren van gezonde en weerbare inwoners, zeker
nu onze bevolking ouder wordt. We willen Bredanaars er daarom toe verleiden te blijven
investeren in hun gezondheid, zodat het niet alleen bij een goed voornemen blijft.

Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor verschillende
doeleinden en we durven te investeren in de sportaccommodaties. We voorkomen
hiermee dat contributies gaan stijgen. In Princenhage komt in de komende jaren
een nieuwe sporthal en we kijken ook in de andere wijken en dorpen waar meer en
verbeterde sportfaciliteiten nodig zijn.
We zorgen voor voldoende plekken waar iedereen buiten kan spelen en sporten. Via de
BredaPas dragen we financieel bij aan het kunnen sporten van kinderen uit gezinnen
waar de ouders dit niet kunnen betalen.
We stimuleren jongeren om actief mee te denken hoe en waar jongerenprojecten
opgezet kunnen worden en steunen wijkinitiatieven om mensen meer te betrekken in
sportactiviteiten.
De Bredase VVD wil verspreid over de gemeente het aantal plekken voor buitensport
uitbreiden, ook op het water. Door toestellen te plaatsen en verlichte hardlooproutes
te maken die mensen uitnodigen om te gaan sporten. En door ruimte te maken voor
creatieve beweegmogelijkheden in de openbare ruimte.
We gaan het gesprek aan met sportverenigingen en scholen om ze te verleiden gezonde
voeding te verkopen.
Op dit moment is het al mogelijk om gratis en anoniem je drugs te laten testen in onze
gemeente. Wij willen dat de mogelijkheden om drugs te testen worden uitgebreid, zodat
de drempel om te testen wordt verlaagd. Dit is niet alleen verstandig voor de gebruiker,
door herhaaldelijk testen krijgen we ook eerder zicht op de kwaliteit van de drugs die in
omloop zijn en voorkomen we gezondheidsschade.

3.4. Waar de juiste zorg op de juiste plek is
Ondanks dat we allemaal onze goede gezondheid in eigen regie willen houden, hebben
we vroeg of laat allemaal wel eens zorg nodig. Dan is het fijn als dit de juiste zorg is en
op de juiste plek. De gemeente speelt een belangrijke rol in de organisatie van de juiste
zorg, met name via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Goede en betaalbare
zorg staan centraal.

Zorg is belangrijk. Zeker als je langer thuis wil blijven wonen. De Wmo kan beter
worden georganiseerd en moet ook betaalbaar blijven. Wij willen dat snel wordt beslist
wat mensen nodig hebben. Als bepaalde zorg niet meer nodig is, stoppen we ermee.
Hierbij gaan we moeilijke keuzes niet uit de weg. We blijven bij de landelijke politiek
aandringen op aanpassing van het abonnementstarief. Als hiervoor vanuit Den Haag
geen oplossing komt, dan zullen we zelf maatregelen moeten nemen om de kosten te
beperken.
Mantelzorgers zijn cruciaal om de stijgende vraag naar zorg aan te kunnen. Daarom
moeten wij mantelzorgers ondersteunen waar nodig en zorgen we via de Wmo voor
tijdelijke vervangende zorg als het even niet meer gaat. Ook willen we een verdere
uitbreiding van de openingsuren van het Wmo-loket, zodat mantelzorgers ook buiten
kantooruren een snel en professioneel antwoord op hun vragen kunnen krijgen.
Er moet een actieprogramma komen om de wachttijden in de GGZ drastisch te
verminderen. De gemeente moet de GGZ in staat stellen meer specialistische mensen
op te leiden en een slimmer doorverwijsbeleid te realiseren. Als het thuis even niet
meer gaat, kunnen patiënten tijdelijk worden opgenomen.
Op straat en in de publieke ruimte zien we een toename van mensen met verward
gedrag. Wij vinden dat we als samenleving daar beter mee om moeten gaan. Verwarde
mensen verdienen aandacht. Daarom wil de Bredase VVD dat er bij de reguliere GGZ
goede toegankelijkheid voor hen wordt georganiseerd. De GGZ kan hen die juiste
aandacht en professionele hulp bieden.
Als het gaat om woonruimte, hebben (voormalig) dak- en thuislozen en mensen met
psychische problematiek vaak moeite met het vinden van geschikte woonruimte.
Hierdoor blijven zij langer in een instelling of op straat wonen dan nodig, waardoor
er wachtlijsten ontstaan. We willen daarom meer zelfstandige woonvormen met
begeleiding realiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving.
Door het inzetten van slimme zorg kunnen mensen ondanks hun beperking zo
onafhankelijk mogelijk zijn. Dat geeft vrijheid. Daarnaast zijn we groot voorstander van
digitale zorg en ondersteuning, omdat dit juist voor mensen met een beperking een
uitkomst kan zijn.
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3.5 Waar passende zorg en woningen voor ouderen aanwezig zijn
Als gemeente ondersteunen we ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen.
We bouwen vormen van huisvesting, zoals levensloopbestendige woningen,
seniorenappartementen en woonvormen in combinatie met zorg. De Bredase VVD wil
ouderen de aandacht geven die ze verdienen. We hebben extra aandacht voor voeding
op maat, sport, beweging en mee kunnen doen met activiteiten dichtbij huis. Dit draagt
bij aan het algehele welbevinden van ouderen. Zo blijf je een leven lang fit en zelfstandig.
Als voor het (langer) zelfstandig wonen een aanpassing aan de woning moet worden
gedaan, willen we dat de benodigde vergunningen snel worden verleend. Als thuis
wonen niet langer gaat, vinden we dat er snel andere mogelijkheden moet worden
gevonden. Daarom introduceren we in de contracten met de zorgaanbieders een
spoedstatus. Binnen 3 weken moet opvang beschikbaar zijn en thuiszorg wordt binnen
1 week geregeld.
Er moeten voldoende verpleeghuisplekken zijn voor de meest kwetsbare ouderen die
intensieve zorg nodig hebben. Het streven is altijd opvang dichtbij huis, zodat je in je
eigen buurt oud kunt worden en kunt blijven wonen.
Door de vergrijzing zien we een toename van ouderen met dementie. In de beginfase
is er voor hen de mogelijkheid om met zorgondersteuning in hun eigen omgeving te
blijven wonen. Als dat niet meer gaat, streven wij naar opname in zorginstellingen
dichtbij huis. Bezoek van familie, vrienden en kennissen blijft zo mogelijk.

3.6 Waar je als kind goed en veilig groot kunt worden
“Alles voor ’t jong”, wordt wel eens gezegd en daar zijn wij het absoluut mee eens. De
basis voor het goed opgroeien ligt bij een veilig en stabiel thuis. Daarmee zijn de ouders
de eerste verantwoordelijke. Maar opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en
stoten en ouders hoeven zich hier niet alleen in te voelen. Ondersteuning voor opvoeders
en kinderen kan nodig zijn. De Bredase VVD wil dat de basisvoorzieningen daarvoor dicht
bij huis, effectief en toegankelijk zijn. Er zijn verschillende soorten jeugdhulp waar de
gemeente verantwoordelijk voor is, het is dan ook aan de gemeente om de jeugdhulp
goed in te richten en aan te bieden. Als door zorgverleners of maatschappelijk werkers
wordt vastgesteld dat er verdere zorg en begeleiding nodig is, dan moet ook dit zo
effectief en goed mogelijk worden geboden.
Vroege signalering en preventie is essentieel. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en
sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. We gaan met scholen en sportverenigingen
aan tafel om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. De Bredase VVD wil ervoor
waken onnodig stickers te plakken of te stigmatiseren. Centraal moet blijven staan dat
kinderen en jongeren snel weer vooruit kunnen.
De jeugdhulp moet goed en betaalbaar zijn. We gaan door met het vernieuwen en
vereenvoudigen van jeugdhulp in Breda. Met minder aanbieders en minder bureaucratie.
We investeren in de kwaliteit van de zorg met de middelen die we hebben.
Wij maken het de hoogste prioriteit om de wachtlijsten binnen de jeugdzorg te
verkleinen. Het kan niet zo zijn dat een kind of jongere maanden moet wachten op
de juiste hulp. Daarom willen wij dat er concrete afspraken worden gemaakt in de
contracten met zorgverleners over het maximale aantal plekken op een wachtlijst
en over maximale tijden tussen aanmelding en behandeling. Als er een spoedgeval
is waarbij thuis wonen niet meer mogelijk is, moet er binnen 24 uur een (tijdelijke)
oplossing zijn.
Met de extra middelen van het Rijk wordt een structurele aanpak van de problematiek
binnen de jeugdzorg mogelijk. De Bredase VVD wil dat de gemeente met alle
maatschappelijke betrokkenen de noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg tot
stand brengt. Zo willen wij dat er altijd één casemanager is, die als de spin in het web
van de diverse hulpverleners een ruime bevoegdheid tot coördinatie krijgt. Zo kan een
vertrouwensband ontstaan om tot oplossingen te komen. Doelgericht en betrokken,
met korte lijntjes met de gemeente, zonder onnodige rompslomp.
Ook bij jongeren spelen vaak financiële problemen. De Bredase VVD wil dat er meer
aan preventie en voorlichting wordt gedaan. Ook willen wij meer hulp bij schulden,
bij het vinden van werk en bij het oplossen van bijvoorbeeld alcohol-, drugs- of
gokverslavingen.
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3.7 Waar legale nieuwkomers welkom zijn, de taal leren en
aan het werk gaan
In Breda is iedereen welkom en helpen we nieuwkomers graag. Van de nieuwkomers
verwachten we wel dat ze bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal
te leren en jezelf te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk.
Daarbij bieden we uiteraard goede begeleiding. Wordt vastgesteld dat er verdere zorg en
begeleiding nodig is, dan moet ook dit zo effectief en goed mogelijk worden geboden.
Er zijn in Nederland veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en
geïntegreerd zijn in Breda. Zij hebben de kansen gegrepen die onze stad en dorpen
bieden. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. Wanneer iemand
bewust niet meewerkt om mee te komen in de samenleving, volgen boetes of korten
we op de uitkeringen.
Nieuwkomers gaan binnen twee maanden in ieder geval parttime aan het werk of
doen een tegenprestatie.
Bij inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van
godsdienst. Inburgeren betekent ook dat je leert over de cultuur en gewoontes van je
nieuwe land.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De
gemeente ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde geldt
voor organisaties die illegalen helpen.
We ondersteunen geen organisaties die integratie niet bevorderen, bijvoorbeeld
omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden ambtenaren actief op om
huwelijksdwang te herkennen.
We gaan kijken of het mogelijk is om minder statushouders op te vangen de komende
jaren. Daarvoor gaan we het gesprek aan met de provincie en het Rijk. Gelukzoekers
uit veilige landen vangen wij überhaupt niet op in Breda.
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4. Veilige stad
4.1 Waar we ons zelf kunnen zijn en ons veilig voelen
Wij willen dat iedereen in Breda en haar dorpen veilig kan wonen, verblijven, werken en
ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar eenieder zich ook veilig voelt. Dat is
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
We zorgen voor elkaar en iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De
gemeente stimuleert en ondersteunt de oprichting van buurtpreventieverenigingen
en WhatsApp-groepen voor buurtpreventie. Iedere wijk die daarvoor kiest, mag een
buurtpreventiegebied worden.
Het is belangrijk dat je weet waar je terecht kan als je vragen hebt over veiligheid en
leefbaarheid. Daarom zorgen we dat wijkagenten laagdrempelig bereikbaar zijn als
aanspreekpunt en zetten we in op uitbreiding en professionalisering van de bestaande
wijkboa’s. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op
straat, in onze wijken en in het buitengebied.
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft en dat
je jezelf gedraagt. Mensen die overlast geven, pakken we daarom aan en zetten we
sneller uit huis als dat een oplossing is. Daarnaast leggen we mensen die herhaaldelijk
voor overlast zorgen gebiedsverboden op, niet alleen in het centrum, maar bijvoorbeeld
ook bij de Galderse Meren.
Uitgaan is alleen leuk als dat veilig kan. Bij de taxistandplaats en in het centrum worden
hiervoor stewards, sfeerbeheerders en BOA’s ingezet. Ook breiden we waar nodig
het cameratoezichtgebied uit, of plaatsen we mobiele camera’s op momenten dat dit
nodig is. Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. Indien een persoon zich
hier schuldig aan maakt, leggen we gebiedsverboden op.

De vrijheid om te zijn wie je bent, is en blijft de norm in de stad. Je mag zijn wie je
bent, vieren wat je wil vieren. Of je nu atheïst, joods, moslim of christen, hetero of
LHBTIQ+’er, wit of zwart bent. Er is geen plaats voor antisemitisme, anti-LHBTIQ+geweld, discriminatie of racisme. Wij blijven daar onverminderd extra aandacht voor
vragen bij scholen, sportverenigingen en de publieke ruimte. Om als stad solidariteit
uit te dragen naar de LHBTIQ+ gemeenschap willen wij dat er verspreid over de stad
meerdere regenboogzebrapaden en ontmoetingsbankjes worden gerealiseerd, naar
voorbeeld van die in het Valkenberg.
In onze gemeente is geen ruimte voor het prediken van extremisme en haat, of het nou
over religie, afkomst of een andere overtuiging gaat. We richten een meldpunt in waar
extremisme anoniem kan worden gemeld en pakken deze meldingen met de hoogste
prioriteit op.
We willen dat straatintimidatie keihard wordt aangepakt. Daarom onderzoeken we
hoe we dit in de APV strafbaar kunnen maken. Hiermee loopt Breda dan vooruit op
landelijke wetgeving.
Het kraken en daarmee toe-eigenen van andermans pand om daar te wonen en leven
is diefstal, en daar is in Breda geen ruimte voor. We willen dat de burgemeester eerder
overgaat tot sluiting van panden en we moedigen eigenaren aan om zo snel mogelijk
alarm te slaan wanneer hun pand is gekraakt. Op het moment dat er panden van de
gemeente worden gekraakt, moet direct worden ingegrepen. De schade wordt altijd
op de daders verhaald.
Wij stellen voor om van cybercriminaliteit een belangrijk item te maken en binnen de
gemeentelijke organisatie voldoende kennis en expertise op te nemen. We moeten
onze inwoners, bedrijven en anderen kunnen ondersteunen bij een veilige digitale
omgeving.
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4.2 Waar de verkeersveiligheid belangrijk is
Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Daarom richten we onze straten en wijken veilig
in, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs. Dat doen we in samenwerking
met de gemeente, politie, ouders en buurtbewoners.
Woonwijken en woonstraten worden veilig ingericht, waarbij het moeilijker wordt om te
hard te rijden. Breda is geen racecircuit. Nieuwe fietspaden leggen we zoveel mogelijk
gescheiden van autowegen aan, om zo de veiligheid van deze fietspaden te vergroten.
Daar waar het kan, brengen we de snelheid naar beneden.
We richten een online meldpunt op waar inwoners onveilige verkeerssituaties op een
laagdrempelige manier kunnen melden, bijvoorbeeld in de ‘Buitenbeterapp’. Zo brengen
we in beeld welke plekken in de stad gevaarlijk zijn. De volgende stap is deze plekken te
herinrichten of andere maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. Op deze
manier ondersteunen we buurtinitiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Onze kinderen moeten hun school goed en veilig kunnen bereiken. Daarom zorgen
we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook
kijken we naar voldoende kiss and ride parkeerplekken, zodat je je kinderen veilig naar
school kan brengen.
Ook ’s nachts moet je jezelf veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Daarom investeren
we in goede, duurzame verlichting. Dit doen we niet alleen op bestaande en nieuwe
wegen en fietspaden, maar ook in onze parken.
In Breda is geen ruimte voor verkeershufters. We pakken zaken als geluidsoverlast
of hard en onverantwoord door woonwijken, het centrum en natuurgebieden rijden
keihard aan door strenger te controleren en te beboeten.

4.3 Waar je ook veilig thuis woont
Er is niks zo fijn, dan gewoon jezelf zijn! En dat moet dan dus vooral in Breda ook kunnen.
Jezelf vrij en veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een gelukkig leven. De
Bredase VVD blijft zich onvermoeibaar inzetten om een veilige thuissituatie voor alle
Bredanaars te realiseren.
Wij vinden het noodzakelijk dat er voldoende aandacht is voor huiselijk geweld en
kindermishandeling om voor betrokkenen tot snelle en doeltreffende hulpverlening te
komen. De gemeente moet duidelijkheid geven over waar bezorgdheid kan worden
gemeld en hoe je huiselijk geweld kunt signaleren. Onderdeel hiervan is invoeren van
een standaard screening op de spoedeisende hulp.
Als slachtoffer van huiselijk geweld, of je kind of volwassene bent, verdien je het niet
dat je ook nog je woning uit wordt gezet. Daarom zorgen we ervoor dat de dader uit
huis wordt geplaatst.

4.4 Waar criminaliteit wordt aangepakt
Bij aanpak van criminaliteit kiezen we voor de juiste balans tussen repressie en preventie.
De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid,
vormt het fundament van onze samenleving.
Door zichtbaar surveillerende wijkagenten en boa’s gaan we verloedering en overlast
op straat en in wijken tegen. De pakkans vergroten we door meer Boa’s aan te nemen
en bij de politie aan te dringen om meer agenten in te zetten.
Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd. Daarbij
zetten we in op patseraanpak, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure
kleding, horloges en brommers in te leveren als blijkt dat ze deze bezittingen met
crimineel verkregen geld hebben gekocht.
Wij zien dat het bezit van messen onder jeugd toeneemt. Dit is zorgelijk en kan leiden
tot gevaarlijke situaties. Wij willen dit aanpakken door meer preventief te fouilleren op
plekken waar het vermoeden bestaat dat er mensen met een mes op zak rondlopen.
Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen
met scholen om jongeren met een criminele achtergrond of omgeving perspectief
te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar
georganiseerde criminaliteit.
Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op
ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als
deze misbruikt wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.
We investeren in voorlichting voor inwoners, jong en oud, om zichzelf te wapenen
tegen online criminaliteit zoals Whatsapp fraude en phishing mails.
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5. Breda, een gemeente die
klaarstaat voor haar inwoners
5.1 Waar goed wordt omgegaan met geld
Want geld van de gemeente is ook jouw geld. We ontkomen niet aan belastingen, maar
wij kunnen er wel voor zorgen dat het niet meer is dan nodig. Om te voorkomen dat we
meer uitgeven dan nodig, zijn we kritisch op de besteding van gemeentelijk geld. Zo
houdt de gemeente, en dus ook de belastingbetaler, onder de streep geld over.
Het OZB-tarief voor onze inwoners verlagen we verder in de komende vier jaar. Het
OZB-tarief van bedrijven verlagen we eveneens de komende vier jaar.
De Bredase VVD wil de totale lasten van lokale belastingen voor bewoners zo laag
mogelijk houden de komende jaren.
Als er te weinig geld is lossen we dat niet op door de belastingen te verhogen. Er
wordt eerst gezocht naar andere oplossingen, ook als dit betekent dat er op bepaalde
posten bezuinigd moet worden.

5.2 Waar je makkelijk afval kwijt kan
Met hetzelfde gemak gooi je het in de prullenbak, deze slogan kennen we allemaal nog
wel. En we zijn het ongetwijfeld ook allemaal eens met dat we geen rotzooi op straat
willen zien. Maar toch gebeurt het nog. De Bredase VVD vindt het daarom belangrijk dat
er een mentaliteitsverandering komt; namelijk dat afval naast de container bijplaatsen
asociaal is. Daar hoort niet alleen sterkere handhaving, bij maar ook de faciliteiten om
makkelijk van je afval af te komen. Onze inwoners betalen genoeg belastingen, dan mag
je verwachten dat je makkelijk en snel geholpen wordt bij de milieustraat en dat het
ophalen van grofvuil gratis is.
We gaan nog strenger handhaven op dumpingen en vergroten de pakkans door meer
capaciteit vrij te maken. Wie Breda illegaal vervuilt, kan daarvoor een stevige rekening
verwachten.
We stimuleren het op laten halen van grofvuil door de eigen bijdrage van 25 euro af
te schaffen. Van deze regeling mogen onze inwoners 4 keer per jaar gebruik maken.
Iedere doordeweekse avond is een van onze milieustraten geopend. Zo hebben onze
inwoners zelf meer regie over het wegbrengen van grofvuil.
Om restafval te verminderen, onderzoeken we of we meer afval achteraf kunnen
scheiden.
Wij zijn tegen betalen per kilo afval.
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5.3 Waar je gemakkelijk terecht kan met al jouw vragen over
burgerzaken tot bouwvergunningen
Heb je vragen? Dan kun je ons gemakkelijker bereiken! Onze democratie is voortdurend
in beweging en onze behoeften veranderen. De Bredase VVD vindt dat de gemeente
er is er voor haar inwoners en ondernemers. Het moet eenvoudig zijn om persoonlijk
contact te hebben met de gemeentelijke organisatie als daar behoefte aan is. We mogen
niet doorslaan in digitalisering. Bovendien moet er soms snel geschakeld worden. De
gemeente moet dan mee kunnen bewegen.
Het aantal momenten voor afspraken op het stadskantoor willen we verhogen.
Het moet mogelijk zijn om iedere doordeweekse avond een afspraak te maken om
bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort aan te vragen. We gaan ook een pilot doen om
eens in de vier weken ook op zaterdag open te gaan.
Brieven, formuleren en raadsvoorstellen zijn voor iedereen goed leesbaar en begrijpelijk.
Er komen snelle en eenvoudige vergunningentrajecten om initiatieven voor bouwen,
verbouwen en creatieve woonvormen te stimuleren. Daar maken we ook extra
personele capaciteit voor vrij op het stadskantoor. Daarnaast richten we een online
loket in waarbij je snel duidelijkheid krijgt of je een vergunning voor je verbouwing
nodig hebt, en zo ja, hoe je deze aanvraagt.

5.4 Waar meer inspraak en tegenspraak is
Heb jij een mening, laat je dan horen! Wij vinden het belangrijk om ieders stem te horen
en ook open te staan voor kritiek. Ze zeggen wel eens, zonder wrijving geen glans en
daarom is jouw input ook nodig. Inspraak en tegenspraak zijn cruciaal in een open en
transparante bestuurscultuur en de gemeente moet dat nog beter organiseren.
De Bredase VVD wil creatieve en experimentele manieren onderzoeken als middelen
om bewoners beter te betrekken bij besluitvorming. De Bredase VVD pleit voor
experimenten met digitale inspraak en fysieke stadsgesprekken. Juist in de fase vóór
het besluit wordt genomen. Tegenspraak is belangrijk. Inspraak buiten werktijd moet
mogelijk zijn.
We ondersteunen initiatieven vanuit inwoners en ondernemers en betrekken hen bij
te nemen beslissingen. Zij kunnen hun stem laten horen via een burgerpanel, digitale
platforms en adviesraden. De gemeente speelt daarbij een faciliterende rol. Samen
geven we invulling aan deze belangrijke opgave.
In een moderne democratie lossen we problemen samen op. Burgerparticipatie is
daarom belangrijk en wordt bij grote beslissingen gestimuleerd. Dat doet de gemeente
met apps en digitale of fysieke bijeenkomsten.
Het moet uitnodigender worden om langs te komen bij een raadsvergadering. Tijdens
de vergaderingen moet de ingang van het Stadhuis aan de Grote Markt open zijn.

5.5 Waar waardering is
Dankbaarheid, respect en begrip. Voor de geschiedenis maar ook het heden. Daar is ook
alle ruimte voor.
De Bredase VVD is voor een goed en solide veteranenbeleid. Een eigen ontmoetingsplek
en herdenkingsperkje of bankje behoren tot de mogelijkheid.
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