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Fris en Vrij

De roep om frisse blikken en nieuwe ideeën klinkt luid.  

Grote thema’s ze:en de wereld op zijn kop en raken ons inmiddels ook le:erlijk in het 
dagelijkse leven. 30 jaar stonden we bloot aan een vorm van oneerlijke marktwerking 
sterk gericht op het individu. Het recht van de sterkste en de slimste gold. Als je niet mee 
kon komen was dat vooral je eigen probleem. Alles raakt uitgeput: de mensen, de 
natuur, het klimaat, de zeeën, de oliebronnen. Alles lijkt nu samen te komen. Alles lijkt 
opgelost te moeten worden in de komende 10 jaar.  

Wijzen en geleerden adviseren ons om die ontstane chaos te omarmen? Leer omgaan 
met de complexe vraagstukken, is hun boodschap. Makkelijk gezegd dan gedaan. Wat 
kun je er aan doen vanuit je eigen bescheiden wereldje in Breda, Prinsenbeek, 
Ulvenhout, Princenhage, Teteringen, Bavel of het Ginneken? 

En als je dan al een goed idee hebt, hoe kom je er dan in vredesnaam doorheen? In de 
stroperigheid van gemeente en stadsbestuur zijn al heel wat goede bedoelingen 
gestrand. Niet alRjd uit kwade wil, laat dat voorop staan. Soms lijken de mensen daar 
aan de Claudius Prinsenlaan, de raadsleden in de raadzaal en de inwoners van Breda wel 
vergeten dat wij met zijn allen het systeem zijn. Daarmee geven we de afgelopen 30 jaar 
ruimte aan angst, wantrouwen en het beschermen van reputaRes en posiRes. Wij maken 
zelf de afspraken. Wij stellen zelf de kaders en controleren elkaar zelf. Als de afvinklijstjes 
in Excell nee zeggen, dan is het misschien Rjd om die afvinklijstjes eens weg te gooien. 

WIJ BEPALEN ZELF HOE VRIJ WE ZIJN.  

WIJ BEPALEN ZELF HOE WE ELKAAR VERTROUWEN EN RUIMTE GEVEN.  

Met een club nieuwe frisse mensen brengt BuurtBelangen dat besef weer terug in de 
gemeentepoliRek van Breda. 

                         Fris en Vrij                        Pagina  van 2 11



 

Fris


BuurtBelangen zal hier niet met panklare oplossingen komen vanuit een of ander -isme 
of geloof. Ook niet met loze beloXen waarmee we voor 4 jaar alle creaRviteit in de stad 
doodslaan. Onze kracht zit hem in de echte aandacht voor wat er speelt in onze stad 
dorpen en wijken. Door samen te zoeken naar doorbraken in elkaars pantsers, door te 
zoeken naar uitzonderingen op de regels en naar de goede voorbeelden. Breda en haar 
dorpen zi:en boordevol creaReve mensen die er de schouders onder willen ze:en. Geef 
ze dat vertrouwen en biedt ze de ruimte. 
 

Een paar voorbeelden: 

 Corona wijst ons al twee jaar lang op de feiten. Sinds carnaval 2020 is Nederland 
in paniek en hebben de heren en dames in de poliRek geen antwoord. Steeds nemen ze 
‘verkeerde’ beslissingen. Er lijkt geen lering getrokken te worden uit mislukte pogingen 
het virus er onder te krijgen. Het kringetje mensen dat de maatregelen bedenken is klein 
en zit in zijn eigen kaasstolp. Als het niet zo triest was zou het een mooi voorbeeld zijn 
van hoe alles in de soep lijkt te lopen.  

Je vraagt je af waar de creativiteit is gebleven om iets op te lossen. Geef de 
middenstand en de horeca in Breda twee weken om een oplossing te bedenken als 
alternatief voor de lockdown en andere Haagse maatregelen. Zeker weten dat daar iets 
briljants uit komt. Geen sluiting, iedereen blijft lekker aan het werk, de winkelcentra 
blijven levendig en wij houden onze vrijheid. 
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We zoeken naar een passende vorm van verbondenheid in diversiteit. 
Meerstemmigheid wordt omarmd. We verschillen van elkaar. Dat is 
duidelijk, wenselijk en vrolijk stemmend. Verbinding ontstaat door 
empathie en nabijheid. Steeds opnieuw blijkt dat wanneer mensen 

zich rondom een praktische vraag verenigen, vooroordelen 
verdwijnen en de toegevoegde waarde van verschillen zich 

openbaart.

Bron: Trendrede 2020

De samenleving kent een taaie flexibiliteit. Met veel duwen en trekken 
neemt ze in de tijd andere vormen aan. De praktijk van alledag is 

weerbarstig. Verantwoordelijkheid nemen leidt in een afrekencultuur 
al snel tot problemen. ….Daar zijn velen, terecht, huiverig voor. Niet 
iedereen is een voorloper. …. De komende jaren staan in het teken 
van het benoemen en beslechten van barrières, om de verbindingen 

te herstellen.

Bron: Trendrede 2020



De zorg is sinds de decentralisaRes naar de gemeente le:erlijk een zorgenkindje. Dat 
was al ver voordat Corona begon. In de kern ging het in 2015 om vroegsignalering door 
Centrum Jeugd en Gezin en Zorg voor Elkaar Breda. Daarmee zou de zorg goedkoper 
worden met minder medicaRe, uit huisplaatsingen en intramurale zorg. Met die 
veranderingen zijn we nog lang niet mee klaar. De kosten zijn nog steeds niet in 
evenwicht met de budge:en die Breda daarvoor krijgt.  

Kijkend naar de klachten ontdekte een oplettende arts in Zuid Afrika een patroon bij 
zijn patiënten in de ernst en ontwikkeling van de Corona-besmetting. Het kan maar je 
hoeft het niet van hem aan te nemen. Vraag is wel, waarom hoor je in Nederland niet 
van dergelijke observaties. Wat als we alle huisartsen, vrijwilligers en 
thuiszorgwerkers eens vragen patronen te verkennen in Breda. Noem het 
vroegsignalering, daar wilde we met zijn allen toch al naar toe in de zorg. Snel er bij 
zijn en met licht ingrijpen al voorkomen of genezen. Het zou zomaar de druk op IC-
bedden kunnen verlichten. 

Soortgelijks over de uitkeringen. Daar zit ook weinig verbetering in de afgelopen jaren. 
De broekriem maar wat aantrekken en we blijven leunen op de voedselbank. In zo’n 10% 
van de Bredase familie zien de kinderen elk jaar 100.000den euro’s aan hun neus 
voorbijgaan. Het huidige college zet die zogenaamde Kleinsmagelden, bedoeld voor 
kinderen in armoede, liever aan andere begroRngsposten.  

Wat als we mensen in armoede tegemoet komen. Wat als we langdurige niet te innen 
schulden kwijtschelden. Met wat hulp erbij kan dan iedereen weer vooruitkijken. De 
gedachten kunnen weer naar andere zaken in het leven. Studies weer opgepakt, banen 
gevonden. Er zijn al steden die het doen. Zet alle schuldhulpcoaches eens bij elkaar. 
Daag ze uit die oplossing te verkennen. Hoeveel gezonde levensjaren en levensgeluk 
zou dat niet opleveren. 

Of kijk eens naar de huizenmarkt dan. ‘Geen Woning geen Kroning’ werd in 1980 al 
gescandeerd door de krakers. 40 jaar verder zijn er 1 miljoen woningen te weinig. De 
wachtlijsten in Breda en omgeving zijn eindeloos. En al helemaal voor degenen die op 
zoek zijn naar een goedkope huurwoning. Zolang ze benadeelden zich niet organiseren 
en niet de straat op gaan, blijven de huizenprijzen opdrijven.  

Als die schuldhulp-coaches toch bij elkaar zitten laat ze dan direct ook eens naar de 
kostendelersnorm kijken. Hoeveel mensen wonen nu gedwongen eenzaam en alleen 
om dat anders de tandenborstelpolitie ze kort op de uitkering. In 40% van de woningen 
woont iemand alleen. Hoeveel van die mensen willen niet liever bij elkaar hokken, uit 
liefde en voor wat aandacht. Wat zou het niet schelen in gezondheid en levensvreugde. 
Dat scheelt op ieder samenwonend stel ook nog eens een heel huis voor dat jonge 
gezinnetje. En als je al gaat bouwen. Denk dan eens verder dan de heipalen en 
betonplaten van de projectontwikkelaars. Er zijn zoveel goede alternatieven. Vaak zijn 
die nieuwe technieken snel neer te zetten en op termijn zelfs te verplaatsen. 

Tot slot als voorbeeld het idee dat Nederland overspoelt is door criminelen. Dat het in 
buurten onveiliger is dan 20 jaar geleden. Is dat wel echt zo? Nieuws en napraten maken 
ons banger dan nodig. De zware criminaliteit is te lang geen strobreed in de weg gelegd, 
dat is waar. Brabant is hofleverancier voor heel de wereld als het om hard-drugs gaat. 
Daar spelen vanuit bestuurlijk perspecRef de burgemeesters in de veiligheidsregio een 
belangrijke rol. De veiligheid bij ons in de buurten is er niet perse op achteruit gegaan. 
Toch leven we angsRg en met camera’s in de deurbel. 
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‘We worden onbevreesd geboren en dan langzaam bang gemaakt’. Wie kent die 
songtekst niet? De angst voor elkaar is aangepraat. Al jaren dalen de cijfers voor kleine 
criminaliteit in onze buurten en wijken. Op TV, social media en in de kranten krijg je 
een heel ander beeld. Hoe is dat eigenlijk in jou wijk, dorp of buurt? Waarom niet een 
keer met zijn allen in de buurt het goede gesprek. Net als dat de burgemeester een 
driehoeksoverleg heeft, kan dat op buurtniveau ook. Waarom heeft de voorzitter van de 
wijk- of dorpsraad niet tweewekelijks een goed overleg met de jeugdwerkers, de 
voorzitter van buurtpreventie en de aanjagers van Nextdoor-appen. Even de boel 
doornemen. Je zal zien dat het in jou buurt reuze meevalt. 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Over de arbeidsmarkt, over natuur en klimaat, 
over verkeer en vervoer, sport en recreaRe en vergeet vooral niet de kunst en cultuur. 
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VRIJ


Bij BuurtBelangen vinden mensen van allerlei poliReke en maatschappelijke 
achtergronden elkaar in het voeren van de discussies over die vrijheid. Het zijn de 
vooroplopers in de vernieuwing, de mensen die durven opstaan en het anders willen 
zien. Het juk van dogma’s er af. Ideologieën van 100 jaar geleden zijn niet meer de 
oplossing voor de uitdagingen van nu. Door open en met respect voor elkaar de dialoog 
aan te gaan ontstaat ruimte voor het nieuwe.  

 

We gaan ook hier de blauwdruk niet opschrijven. De Rjdgeest vraagt juist om flexibiliteit. 
Als Corona ons iets heeX geleerd dan is dat het wel. Openheid, met open hart luisteren 
naar elkaar, dialoog gericht op doorvragen en echt te willen begrijpen. Samen zoeken 
naar de best passende oplossing. Zodat we elkaar de vrijheid durven teruggeven.  

Laten we de mens achter de systemen weer zichtbaar maken. Er zijn tal van goede 
voorbeelden in het land hoe het kan. Door verantwoordelijkheid en eigenaarschap te 
verleggen naar de schaal waarop dat kan. Door los te laten wat de samenleving zelf kan 
organiseren en door vast te pakken wat juist des overheids is. Wat dat is bepalen we 
samen: Community-up in plaats van top-down of bo:um-up. 

De wijk- en dorpsraden meer zeggenschap en een eigen budget geven bijvoorbeeld, 
zoals de coöperatieve wijkraden in Groningen. Stel ze samen door middel van 
loting zodat de ideeën blijven stromen. 
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Vrijheid kent een vaste voorwaarde: verantwoordelijkheid. 
Komende jaren zullen wij als dragers van het vaandel van vrijheid, intense 
ethische discussies. We reflecteren op de fundamenten van samenleven en 

democratie en op onze eigen betekenis daarbinnen. Dit zorgt voor een 
anders gedragen individuele en gezamenlijke moraal. 

Bron: Trendrede 2020

We zoeken naar een passende vorm van verbondenheid in diversiteit. 
Meerstemmigheid wordt omarmd. We verschillen van elkaar. Dat is 
duidelijk, wenselijk en vrolijk stemmend.  Verbinding ontstaat door 

empathie en nabijheid. Steeds opnieuw blijkt dat wanneer mensen zich 
rondom een praktische vraag verenigen, vooroordelen verdwijnen en 

de toegevoegde waarde van verschillen zich openbaart.

Bron: Trendrede 2020



Het burgerberaad in onze buurstad Tilburg doet het ook goed, 100den 
mensen praten mee over grote vraagstukken.  

De PARTA-app zie je op steeds meer plekken opduiken, waarmee iedereen 
digitaal snel mee kan denken met actuele zaken.  

Voor vier Euro parkeren en een hoop minder files en extra vrije ruimte in de 
binnenstad voor wonen en creativiteit. Het kan in Den Bosch. Waar blijft het 
Transferium in Breda? 

En ook in Breda gebeurt het al. Voorbeelden die helaas allemaal conRnu moeten 
knokken voor wat vrijheid, ruimte en bestaansrecht: 

Opgeruimd Breda, waar via een convenant met de bewoners het beheer van 
buitenruimte is overgedragen aan ruim 5000 vrijwilligers.  

De regelvrije zone van STEK bij Belcrum Beach is al 10 jaar lang zo’n 
beetje de enige gedoogde plek waar kunstenaars, innovatieve pioniers en 
creatieve vrijdenkers ruimte krijgen.  

Stichting Ariba in Bavel, die al jaren laat zien dat je met echte aandacht en 
positiviteit jongeren van de medicijnen kan houden en uit de dure 
intramurale zorg. 

Buurthuis De Sleutel in Kesteren-Muizenberg die laat zien dat je met goede 
wil en liefde voor de buurt mensen weer in beweging kan krijgen. 

La Femme Vitale waar al jaren jonge vrouwen zich emanciperen en op weg 
geholpen worden in de maatschappij. 

BRES-Breda de Energiecoöperatie die al jarenlang werkt aan duurzame, 
lokale energieopwekking.  

De Sterren van Morgen die jeugd een kans biedt om via voetbal hun talenten 
te ontdekken  

De Herenboeren die zich in coöperatief verband organiseren om lokale 
economie te versterken, kunnen voorbeeld zijn voor anderen sectoren. 

Vrijwillig vuurwerkvrije zones werden dit jaar nog door de Burgemeester 
aangewezen. Dat kunnen wijk- en dorpsraden toch zelf wel organiseren? 

Hoog Rjd om dit de nieuwe manier van besturen te maken. Dat vraagt raadsleden en 
wethouders die daar bij passen. Dat vraagt om mensen die snappen dat “Bij Elkaar 
Brengen” meer inhoud dan een logo en een duur markeRngteam. BuurtBelangen heeX 
van die mensen. Het zou zomaar eens echt leuk worden in Breda en haar dorpen. 
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BIJLAGEN
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Bronnen:

Velen, waarvan zeker relevant om hier te noemen: 

Offline 
Uiteraard al onze gesprekken in Breda en haar dorpen 
De inbreng van de leden van BuurtBelangen 

Online 
Trendrede 2020: h:p://trendrede.nl 
Code Oranje: h:ps://www.wijzijncodeoranje.nl 
PARTA-app: h:ps://web.doemeebeslismee.nl/main/discover 

CoöperaReve Wijkraad Groningen: h:ps://cooperaRevewijkraad050.nl 
Transferium Den Bosch: h:ps://www.parkeren-denbosch.nl/transferium 

La Femme Vitaal: h:ps://www.lafemmevitaalbreda.nl 
BRES BREDA: h:ps://www.bresbreda.nl 
Herenboeren: h:ps://www.herenboeren.nl 
Burgerberaad: h:ps://www.detransiRemotor.nl/burgerberaad/ 
De Sleutel: h:ps://www.facebook.com/desleutelbreda/ 
SRchRng ARIBA: h:p://dagbestedingariba.nl 
Sterren van Morgen: h:ps://sterrenvanmorgen.com 
STEK Breda: h:ps://stekbreda.nl 

RaadsinformaRe Breda: h:ps://breda.raadsinformaRe.nl 
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BUURTBELANGEN 

IN 10 PUNTEN

Nieuwe betekenis geven aan collectieve waarden in de 
samenleving, denken in thema’s niet in dogma’s 
Nieuwe oplossingen vinden voor oude problemen 

Oprechte aandacht voor vragen van mens, buurt, wijk en dorp 
Dialoog met elkaar over de grote en kleine vraagstukken 
Vertrouwen in elkaars goede bedoelingen  

Verschillen durven benoemen  
Fouten durven maken en vergeven 
Samen betekenis geven, verbinding leggen en opstaan voor 
elkaar 

Zeggenschap durven overdagen aan coöperaties, dorpen en 
wijken 
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Ruimte voor eigen-wijsheid en andere levensvormen 
 

PRIORITEITEN

Van alleen naar samen 

Lokale alternatieven voor lockdowns en Haagse maatregelen 
Veiligheidsgevoel in de buurt 

Grip op je omgeving 
Budget en zeggenschap voor de dorps- en wijkraden 
Voorrang voor Coöperatieve samenwerking op lokale waar, 
energie en voedsel 

Wonen  
Anders kijken naar de verdeling van onze 85.000 woningen  

Zorg 
Veilig, warm en door mensen met verstand van zaken 
Ruimte voor maatwerk en vernieuwende aanpakken 

Creativiteit 
Ruimte voor evenementen en experimenten door de hele stad 
Kunstenaars krijgen de ruimte (carnavalsbouwers zijn ook 
kunstenaars) 

Inspraak 
Grote en kleine besluiten nemen we samen via de PARTA-app
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