
Samen aan de slag voor onze 
mooie stad en dorpen.

Kort en Eenvoudig

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Breda vooruit!



 

Afval – Breda moet schoon zijn 

ü Wie afval op een plek weggooit waar het niet mag krijgt een boete. 

ü Ophalen van oude meubels en snoeiafval wordt gratis. 

ü Van maandagavond tot en met vrijdagavond is er een milieustraat open. 

ü Soms kunnen wij afval dat overblijft niet goed scheiden, dat moet beter. 

 

Woningbouw – We bouwen meer huizen 

ü Wij willen 1500 nieuwe betaalbare woningen per jaar bouwen.  

ü Door gemeente regels kunnen te kleine woningen niet gebouwd worden. 

Deze regels moeten weg. 

ü Wij willen dat wijken en dorpen niet te snel of te veel veranderen. 

ü Op plekken rondom het centrum bouwen we betaalbare flats. 

ü Wij willen kortere wachttijden op een sociale huurwoning. 

ü Wij willen dat iedereen even veel kans heeft op een sociale huurwoning. 

ü Als je een huis koopt moet je er zelf in gaan wonen en niet gaan verhuren. 
 

Bereikbaar – Breda moet goed bereikbaar zijn 

ü We geven meer geld uit aan wegen.  

ü Wij willen dat mensen de auto in hun eigen straat kunnen parkeren.  

ü We willen veilige fietspaden met meer verlichting. 

ü Stoepen moeten ook goed zijn voor mensen die slechter kunnen lopen. 

ü Het verkeer op snelwegen moet niet te luid zijn. 

ü We willen een directe trein naar Utrecht en Eindhoven en meer treinen naar het 

buitenland. 

ü Bussen worden elektrisch of gaan rijden op groene waterstof. 
 
 
 



 
 

ü We willen in heel Breda deelstepjes en deelscooters 

En voldoende plekken waar ze netjes neergezet worden. 
 

 

Veiligheid – Breda moet veilig zijn 

ü Problemen in de wijk kun je kwijt in de whatsappgroep van je buurt. 

ü We zorgen ervoor dat je de wijkboa en wijkagent goed kan vinden. 

Wij willen meer wijkboa’s. 

ü We zijn strenger voor de mensen die overlast geven. 

We zetten ze sneller uit huis als dat een oplossing is voor de omgeving. 

ü We zorgen voor meer handhaving en meer camera’s waar dat nodig is. 

ü Wij accepteren geen geweld tegen hulpverleners. 

ü Je mag zijn wie je bent. 

Je huidskleur of van wie je houdt maakt niet uit. 

ü Er is geen plaats voor haat. 

Er komt een meldpunt waar je dit kan melden zonder dat je naam bekend wordt. 

ü Anderen lastig vallen op straat willen wij strafbaar maken. 

ü Gaan wonen in leegstaande gebouwen die niet van jou zijn, mag niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ondernemers – We zijn er voor ondernemers 

ü We willen ondernemers helpen, zeker na coronatijd. 

ü Ondernemers mogen hun terrassen groter maken.  

Ze hebben geen vergunning nodig voor een klein terras. 

ü Je betaalt minder belasting voor het huren van gemeentegrond. 

ü Ondernemers kunnen bij één loket in de gemeente terecht voor alle vragen. 

Ze krijgen één overzicht per jaar waar alle lasten op staan. 

ü We willen meer banen voor Bredanaars. 

ü We willen meer baankansen voor mensen met een beperking. 

ü We willen meer plekken voor bedrijven in de stad. 
 

 

Werk – Meer mensen aan werk helpen 

ü We willen dat je meer verdient als je van een uitkering naar een betaalde baan 

gaat. 

ü Het moet aantrekkelijk zijn om weer te gaan werken. 

ü Als je in de bijstand zit en je houdt je niet aan de regels, krijg je minder geld. 

ü Mensen moeten goed inburgeren 

ü Als je langer dan een jaar een bijstandsuitkering krijgt, moet je er iets voor terug 
doen. 

ü Fraude is en blijft diefstal maar een foutje maken is menselijk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zorg – De zorg moet goed zijn 

ü We willen de wmo beter regelen. 

ü We helpen mantelzorgers als het even niet meer gaat. 

ü Het wmo-loket moet langer open. 

ü Wachttijden in de GGZ moeten veel korter. 

ü Mensen met verward gedrag moeten makkelijk door de GGZ geholpen worden. 

ü We willen meer mogelijkheden om zelfstandig te wonen met begeleiding.  

Voor mensen zonder huis en psychische problemen.  

ü We willen meer digitale zorg en ondersteuning. 

ü We stoppen de zorg wanneer het niet meer nodig is. 

 
 

NAC – Voetbal en NAC verbindt mensen 

ü We willen bezoekers van NAC fijn ontvangen met goed zicht op de wedstrijd. 

ü De Lunetstraat richting het NAC stadion willen wij mooier maken met kunst. 

ü We kijken hoe we fietsen en scooters beter kunnen stallen bij het stadion. 

ü We blijven Stichting NAC Maatschappelijk steunen. 

Deze stichting helpt groepen die het minder makkelijk hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klimaat – We denken aan de toekomst 

ü We willen inwoners aanmoedigen om hun huis te isoleren. 

Ook om een warmtepomp en zonnepanelen te kopen. 

ü We kijken hoe de gemeente meer geld kan krijgen om inwoners te helpen. 

ü Breda moet klaar zijn voor veel regen, heel warm of heel koud weer. 

ü We hebben hiervoor meer planten en bomen nodig. 

ü We willen groener gas en gaan in de toekomst waterstof gebruiken. 

 

Jeugd – Jeugdhulp moet goed en betaalbaar zijn 

ü Het is de taak van de gemeente om goede hulp aan de jongeren te bieden.  

ü We willen problemen snel herkennen maar ook voorkomen. 

Ook bij verslavingen als gokken, alcohol of drugs. 

ü We willen de wachtlijsten voor jeugdhulp korter maken. 

ü Heb je een spoedgeval, dan moet je binnen één dag geholpen worden. 

ü We willen één persoon die jou met alle jeugdzorg helpt. 

ü Jongeren moeten leren hoe ze met geld moeten omgaan. 

ü Jongeren moeten meer hulp krijgen bij het vinden van werk. 

 

Ouderen – Ouderen verdienen onze aandacht 

ü Wij helpen ouderen langer thuis te wonen met zorg dichtbij huis. 

ü We willen meer woningen waar mensen kunnen wonen en zorg krijgen. 

ü We hebben extra aandacht voor voeding, bewegen en activiteiten.  

ü De gemeente moet snel een vergunning geven als een woning voor een oudere  

moet worden aangepast. 

 

 

 



 
 

Gezondheid – Voor gezonde mensen in Breda 

ü We bieden steun aan clubs waar je kan sporten. 

ü We willen niet dat het te duur is om te sporten. 

ü Buiten moeten er genoeg plekken zijn om te sporten en spelen. 

Ook op het water. 

ü We willen meer verlichting op routes waar je kan hardlopen. 

ü Voor ouders die sport niet kunnen betalen is er de BredaPas. 

ü We steunen mensen die in de wijk iets regelen om samen te sporten. 

ü We moedigen sportclubs en scholen aan om gezonde voeding te verkopen. 

ü We willen op meer plekken in de stad drugs testen.  

Zo weten we of de drugs niet te gevaarlijk zijn. 

 

Dieren – Een fijne omgeving voor dieren. 

ü We willen meer plekken in Breda waar je hond los kan lopen. 

ü Dieren mogen niet ziek worden van elkaar. 

ü Mensen die slecht met dieren omgaan mogen geen nieuwe dieren kopen of  

krijgen. 

ü Bomen en planten in de stad moeten goed zijn voor insecten. 
 

Studenten – Een leuke stad voor studenten 

ü Wij willen de komende jaren 1000 kamers of studio’s erbij. 

ü Wij willen elk jaar een groot festival voor studenten in het centrum. 

ü We willen voldoende studieruimtes in de bibliotheek en het Chasse theater. 

ü Er moeten genoeg stageplekken en banen zijn in de stad. 

ü We willen jong talent in Breda te houden. 

 

 



 

Evenementen – In Breda komen we samen 

ü We steunen kleine en grote evenementen ook op bijzondere locaties. 

ü We willen een loket voor de evenementen die vrijwilligers organiseren. 

ü Een vergunning voor een aantal jaar moet makkelijker te krijgen zijn. 

 

Cultuur – In Breda doen en maken we mooie dingen 

ü Wij steunen nieuwe en creatieve ideeën van cultuurmakers. 

ü We willen gemeentegeld voor cultuur beter gebruiken. 

ü We luisteren naar inwoners en kijken wat de cultuurmakers zelf kunnen regelen. 

ü We willen cultuurmakers naar Breda halen en hier houden. 

ü Het geld voor carnaval moet beter verdeeld worden over de verschillende 

organisaties. 

ü De Mezz en het Chassé theater willen wij samenvoegen.  

ü Wij willen een discotheek onder de grond en feesten tot 6 uur in de ochtend. 

ü We willen dat Pier15 en het skatepark in de stad blijven. 

 




