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! Niet de beperking, maar de ruimte 
 
Beste Bredanaar, 
 
De afgelopen raadsperiode was een heftige periode voor velen van ons. 
Door de coronacrisis en de daaropvolgende overheidsmaatregelen zijn 
veel mensen in onze stad en dorpen hard geraakt. Ondernemers, in 
bijvoorbeeld de horeca- en evenementensector, raakten een groot deel 
van hun inkomsten kwijt. Ze moesten noodgedwongen hun deuren 
sluiten, evenementen afgelasten, personeel ontslaan, voorraden en 
andere investeringen afschrijven, leningen afsluiten, staatsteun 
aanvragen, bezittingen verkopen of interen op hun pensioen. Anderen 
raakten hun baan kwijt, werden depressief, ziek of vereenzaamden. 
Weer anderen werden geraakt door een coronatoegangsbewijs dat de 
toegang voor de één wel en voor de ander niet regelde. De effectiviteit 
van deze maatregel was zeer omstreden en had meer het doel om de 
vaccinatiegraad te verhogen, maar dat werd ons er niet bij verteld. 
 
Het vertrouwen in de overheid is sinds de coronacrisis nog nooit zo laag 
geweest, concludeerden drie universiteiten en meerdere gemeenten. Dit 
wantrouwen naar aanleiding van het overheidsoptreden heeft er mede 
toe geleid dat er weinig draagvlak voor beleid was, waardoor de situatie 
juist verslechterde in plaats van verbeterde. Vaak gaf de overheid zelf 
niet het goede voorbeeld, of communiceerde onvoldoende naar 
bewoners wat de feitelijke situatie was en wat de echte redenen van 
bepaalde beleidsmaatregelen waren. Of men maakte misbruik van de 
situatie door een dubbele agenda uit te voeren. Veelal gevoed door 
financiële of electorale overwegingen. In het begin van de crisis was er 
nog veel onzekerheid en bleek de overheid flexibel. Maar na verloop van 
tijd bleven veel maatregelen gehandhaafd en liep de steun terug. Ook 
gebruikten diverse politici en bestuurders de crisis om zichzelf te 
profileren door met verkeerde intenties in te spelen op het sentiment. 
 
Zelf ben ik nog niet zo oud. Pas 34 jaar. Maar mij is altijd geleerd dat er 
drie soorten mensen zijn in crisistijd. Mensen die verstarren, angstig zijn 
en als de wiedeweerga toiletpapier inslaan als het aanbod in 
supermarkten onder druk staat. Er zijn ook mensen die zich bewust zijn 
van de chaos en daar doelbewust misbruik van maken. Door een 
financieel of politiek gewin te behalen door in te spelen op de nieuwe, 
onzekere situatie. 
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En je hebt, gelukkig, mensen die zich verantwoordelijk voelen en 
opstaan. Die leiderschap tonen omdat ze weten dat zorgvuldigheid en 
betrouwbaarheid cruciaal zijn in het bestrijden van een gezondheidscrisis 
met een grote economische en maatschappelijke impact op mensen. 
 
Het kabinet VVD-CDA-D66 viel over het toeslagenschandaal, middenin 
de grootste naoorlogse crisis. Duizenden ouders werden gedupeerd door 
het kabinet, de Belastingdienst en de rechtspraak, waardoor de 
grondbeginselen van de rechtstaat geschonden werd. Met verregaande 
gevolgen voor duizenden gezinnen die op straat kwam te staan, hun kind 
kwijtraakten, toenemende schulden kregen, relaties die verbroken 
werden en zelfs erger. Dit was een gevolg van de ontspoorde 
fraudejacht tijdens de kabinetten-Rutte. Na de verkiezingen vonden de 
grootste partijen het nodig om een volksvertegenwoordiger die met een 
stevig mandaat was gekozen buitenspel te zetten door een “functie 
elders”. Dit gebeurt vaker door politici die geduchte tegenstanders op 
deze wijze willen elimineren voordat ze zelf aan de beurt zijn. De 
arrogantie van de bestaande macht verheft zich dan boven de macht van 
de kiezer. Daarover herhaaldelijk publiekelijk liegen is helemaal een 
gotspe. Hierdoor was er veel wantrouwen en dat leidde tot de langste 
kabinetsformatie in Nederland. 
 
Ook in Breda zijn veel mensen onevenredig hard geraakt door een 
overheid die niet naast burgers kwam te staan maar tegenover burgers. 
Het lokaal bestuur is nauwelijks in verzet gekomen tegen landelijk beleid. 
Men probeerde her en der wel maatwerk te leveren aan bijvoorbeeld de 
horeca vanwege de lokale politieke belangen, maar dit was meer een 
doekje voor het bloeden. En zo wordt wel vaker macht gebruikt en 
misbruikt om de eigen positie te verstevigen en tegenmacht te 
ontregelen. Dit zien we ook bij bepaalde nieuwsfeiten die gecreëerd 
worden en waar politieke partijen vervolgens op aanslaan in de hoop dat 
ze daarmee de publieke opinie kunnen beïnvloeden. Hierdoor is ook 
lokaal de beeldvorming belangrijker geworden dan het beleid, de inhoud. 
De manier waarop de overheid zelf en de samenleving als geheel 
maatschappelijke vraagstukken agendeert en waar mogelijk repareert.  
 
De komende periode willen wij het anders doen. Breda is een prachtige 
stad waar we met plezier wonen, werken en verblijven. Maar dat is niet 
vanzelfsprekend. We hebben nu nieuw leiderschap nodig. Met een 
commitment dat verder gaat dan een voortijdig vertrek van wethouders. 

 
Paul de Jong, lijsttrekker SHOUT!  
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! Een betrouwbare overheid 
 
De overheid bestaat ten dienste van haar burgers. Niet andersom. Dat is 
de kern van het sociale contract. Burgers en bedrijven moeten erop 
kunnen rekenen dat de gemeente hen eerlijk, rechtvaardig en zonder 
discriminatie behandelt en bescherming biedt. De overheid wordt betaald 
door ons allen. Een efficiënte overheid die haar taken op een slimme 
manier uitvoert is daarom in ons aller belang. Digitalisering is daarbij een 
onmisbaar instrument. Dat mag echter niet ontaarden in een 
geautomatiseerd systeem waar de mens uit verdwenen is. 
 
Nederland loopt vast op een uit de hand gelopen regelgeving. Maar 
vooral: op een verkeerde omgang met de regels. We denken dat iedere 
functionaris alle regels tot op de letter moet volgen, omdat anders chaos 
uitbreekt en cliëntelisme onvermijdelijk is. Iedere ambtenaar is gebonden 
aan een digitaal systeem, dat opgezet is om objectief en efficiënt 
‘besluiten’ te nemen. Maar redelijke, deskundige, menselijke afwegingen 
zijn niet meer mogelijk. Dat frustreert niet alleen burgers en bedrijven, 
maar ook de ambtenaren die het hart op de goede plek hebben, en het 
graag anders zouden willen doen. Zo hebben we een bestuurlijk monster 
gecreëerd, dat door niemand meer beheerst wordt. 
Dit is gebeurd over de gehele breedte, bij alle uitvoeringsorganisaties 
van de overheid, en op elk niveau. Inclusief de gemeentes.  
 
Ook in Breda worden mensen vermalen door de machinerie van het 
geïnstitutionaliseerde wantrouwen. Er zijn in Nederland honderden 
geheime zwarte lijsten in gebruik, waarbij niemand het overzicht heeft 
welke ambtenaren recht op toegang tot deze lijsten hebben, en hoe zij 
deze gebruiken. Dat moet in Breda uitgezocht worden, en onmiddellijk 
stoppen. Landelijke wetten kunnen we in Breda niet wijzigen. Maar de 
manier waarop we die toepassen wèl. We kunnen de randen opzoeken 
van wat mag, en eigen afwegingen maken die billijk en rechtvaardig zijn. 
Geef burgers en bedrijven daarbij het vertrouwen dat zij te goeder trouw 
zijn, tenzij het tegendeel bewezen is. Help waar nodig bij het correct 
invullen van formulieren, en geef voldoende tijd om correcties aan te 
brengen. 
 
Een betrouwbare gemeente wordt geleid vanuit een politieke arena 
waarin de macht op koers gehouden wordt door een goed 
functionerende tegenmacht. Dat betekent dat er voldoende dualisme 
moet zijn tussen het College van B&W en de Gemeenteraad, waarbij de 
collegepartijen niet alles in achterkamertjes dichttimmeren maar ook  
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serieus luisteren naar de oppositie. Alle raadsfracties, ook die van de 
coalitie, hebben hun eigen onafhankelijke verantwoordelijkheid t.o.v. het 
College. Ook onafhankelijke gemeentelijke instanties als de Rekenkamer 
en de Bezwaarcommissie zijn van groot belang voor een gezonde 
bestuurscultuur. 
 
Niet de beperking maar de ruimte, ook voor kritische ambtenaren en 
controlerende organen! 
 
1. Een nieuwe bestuurscultuur is nodig, waarin billijkheid, 
rechtvaardigheid en menselijkheid leidend zijn. Geef vertrouwen, dan 
krijg je vertrouwen! 

2. Meer ruimte voor ambtenaren om af te wijken van starre regelgeving 
en gedigitaliseerde protocollen. Zij moeten zich daarbij veilig voelen, 
zonder druk van bovenaf. Vertrouwenspersonen moeten ook hierop 
toezien! 

3. Het gebruik van geheime zwarte lijsten is mensonterend en 
onrechtmatig. Deze praktijk moet uitgezocht en uitgeroeid worden in 
Breda. Een meldingspunt voor burgers en ambtenaren kan naar boven 
brengen wat verborgen is. Slachtoffers moeten geholpen en 
gecompenseerd worden! 

4. Meer gelegenheid voor burgers en bedrijven om, binnen een redelijke 
termijn, correcties aan te brengen in formulieren en aanvragen. Dat 
voorkomt onnodige (bezwaar)procedures, frustratie en stress, tijdverlies 
en juridische kosten! 

5. Burgers en belangenorganisaties hebben recht op bezwaar. De 
adviescommissie is een onafhankelijk orgaan dat bezwaren van een 
advies voorziet richting het College van B & W. De ambtenaren van de 
gemeente Breda kunnen in het voortraject een bemiddelende rol 
innemen, maar dienen zich terughoudend op te stellen wanneer de 
kwestie bij de adviescommissie wordt aangeboden. Direct contact van 
de burger met de adviescommissie moet mogelijk worden!  

6. Democratie gaat verder dan eens per 4 jaar een hokje rood maken. 
Betrek bewoners bij beslissingen met een grote impact op de stad en 
dorpen. En doorbreek de carrousel van landelijke partijen die elkaar 
mooie posten en wederzijdse afhankelijkheden toeschuiven. Laat 
Bredanaars meedoen met het opstellen van een profielschets voor de 
nieuwe burgemeester. De bevolking heeft het recht direct de eigen 
leiders te kiezen. SHOUT! is voor een burgemeestersreferendum en een 
correctief referendum, naast burgerenquêtes bij belangrijke kwesties! 
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7. Geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden, zodat de oppositie niet 
buiten spel wordt gezet gedurende de raadsperiode 2022 – 2026! 

8. Het nieuwe vergadermodel functioneert slecht. Wij willen een 
wekelijkse plenaire vergadering voor besluitvorming en actualiteit. 
Daarnaast willen we de commissiestructuur terug met meer ruimte voor 
(fundamenteel) debat en inspraak van burgers en belangenorganisaties! 

9. Er ontstaat een oneerlijk krachtenveld wanneer landelijke politieke 
partijen worden ondersteund door subsidies en lokale partijen afhankelijk 
zijn van contributie en donaties. Daarom gemeentelijke subsidie voor 
lokale partijen die net als andere organisaties maatschappelijk actief zijn! 

10. Ontmoedig afgesplitste fracties of fusies tijdens de raadsperiode. 
Nieuwe partijaanduidingen dienen te allen tijde door het Centraal 
Stembureau en de Kiesraad te worden vastgesteld. Tussentijdse 
mutaties dragen bij aan een oneerlijk speelveld richting nieuwkomers! 

11. Breidt de gedragscodes voor wethouders uit met de bepaling dat 
men de benoeming tot wethouder aanvaardt voor de gehele 
bestuursperiode, met uitzondering van onvrijwillig ontslag. Dit voorkomt 
dat in Breda maar liefst 3 wethouders (PvdA, D66 en VVD) in 2021 
enkele maanden voor de verkiezingen hun privé- of partijbelang boven 
het publieke belang stellen door af te treden voor het einde van de 
bestuurstermijn! 

 

! Krachtige herstelagenda coronacrisis 
  
Twee jaar geleden werd Breda geconfronteerd met het COVID-19 virus. 
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nam snel toe. De eerste 
maatregelen gingen begin maart 2020 in, en al gauw volgde een 
achtbaan van versoepelingen en herinvoeringen van beperkende 
maatregelen door het demissionaire kabinet: (intelligente) lockdowns, 
mondkapjesplicht, avondklok, horecasluitingen, coronapas. Doordat 
Nederland, zeker in vergelijking met alle andere Europese landen, zeer 
laat de boostercampagne heeft opgestart, was er eind vorig jaar weer 
een lockdown nodig. 
 
Ook in de gemeente Breda zijn de gevolgen van het virus en de 
maatregelen van het demissionaire kabinet goed merkbaar. Of het nu 
om ondernemers, werknemers, studenten of kwetsbare groepen gaat. 
Het merendeel van de staatssteun is terecht gekomen bij het 
grootbedrijf, waar veel mensen werken. Echter, het MKB is de drijvende 
kracht achter de Bredase economie.  
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Ook veel ZZP’ers zijn onevenredig hard geraakt door de 
overheidsmaatregelen. Zo krijgen veel ondernemers niet of onvoldoende 
steun. Dit leidt tot toename van schulden, onzekerheid over voortbestaan 
van de onderneming, uitblijven van investeringen en het interen op 
reserves zoals pensioen. Ook willen ondernemers meer duidelijkheid 
over het te voeren beleid, zodat men daar tijdig op kan voorsorteren. 
Daarnaast dienen de maatregelen proportioneel te zijn in relatie tot het 
doel. 
 
Voor het draagvlak van beleid is het belangrijk dat burgers juist en 
volledig worden geïnformeerd, en dat de overheid zelf het goede 
voorbeeld toont. Dit ging niet goed bij Koningsdag 2021. Het 
stadsbestuur had onze stad aangeboden als Fieldlab-locatie. Echter had 
de coalitie onvoldoende oog voor het draagvlak in de samenleving, de 
veiligheidsaspecten, de capaciteit van het Amphia ziekenhuis en het 
signaal naar de zorg en de lokale horeca. Uiteindelijk, na een 
beschamende persconferentie, afschuiven van verantwoordelijkheid en 
veel lokaal verzet, kon het stadsbestuur niet anders dan op zijn besluit 
terugkomen. Een zwalkend beleid dat helaas kenmerkend is voor de 
overheid in crisistijd. Terwijl bestuurders een visie zouden moeten 
hebben, draagvlak zouden moeten creëren, belanghebbenden goed 
zouden moeten informeren en achteraf een transparante verantwoording 
van beleidskeuzen en middelen zouden moeten geven. 
 
SHOUT! is voor ontwikkeling van een lokaal herstelbeleid op de lange 
termijn, dat rekening houdt met een virus dat voorlopig onder ons blijft, 
maar waarbij niet de beperking, maar de ruimte leidend is. 
 
12. SHOUT! wil met name MKB-ondernemers lokale steun geven in de 
vorm van maatwerk, compensatie, advies en deregulering!  

13. Een Bredaas Coronaherstelfonds maakt middelen beschikbaar voor 
lokale initiatieven en steunmaatregelen!  

14.  Inzetten op extra zorg en aandacht voor de mensen met psychische 
schade die is ontstaan door de crisis! 

15. Plannen maken voor de middellange en lange termijn, om voorbereid 
te zijn op volgende virusuitbraken. Hierbij een evenwichtig pakket 
maatregelen voorbereiden, waarbij met de belangen van horeca, cultuur 
en sport voor het welzijn van de bevolking rekening gehouden wordt!  

16. Communicatieplannen maken om de bevolking tijdig, eerlijk en 
compleet te informeren, en draagvlak op te bouwen!  
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! Een woningmarkt in beweging 
  
Er zijn de afgelopen 10 jaar veel te weinig woningen gebouwd in Breda 
en in Nederland. Prognoses over demografische ontwikkelingen kloppen 
geregeld niet, de toestroom van buitenlanders is groter, huishoudens 
worden steeds kleiner en ouderen worden gestimuleerd om langer 
zelfstandig te wonen. De kredietcrisis in 2008 remde de economische 
groei af waardoor ook de bouw, vooral in de koopsector, sterk terugliep. 
Toen de economie weer aantrok en mensen weer zochten naar een 
nieuwe woning leidde dit tot een snelle stijging van de huizenprijzen, 
mede door de lage rentestand. De stikstofcrisis heeft de bouw sterk 
afgeremd. Helaas ontbrak de urgentie en regie vanuit Den Haag om snel 
in te grijpen en de bouwsector op peil te houden met nieuw beleid. 
 
SHOUT! wil dat er in Breda minstens 2.000 woningen per jaar worden 
bijgebouwd, en dan met name betaalbare koop- en huurwoningen. Dit 
vraagt om zorgvuldig geselecteerde bouwlocaties verspreid over stad en 
dorpen, goede afstemming tussen overheden, woningzoekenden, 
marktpartijen, woningbouwcorporaties en inspraak van de directe 
omgeving. Hoogbouw is wat ons betreft onvermijdelijk als we een 
bepaalde, reële groei voorstaan als het gaat om onze populatie. Het 
voorzieningenniveau moet daarbij op peil gehouden worden. 
 
Er is een gebrek aan geschikte, betaalbare woningen in Breda. Omdat er 
maar weinig aanbod is, blijven de huizenprijzen verder stijgen. Hierdoor 
ontstaan er lange wachtlijsten op de woningmarkt. Dit betekent dus dat 
er fors meer nieuwbouw nodig is, verdubbeling van het aantal betaalbare 
koopwoningen en een tijdelijke zelfbewoningsplicht voor huiseigenaren. 
Afschaffen van de verhuurderheffing geeft woningcorporaties de ruimte 
voor huurverlaging en meer aanbod van sociale huur. Meer bouwen voor 
middeninkomens vult het gat tussen sociale huur en vrije sector en zorgt 
voor betere doorstroming van de vastgelopen woningmarkt.  
 
Infrastructuur, voorzieningenniveau en leefbare omgeving horen 
onlosmakelijk bij de woningbouwambitie. Geen nieuwe wijken bouwen 
zonder een goede planning van wegen, winkels en openbare 
voorzieningen. 
 
17. Tenminste 2000 woningen per jaar bouwen, vooral betaalbare vrije 
sector woningen en meer sociale huurwoningen! 

18. Leegstand, verkrotting en braakligging moeten actief bestreden 
worden. Desnoods middels onteigening, in het algemeen belang! 
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19. Kantoorpanden en industrieterreinen waar leegloop optreedt, moeten 
herbestemd worden naar woonfuncties. Zoals het CSM-terrein!  

20. Bestemmingsplannen moeten flexibel toegepast worden, zoals 
bijvoorbeeld bij bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO)!  

21. Een tijdelijke zelfbewoningsplicht voor huiseigenaren zolang de 
wooncrisis duurt. Dit voorkomt misbruik van de situatie door 
huisjesmelkers en buitenlandse investeringsmaatschappijen! 

22. De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlagen, om de 
woonlasten betaalbaar te houden! 

23. Alle woningzoekenden een eerlijke kans geven op een sociale 
huurwoning! 

24. Als gemeente ruimte geven aan alternatieve woonvormen, zoals 
woongroepen, levensloopbestendige woningen, moderne hofjes en tiny 
houses! 

25. Woningbouw mag niet ten koste gaan van natuur. Onze voorkeur 
heeft, onder voorwaarden, hoogbouw aan de randen van de stad en 
bebouwing op vrijgekomen agrarische grond! 

 
 

! Duurzame toekomst, 
  leefbare omgeving 
  
De klimaatverandering is over de hele wereld merkbaar. Heftige 
stormen, overstromingen, droogte, smeltende gletsjers en verdwijnend 
noordpoolijs. De zeespiegelrijzing zal lage eilandrijken overspoelen, en 
ook Nederland zal er last van krijgen. Dijken moeten verhoogd worden, 
rivieren verbreed. Om de gevolgen te beperken, moet de opwarming van 
de aarde afgeremd worden. Daartoe moeten we de uitstoot van 
broeikasgassen sterk verminderen. Nederland moet van het gas af. Een 
combinatie van duurzame energiebronnen en energiebesparingen is 
daarvoor nodig. 
 
Ook in Breda moeten we ons steentje bijdragen, als burgers, bedrijven 
en overheid, om de wereld leefbaar te houden voor onze kinderen. Het 
Nederlands Klimaatakkoord is voor SHOUT! leidend voor het 
gemeentelijk beleid. De gemeente dient de overgang naar duurzame 
energiebronnen als wind en zon te stimuleren en te faciliteren.  
 



    
 

Verkiezingsprogramma SHOUT! 2022 – 2026 ‘Niet de beperking, maar de ruimte!’ 
 

16 

 
Uiteraard dient de gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door 
verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen. Daarnaast kan Breda 
innovatieve bedrijven stimuleren bij het ontwikkelen van toepassingen 
van schone waterstof als energiedrager. Gebruik van aan het net 
gekoppelde autoaccu’s voor opslag van stroom kan het stroomnet 
ontlasten, zodat er meer capaciteit beschikbaar is voor wind- en 
zonnestroom. 
 
Vanzelfsprekend zal de vestiging van energieverslindende datacentra in 
Breda geweigerd moeten worden. Daarnaast zal Breda zich ook moeten 
voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Vergroting van 
de waterberging is nodig om wateroverlast bij hevige regenval te 
voorkomen. Vergroening van de stad, zowel van de publieke ruimte als 
van privétuinen, zorgt voor opname van CO2, vergroting van de 
waterberging en verkoeling van het stadsklimaat. 
 
Duurzaamheid gaat ook over het behoud van natuurwaarden, die in onze 
mooie gemeente ruimschoots aanwezig zijn. Stikstofuitstoot moet 
daarom verminderd worden. Sommige economische activiteiten zullen 
daarvoor ‘stikstofruimte’ vrij moeten maken, zodat o.a. woningbouw 
mogelijk blijft. 
 
26. Stroomlijning van de subsidie- en vergunningsprocedures voor de 
overgang naar duurzame energie! 

27. Actieve informatievoorziening naar burgers, bedrijven en 
woningbouwcorporaties om private klimaatinvesteringen te stimuleren!  

28. Inzet van stadsverwarming waar dat kan! 

29. Hulp bij het toepassen van warmtepompen voor woonhuizen! 

30. Zonnepanelen op alle platte daken van bedrijven, scholen, 
distributiecentra e.d. verlangen! 

31. Het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s uitbreiden! 

32. Vergroening van de openbare ruimte, en stimuleren van initiatieven 
als Tegelwippen en Steenbreek! 

33. Meer windmolens mogelijk maken in de gemeente. Er moet wel 
rekening worden gehouden met de omgeving! 

34. ‘Stikstofruimte’ vrijmaken voor woningbouw, zo nodig door 
opkoopregelingen! 
  



    
 

Verkiezingsprogramma SHOUT! 2022 – 2026 ‘Niet de beperking, maar de ruimte!’ 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Verkiezingsprogramma SHOUT! 2022 – 2026 ‘Niet de beperking, maar de ruimte!’ 
 

18 

! Vrijheid en veiligheid 
 
Iedereen in Breda heeft het recht om te zijn wie je bent. Of je nu christen, 
moslim, jood, atheïst, hetero of LHBTIQ+ er, gehandicapt of zwart of wit 
bent. In Breda doet iedereen ertoe. Deze vrijheid gaat ook samen met de 
gedeelde verantwoordelijkheid om onze vrijheid continu te behouden en 
te versterken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. De (lokale) overheid dient 
de persoonlijke levenssfeer van de burgers te respecteren, zowel direct 
als indirect. 
 
Veiligheid is een absolute voorwaarde voor vrijheid. Dit gaat zowel over 
de pure veiligheidscijfers als het gevoel van veiligheid. Helaas hebben 
nog te veel mensen te vaak last van criminaliteit, onveiligheid en 
overlast. Wij willen meer handhavers, preventief fouilleren als 
noodmaatregel, gericht cameratoezicht en een gemeente en politie die 
meldingen over overlast serieus neemt, vlot behandelt en altijd 
terugkoppelt aan betrokkenen. De handhavers dienen zich wel te 
beperken tot de genoemde prioriteiten. Handhavers en hulpverleners 
worden steeds vaker zelf slachtoffer van geweld en intimidatie. Stevig 
ingrijpen en snelrecht is geboden.  
 
Niet de beperking maar de ruimte geldt voor ons allemaal. Ruimte om 
jezelf te zijn is alleen mogelijk als we elkaar die ruimte gunnen, en als die 
vrijheid beschermd wordt door de overheid. 
 
35. Meer handhaving op veiligheid en overlast. Snel reageren op 
meldingen van burgers, en niet wegkijken als het moeilijk wordt. De 
melders op de hoogte houden van wat er met hun melding gedaan is! 

36. Slachtoffers van geweld en intimidatie snel, serieus en met begrip 
terzijde staan. Dit geldt met name voor kwetsbare minderheden! 

37. Sneller huis- en straatverbod opleggen bij huiselijk geweld! 

38. De gemeente stimuleert aangiftebereidheid en bevordert een goede 
registratie van anti-LHBTI geweld. De gemeente zorgt dat er een 
aanspreekpunt is voor LHBTI’s bij de politie, en geeft bekendheid aan dit 
aanspreekpunt. Kennis en sensitiviteit over LHBTI-discriminatie bij 
politie/wijkagenten worden bevorderd!   

39. Discriminatie beperkt de vrijheid van mensen en zorgt voor een 
gevoel van onveiligheid. De gemeente betrekt lokale organisaties bij de 
bestrijding en preventie van discriminatie en geweld tegen minderheden, 
en biedt hen daarvoor ondersteuning! 
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! Economie en digitalisering 
 
De coronacrisis en de overheidsmaatregelen hebben een grote impact 
op de economie. Dit betekent dat we met name MKB-ondernemers 
lokale steun geven in de vorm van maatwerk, compensatie, advies en 
deregulering. Ook wil SHOUT! inzetten op de banen van de toekomst 
door het stimuleren van digitale en duurzame startups, versterking 
vestigingsklimaat, minder leegstand, betere regionale samenwerking en 
een specifieke wethouder voor de binnenstad. 
 
Burgers, bedrijven en overheden willen in toenemende mate via 
digitalisering bereikbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn websites, social 
media en apps. Ontwikkelingen als Artificial Intelligence (AI), blockchain, 
zelfsturende auto’s, zorgrobots, slimme straat- en verkeerslichten 
hebben groeipotentieel. In de dienstverlening wordt digitalisering 
toegepast om zo efficiënte service aan te kunnen bieden. Te rigide 
toepassing leidt echter tot onvoldoende ruimte voor afwijkende situaties 
en daardoor kan niet altijd een passende oplossing worden geboden. 
Het belang van de burger raakt uit het oog en leidt tot een inbreuk op de 
privacy. 

40. De gemeente stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van de 
banen van de toekomst, met name digitale en duurzame startups!  

41. Leegstand van bedrijfspanden wordt bestreden. De gemeente  doet 
er alles aan om deze ter beschikking te laten komen van kleinschalige 
startups! 

42. Er komt een Wethouder Binnenstad, die met bedrijven en bewoners 
overlegt over strategieën en plannen voor de binnenstad. Tegenstrijdige 
belangen en visies op de stad moeten door goed overleg in evenwicht 
gebracht en bewaakt worden. Hiertoe stimuleert en ondersteunt de 
gemeente de herstart van de wijkraad Binnenstad! 

43. Digitalisering van de dienstverlening wordt gebruikt om de gemeente 
toegankelijker en efficiënter te maken. Hierbij blijft steeds het belang van 
burgers en bedrijven voorop staan. Privacybescherming is essentieel, en 
‘de computer’ mag nooit het laatste woord hebben!  

44. De digitale systemen worden zorgvuldig getoetst op algoritmes die 
kunnen leiden tot confirmation bias (bevestiging van vooroordelen) en 
discriminatie!  

45. Investeren in acquisitie, meer fondsenwervers!  

46. Lokaal aanbesteden voor versterken van lokale werkgelegenheid! 
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! Mobiliteit en stedelijke ontwikkeling 
 
Een slimme lokale overheid draagt bij aan goede verbindingen. Breda 
staat van oudsher bekend om haar strategische ligging als knooppunt 
van West-Brabant. Toch vragen nieuwe tijden om nieuwe, innovatieve 
oplossingen die de verplaatsing van mensen en goederen effectief en 
efficiënt regelt. Of het nu gaat om snelwegen, spoor, fietsroutes of 
parkeren. SHOUT! wil betere en schone bereikbaarheid van de 
binnenstad en een structurele oplossing voor de Noordelijke Rondweg 
(NRW). Deze kent een slechte doorstroming in de spits, waardoor ook 
de aansluitende wegen vollopen. Een tunnel kan mogelijk verbetering 
brengen, maar is duur en levert bij de aanleg langdurige (verkeers)hinder 
op. De financiering van de herinrichting van de NRW zal zowel met 
lokale, provinciale, nationale als Europese gelden gerealiseerd moeten 
worden. 
 
SHOUT! wil ook een brede toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking. Anti-parkeerpaaltjes (‘amsterdammertjes’) zijn hinderlijk voor 
rolstoelgebruikers, en verkeerslichten bij oversteekplaatsen zijn vaak niet 
goed afgestemd op minder snelle lopers. 

47. De omgevingsvisie Breda 2040 optimaliseren we de komende 4 jaar! 

48. Betaaltarief parkeren rondom winkelgebieden verlagen! 

49. Grote vrachtwagens weren uit de binnenstad en de dorpskernen. 
Distributiecentra aan de rand van de stad voor overladen naar kleinere 
(elektrische) bestelwagens! 

50. Bedrijven met veel transport concentreren langs de snelwegen! 

51. We steunen een tunnel voor de Noordelijke rondweg, voor betere 
doorstroming van het verkeer en betere Noord-Zuid verbinding! 

52. Een rechtstreekse treinverbinding met Utrecht heeft onze steun! 

53. De verkeerssituatie bij het Heksenwiel moet dringend verbeterd 
worden. De Emerparklaan kan nu niet veilig overgestoken worden!  

54. Uitbreiden van doorgaande fietsroutes, met goede verharding en 
verlichting, en zonder gevaarlijke obstakels (paaltjes)!  

55. Fietspaden veiliger maken met meer verlichting! 

56. Alle openbare gebouwen en straten toetsen op toegankelijkheid voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Voetgangerslichten moeten 
lang genoeg op groen staan om ook mensen te laten oversteken die 
minder goed ter been zijn!  
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! Zorg en armoedebestrijding 
 
De zorg raakt ons allemaal. Of het nu om onszelf gaat, familie, vrienden 
of kennissen. Daarom is het belangrijk dat deze dicht in de buurt wordt 
aangeboden. Bijvoorbeeld bij het langer zelfstandig wonen of door de 
bereikbaarheid van mantelzorg en huisartsenpraktijk.  
Innovaties in de medische zorg sorteren voor op begeleiding op afstand.  
 
Voor ons blijft in de zorg de mens centraal staan en we verbeteren de 
jeugdzorg in Breda van onderop. De wachtlijsten in met name de 
Jeugdzorg dienen sterk verkort te worden door minder bureaucratie en 
meer vertrouwen in betrokken professionals en ervaringsdeskundigen. 
 
Armoede bestaat, en is een schande voor ons land en onze stad. Veel 
mensen zijn daarin terecht gekomen mede door een overheid die 
helemaal ingericht is op de burger die goed voor zichzelf kan zorgen en 
opkomen. Voor wie dat niet kan, wordt armoede een val waar zij in 
vastgehouden worden door regels en bureaucratie. 
Schuldhulpverlening is een essentiële taak van de gemeente. Hierbij 
moet ook kritisch gekeken worden naar de rol van de overheid zelf. Veel 
goede bedoelingen sneuvelen door regels, protocollen en wetten. 
Flexibiliteit en maatwerk moet het devies zijn bij de hulpverlening. 
 
57. De gemeente ziet erop toe dat er voldoende zorg aangeboden wordt 
in de woonwijken! 

58. Mantelzorgers worden gesteund in hun essentiële en vaak moeilijke 
werk. In de vorm van advies en begeleiding door professionals. En door 
hier rekening mee te houden in het geval van uitkeringen en toeslagen! 

59. Jeugdzorg krijgt prioriteit, om de wachtlijsten te verkorten en de 
kwaliteit te verbeteren. Door meer aandacht voor de mens en minder 
bureaucratie. Bij aanmelding moet er één zorgregisseur zijn die de 
verantwoordelijkheid neemt voor het gehele traject! 

60. Overal in de zorg dient de administratiedruk te verminderen, en de 
tijd en aandacht die de deskundigen aan hun cliënten kunnen besteden 
vergroot te worden! 

61. De gemeente hanteert bij schuldhulpverlening en armoedebestrijding 
de menselijke maat, met flexibele toepassing van de regels en 
maatwerk. Vóórop staat het bieden van nieuwe kansen. SHOUT! wil een 
inloopspreekuur voor schudhulpverlening op het stadskantoor! 
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! Cultuur en festivals 
 
Breda staat bekend om ons cultureel historisch erfgoed. Dit koesteren we. 
Net als onze musea, podiumkunst, cultuureducatie, amateurkunst, urban 
sports en kunst in de publieke ruimte.  
 
Daarnaast investeert SHOUT! in kleine en grootschalige evenementen die 
bijdragen aan het karakter van de regio, stad, wijken en dorpen, in goede 
afstemming met de omgeving. Ook geven we ruimte aan de dance- en 
clubcultuur die vele bekende DJ’s heeft opgebracht. 

 
62. De gemeente biedt ruimte aan culturele activiteiten en bedrijvigheid 
van uiteenlopende soort. Ook in onze vrije tijd geldt: niet de beperking 
maar de ruimte! 

63. De gemeente ziet erop toe dat er een breed palet aan cultuur en 
ontspanning aangeboden wordt. Daarmee laat zij zien dat ‘bourgondisch’ 
niet beperkt blijft tot veel eten, drinken en feesten! 

64. Bibliotheken, musea, creatieve centra, muziekscholen, theaters, 
workshops, muziekpodia e.d. voeden de geest en laten ons op een 
hoger niveau met elkaar omgaan. Dat is belangrijk voor de samenleving 
in steden en dorpen. De gemeente ondersteunt en faciliteert dat, voor 
zowel grote als kleine initiatieven! 

65. Culturele vorming van jongeren wordt gestimuleerd, door ze ruimten 
aan te bieden voor repetities, workshops, geluidstudio’s e.d. Door 
samenwerking en onderlinge inspiratie groeit de nieuwe generatie 
kunstenaars! 

66. Festivals behoren tot het DNA van Breda. Zij geven levensvreugde 
aan velen, vooral jonge mensen. De gemeente maakt dit mogelijk, zowel 
binnen als buiten de stad. Daarbij ziet zij toe op een goede inpassing in 
de omgeving, en met oog voor de belangen van de bewoners. Blijvende 
natuurschade moet uitgesloten worden!.  

67. Het verlichten van de festivaldruk op de binnenstad door verplaatsing 
van (sommige) festivals van het Chasséveld naar Breepark moet 
overwogen worden! 

68. Naast het Jazzfestival moet ook Harleydag weer terugkomen. Ook 
moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld een kampioenschap van NAC te 
vieren op de markt! 
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! Onderwijs en studenten 
 
Elke Bredanaar heeft recht op goed onderwijs. Dit bepaalt voor een groot 
deel de start van nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt en de 
samenleving. Breda is een echte studentenstad. 
 
SHOUT! wil met name inzetten op taal,- en kennisontwikkeling, sociale 
veiligheid en vakken als wiskunde en techniek, met goede onderwijs- en 
studentenhuisvesting.  
 
Avans Hogeschool en Breda University zijn voor ons belangrijke partners 
in de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid.  
De Nieuwe Veste is een belangrijk centrum voor cultuureducatie voor 
jong en oud. 
 
 
69. De gemeente ziet erop toe dat er voldoende basisscholen in de 
woonwijken zijn. Het moet niet nodig zijn om kinderen met de auto naar 
school te brengen! 

70. De gemeente stimuleert een breed aanbod van onderwijs zowel 
theoretisch als praktijkonderwijs. Daarmee biedt zij een goede basis aan 
een veelzijdige en veelkleurige bevolking! 

71. Het is belangrijk dat de jeugd van jongs af aan met elkaar leert 
samen te leven. De gemeente ondersteunt onderwijs- en 
voorlichtingsprogramma’s die discriminatie tegengaan! 

72. Er zijn onvoldoende kamers voor alle studenten, mede door de vele 
buitenlandse studenten. De gemeente zorgt samen met Avans en BUAS 
dat er niet meer buitenlandse studenten geworven worden dan waarvoor 
huisvesting beschikbaar is! 
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! Sport en gezondheid 
 
Sport en bewegen is belangrijk. Voor iedereen, op elke leeftijd, op elk 
niveau. Van dagelijks wandelen of fietsen in je eigen wijk of dorp tot sporten 
op hoog niveau. Bewegen verbetert de gezondheid. Zowel fysiek als 
mentaal. Het draagt bij aan een grotere zelfredzaamheid, weerstand, 
ontmoeting en een gevoel van eigenwaarde.  
 
SHOUT! stimuleert activiteiten voor sport en bewegen. Individueel of in 
groepsverband. Ook zijn wij voorstander van een veelzijdig en veelvuldig 
gebruik van gesubsidieerde en gemeentelijke sportaccommodaties. 

 
 
73. NAC vervult een belangrijke maatschappelijke rol binnen onze 
gemeente en regio. Het avondje NAC is een bekend fenomeen, en dat 
willen we zo houden. Wij zijn voor verbeterde bereikbaarheid van het 
stadion en voor de vestiging van het trainingscomplex in onze gemeente! 

74. Meer gemeentelijk geld naar sportverenigingen in wijken en dorpen, 
naar Cruijff courts en naar fitnesstoestellen in parken! 

75. Wij zijn voor realisatie van het Talentencentrum aan de 
Terheijdenseweg in 2023. Deze locatie is voor zowel breedtesport als 
topsport!  

076. Gratis zwemlessen voor alle kinderen invoeren! 
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