Liberaal voor ondernemers, sociaal voor ouderen.
Strijdbaar voor inwoners..
Een economisch sterke stad is ook een sociale stad.

Verkiezingsprogramma 2018
Er zijn in Breda zaken die beter kunnen. Zoals een eerlijker verdeling tussen
lusten en lasten. Want de lusten van de een zijn de lasten van de anderen,
zoals lokale belastingen die ondernemers en ouderen meer treffen dan de
anderen. Bovendien zijn die ondervertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Daarom willen we met meer zetels in de gemeenteraad. Want die benoemt de
wethouders, geeft die opdrachten en controleert de uitvoering daarvan. En kan
er zo voor zorgen dat zaken beter gaan, in Breda.
‘Eerlijk’ gaat niet alleen over de verdeling van de lusten, maar ook over de
verdeling van de lasten.
We zitten nu vier jaar in de gemeenteraad en kennen het klappen van de
zweep. Daarmee hebben we daar het een en ander bereikt, zoals:
• een referendumverordening, zodat we in Breda – anders dan landelijk –
wel een raadgevend referendum kunnen houden
• een opdracht aan de Logistics Community Brabant tot modernisering van
de stadsdistributie: geen grote vrachtauto’s met kleine pakketjes meer in
het stadhart
• ondernemers adviseren bij de begeleiding van werkzoekenden naar
betaald werk
• het eerste kwartier vrij parkeren in de inloopstraten
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Graag laten we u weten wat we nog meer vinden, willen - en niet willen. Daarin
zal het onderscheid: landelijk versus lokaal centraal staan. Want dat wordt het
beslissende thema in de komende jaren.
Want de landelijke partijen voeren immers landelijk beleid lokaal uit. Sommigen van hun
politici werken trouwens als ambtenaar op een ministerie in Den Haag, anderen als
fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Zij kijken met een schuin oog naar hun partijkantoor
in Den Haag voor hun carrière perspectieven. En hun partijkantoor kijkt met een schuin oog
naar hun lokale politici op zoek naar talent, ook in Breda.
Voor lokale partijen hoeft Den Haag alleen maar geld en regels te geven. Ideologie is niet
nodig; die is niets waard gebleken.

Er zijn dus politici nodig die zich concentreren op Breda en zoveel mogelijk
invloed uit Den Haag proberen te weren. Wij van BOB hebben die politici.
Het lijkt ons goed wat wij belangrijk vinden, wat wij willen - en wat wij niet
willen - te belichten vanuit verschillende invalshoeken: bestuurlijk, economisch,
sociaal en ruimtelijk.

Bestuurlijk Breda
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Zij
vertegenwoordigt de inwoners, stelt kaders voor het college van B & W vast en
controleert de uitvoering daarvan. Daarbij vinden wij:
• dat vertegenwoordigen moet meer zijn dan met de verkiezingen met een
kraampje op de Grote Markt staan. BOB wil ook tussentijds bereikbaar zijn
om besluiten voor te leggen en uit te leggen. Ook de onvermijdelijke
compromissen
• dat kaderstellen – opdrachten geven aan het college – niet alleen na de
verkiezingen moet, maar ook als onvoorziene gebeurtenissen en nieuwe
ontwikkelingen dat noodzakelijk maken. Want een horizon van van vier jaar
is inmiddels veel te lang
•

dat controleren meer is dan de krant lezen. Het gaat om het vaststellen of
het college de opdrachten van de gemeenteraad, c.q. van andere daartoe
bevoegde organen, ook uitvoert. BOB wil in contact blijven met
ondernemers, ouderen, organisaties, verenigingen, wijk- en dorpsraden
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Daarom is ons wekelijks fractieberaad openbaar. Ook ondersteunen wij graag
burgers bij de voorbereiding van een ‘burgersessie’: een bespreking van een
door burgers of een organisatie aangeleverde samenhangende notitie,
ondersteund door 50 of meer handtekeningen.
Anders dan sommige andere partijen, willen wij voorstellen van het college van B & W niet
alleen beoordelen of zij gewenst zijn, maar ook of zij wel haalbaar en of zij uitvoerbaar zijn:
• gewenst zijn ze als voldoende burgers van Breda ze willen
• haalbaar zijn ze als de gemeente ze kan betalen, zonder de lasten te verhogen
• uitvoerbaar zijn ze als ze juridisch, technisch en organisatorisch mogelijk zijn

BOB wil meer ondernemersgeest in de raad, want geen betere sociale
voorziening dan betaald werk.
Voor BOB heeft het college van B & W vier prioriteiten:
• Veiligheid voor inwoners en bezoekers
• Werkgelegenheid
• Openbaarheid van bestuur en
• Beheersing van de kosten
Ook BOB vindt dat de burgemeester moet worden gekozen door de inwoners,
eventueel via de gemeenteraad.
BOB wil, als een zaak niet onder de bevoegdheid van de gemeente valt, maar b.v. onder de
provincie of het Rijk, zich hiervoor toch sterk maakt. Bijvoorbeeld met belangenorganisaties,
ondernemersorganisaties, andere gemeenten etc.

Veiligheid gaat voor BOB niet om ‘een gevoel’, maar om feitelijke veiligheid, te
meten aan onveiligheid: de kans slachtoffer te worden van een misdrijf,
ongeval of ramp.
De politie kan het alleen niet meer af. Daarom wil BOB dat de gemeente
meer – publiek/privaat - samenwerkt in de keten tussen politie, toezicht en
handhaving door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de
gemeente en beveiligingsbedrijven.
Daarom wil BOB:
• als een keuze tussen privacy of veiligheid onvermijdelijk is, dan kiezen voor veiligheid
• handhaving van regels die veiligheid bevorderen
• vaker rampenbestrijding oefenen en de evaluatie daarvan te rapporteren aan de raad
• extra aandacht voor kwetsbare ouderen en minder mobiele burgers
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o bv door brandveiligheid en evt. evacuatie op te nemen in het gemeentelijke
rampenbestrijdingsplan
o bv door bij de aanvraag van een rolstoel of traplift - en dus slechter ter been is –
ook vaststellen of er een brand- en koolmonoxydemelder in huis aanwezig is
▪ zo niet dan die laten verstrekken en laten monteren
▪ bv door jongeren in de bijstand als maatschappelijke tegenprestatie
Met kerncentrales binnen 100 km is de tijdige beschikbaarheid van jodiumpillen voor
inwoners van belang. BOB vindt dat, bij een calamiteit, de gemeente moet zorgen dat ieder
die krijgt. Zoals in België.

Met Werkgelegenheid bedoelen wij het bevorderen van betaald werk: niet
alleen bij overheden en in de dienstverlening, maar ook in de productie en
distributie van goederen. Waar niet alleen managementvaardigheden vereist
zijn, maar ook technische vaardigheden. Mensen die iets nuttigs kunnen met
hun handen.
Met Openbaarheid van bestuur bedoelt BOB toegankelijke en overzichtelijke online - verslaglegging waarmee de burger kan zien en begrijpen:
• wat het college c.q. de gemeenteraad heeft besloten
• welke organisaties waarvoor hoeveel subsidies ontvangen
• welke bezittingen en schulden de gemeente heeft (bij ondernemingen
bekend als de balans)
• welke uitgaven en ontvangsten de gemeente heeft (bij ondernemingen
bekend als de verlies- en winstrekening)
BOB wil als bijdrage aan goed bestuur de rol van de Kerngroep wijk- en dorpsraden
voortzetten: bemiddeling tussen het college en de samenwerkende wijk- en dorpsraden.

Kostenbeheersing blijft dringend, mede door de zorgtaken die het Rijk aan de
gemeente(n) heeft overgedragen, maar wel met minder geld. Voor BOB dwingt
dat nog meer tot een doelmatige, doeltreffende en doelgerichte gemeentelijke
organisatie. Daarbij hoort, volgens BOB :
• een passende dienstverlening aan burgers, waaronder ondernemers
• regelmatig meten in hoeverre zij doelmatig, doeltreffend en doelgericht is
• intergemeentelijke samenwerking: de wederzijdse inzet van medewerkers
op basis van capaciteit en expertise
• geen internationale ontwikkelingshulp; dat is voor de landelijke overheid
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Economisch Breda
Breda ligt tussen Antwerpen en Rotterdam. En tussen Brussel en Amsterdam.
Dat moet Breda beter benutten.
• Door te streven naar het verbeteren van de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van Breda op hoofdwegen, rondwegen en
toegangswegen.
o zich moet blijven inspannen bij de rijksoverheid voor het
wegnemen van de knelpunten bij de Moerdijkbrug, de Hooipolder,
St. Annabosch, enz. En de toegangswegen naar en rondwegen
rond Breda
o zich niet moet neerleggen bij verder uitstel van de snelle
treinverbinding met Rotterdam en Antwerpen - en daarmee met
Amsterdam en Brussel
o ook moet streven naar de aanleg van een snelle treinverbinding via
Gorinchem naar Utrecht
De economie is de grondslag van de maatschappij. Zonder economie kan de
maatschappij niet bestaan. BOB wil daarom een gemeente die de economie
bevordert door onder meer:
• pro-actief te zijn en mee te denken met ondernemers
• één aanspreekpunt voor bevordering van de bedrijvigheid, c.q. het
wegnemen van – ambtelijke - belemmeringen daarvoor.
• de dinsdag- en vrijdagmarkt op de Grote Markt beter te integreren met
de bestaande terrassen waardoor geen op- en afbouw meer nodig is. En
terrasvergunningen te behouden bij evenementen zodat terrashouders
niet zijn overgeleverd aan de organisatoren. Dit in overleg met betrokken
ondernemers
• redelijke tarieven voor betaald parkeren
• eenmaal in de maand op een koopzondag gratis parkeren
Leegstand is funest, ook voor de omgeving. BOB is er voor dat de gemeente de eigenaar
verplicht tot:
• onderhoud, schoonmaken, glasbewassing
• na bijvoorbeeld 2 maanden etalage vullen met kunst of goederen die elders te koop zijn
• het betalen van een heffing op leegstand die per 3 maanden oploopt
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Voor BOB is de economie niet de melkkoe voor de maatschappij. BOB wil
daarom:
• geen overbodige vergunningen. Ieder kent daarvan wel voorbeelden uit zijn
omgeving
• lagere kosten voor de OZB, vergunningen, precario, gevelreclame, etc.
• geen dubbele OZB voor ondernemers
• dat de OZB en de tarieven voor gemeentelijke diensten er niet zijn om
tekorten bij de zorgtaken op te vangen
De gemeente maakt, als (grote) werkgever en opdrachtgever in de gemeente, zelf deel uit
van de economie van de gemeente en zou daarin een voorbeeld moeten zijn, vindt BOB,
door te streven naar:
• ruimte voor talent, kwaliteit en creativiteit bij haar ambtenaren
• betrouwbaarheid bij het nakomen van afspraken
• bestedingen voor de gemeente in de gemeente
• ambtenaren die in de gemeente wonen: minder reiskosten, meer binding met de
gemeente

Beroepsonderwijs
Voor BOB moet – voor een gezonde economie - onderwijs leiden tot betaald
werk. Breda heeft goede en zelfs toonaangevende beroepsopleidingen. VMBO,
MBO, HBO en universitair. Met de Nederlandse Defensie Academie, Avans
Hogeschool en Breda University of Applied Science.
De gemeente moet dit, waar nodig, steunen. Bijvoorbeeld door bevordering
van :
• voldoende, goede , betaalbare studentenhuisvesting
• stageplaatsen voor studenten
• een mentor / leerlingstelsel voor vaklieden
• een baanbonus of baangarantie voor werkloze jongeren die in de leer c.q. in
dienst gaan bij een ervaren vakman (bijv. loodgieter). De nadruk ligt dan op
het overbrengen van de vakkennis
Ondernemers zijn met openbaar vervoer soms moeilijk bereikbaar voor stagiaires,
bijvoorbeeld op industrieterreinen. Wat ons betreft moet de gemeenten bij de provincie – die
immers gaat over openbaar vervoer - aandringen op verbetering.
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Evenementen en Toerisme
BOB wil een evenementenbeleid dat een evenwicht biedt tussen leefbaarheid
voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers en deelnemers aan
evenementen. Waarbij de gemeente haar verantwoordelijkheid daarvoor niet
overdraagt aan de organisatoren van de evenementen.
Ook wil BOB een verdere openstelling van het Kasteel van Breda. Een motie
van BOB daartoe is unaniem aangenomen en wacht op uitvoering.
Werkgelegenheid
En daarmee het vestigingsklimaat moet blijven bevorderen, ook – zo niet juist –
voor de maakindustrie. Het zou daarbij helpen als zij die medewerkers niet zou
aanduiden met ‘laagopgeleiden’, want dat zijn zij niet. Het zijn ‘technische
beroepen’, mensen die iets kunnen met hun handen.
En bij potentiële werkgelegenheid zich niet verzetten tegen deeltijd
werkgelegenheid. Overigens heeft Breda internationale bedrijven en een
Internationale School in huis. De gemeente moet die koesteren, vindt BOB.

Sociaal Breda
BOB vindt het gemak waarmee burgers - en organisaties - geld vragen aan de
gemeente verkeerd. BOB is dan ook tegen het gemak waarmee de gemeente
dat geld zou geven. Voor dat geld werken de andere burgers. En hebben
gewerkt.
Inkomensondersteuning
De beste sociale voorziening is betaald werk.
Wij hebben mede vorm gegeven aan het gemeentelijk programma Talent &
Ambitie waarbij werkgevers workshops geven aan werkzoekenden. En wij
kijken mee bij deze workshops.
Betaald werk moet dan beter lonen dan geen werk. Uitkeringen moeten
daarom beperkt blijven tot het noodzakelijke.
• BOB is bovendien vóór een maatschappelijke tegenprestatie bij een
uitkering. Als voorwaarde vooraf.
o B.v. ouderen helpen met praktische zaken als het gebruik van hun computer
en het instellen van hun mobiele telefoon en afstandsbediening voor hun
televisietoestel.
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• Arbeidsplaatsen bij ATEA moeten niet leiden tot verdringing van
reguliere, vindt BOB
• BOB is vóór re-integratie bij reguliere ondernemers, met medewerking
van de gemeente
Zorg en welzijn
Het Rijk heeft een aantal zorgtaken overgedragen aan de gemeente(n). Maar
wel met veel minder geld. BOB vindt daarom dat:
• de gemeente die taken moet uitvoeren met dat geld van het Rijk. Door
daarmee doelmatiger, doeltreffender en doelgerichter te werken.
o Sommigen vreesden met de overdacht van zorgtaken – en bijbehorend geld - door
het Rijk dat, met een populistische kreet, ‘geld voor zorg naar lantarenpalen’ zou
gaan, maar dat is niet het geval. Juist het omgekeerde gebeurt. Geld, ontvangen
van het Rijk dat niet voor zorg is bestemd, gaat daar wel heen. En dus niet naar
b.v. veiligheid of economie.

• één coördinerend hulpverlener per gezin
• het niet meer gaat om ‘rechten’ of gewoonten, maar om wat nodig is. BOB
accepteert de ‘verantwoordelijkheidsladder’ waarbij men eerst zelf probeert
het probleem op te lossen, dan pas zijn netwerk aanspreekt en dan pas naar
de gemeente gaat. BOB onderschrijft daarbij het concept van de ‘regelarme
zorg’. Met de wijkzuster als spil in de zorg in de wijk.
Ouderen
BOB vindt dat:
• als kinderen hun ouders – voor hun zorg – in huis opnemen mag dat geen
gevolgen hebben voor hun inkomen.
• ouderen in verzorgingshuizen in hun dorp of wijk moeten kunnen blijven
en echtparen niet moeten worden gescheiden
• een actief beleid ter bestrijding van vereenzaming, door een maandelijks
bezoek aan alleenstaande ouderen
o en dan vaststellen of, c.q. welke zorg daar eventueel toch nodig is
• een vrijstelling van de hondenbelasting voor de eerste hond
Basisonderwijs
Opvoeding is een taak van de ouders, niet van het onderwijs, vindt BOB. Maar
daar waar de ouders in gebreke blijven kan de gemeente er niet omheen om
zich in te spannen bij:
• preventie van verzuim en voortijdig schoolverlaten
• de verdere oprichting van ‘Brede Scholen’
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Sport
BOB vindt dat de gemeente, voor zuivere bestuurlijke verhoudingen, moet
streven naar verdere financiële ontvlechting van NAC Breda. BOB erkent dat
NAC Breda niet alleen een commercieel bedrijf is, maar ook een sociale
organisatie die jongeren en ouderen zinvol betrekt bij het voetbal.
Ook vindt BOB dat het schoolzwemmen, in waterland Nederland, moet blijven
c.q. terugkomen.
Cultuur
Culturele instellingen moeten, als het aan BOB ligt, culturele ondernemingen
worden. Met een eigen ‘verdienmodel’ waarin samenwerking en sponsoring is
opgenomen. Zodat zij financieel nog zelfstandiger worden. Pas in de mate
waarin culturele instellingen bijdragen aan de uitstraling - en daardoor aan de
economie - van de stad , is wat BOB betreft subsidie aan de orde. Dan ook met
de inzet van hun ruimten voor andere dan hun eigen evenementen.
De intocht van Sinterklaas met Zwarte Piet, een Kerstboom op de Grote
Markt, Oud- en nieuwjaar met vuurwerk, is voor BOB ook cultuurhistorisch
erfgoed dat de gemeente moet ondersteunen en bevorderen.
De gemeente moet met bestemmingsplannen en bouwvergunningen de bouw
van carnavalswagens niet hinderen maar juist faciliteren. Zodat bouwloodsen
(met centrale bar/ontmoetingsruimte) en nissenhutten in wijken en dorpen het
hele jaar kunnen blijven staan.

Ruimtelijk Breda
Met voor BOB de sleutelbegrippen:
Bereikbaar, toegankelijk, beschikbaar.
BOB onderschrijft de Structuurvisie 2030, maar niet persé alle onderdelen van
onderliggende bestemmingsplannen. Want daarbij is er – in de stad - nogal
eens een conflict tussen economie en natuur. Als dat conflict niet is te
vermijden maakt BOB een eigen afweging.
In 2021 wordt de Structuurvisie – en al het daarvan afgeleide - overgenomen
door de Omgevingswet. Die maakt het mogelijk veel meer aspecten van belang,
zoals gezondheid (zoals elektromagnetische straling, fijnstof,) leefbaarheid
(zoals geluidshinder,) op te nemen in de door de gemeenteraad vast te stellen
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Omgevingsvisie. Daarvan is dan het – ook door de raad vast te stellen Omgevingsplan af te leiden en daarvan weer de – door het college vast te
stellen – Omgevingsvergunningen. De gemeente bereidt zich daar alvast op
voor, de gemeenteraad ook. En wij dus ook.
In het licht van de komende Omgevingswet moet dan al het volgende worden
gezien:
Ruimtelijke ordening
In Breda staan nogal wat terreinen, bedrijfs- en kantoorgebouwen
(gedeeltelijk) leeg, terwijl er wel vraag naar ruimte is, maar die niet past in het
vigerende bestemmingsplan.
• BOB vraagt de gemeente daarom creativiteit om die gebouwen en terreinen
- tijdelijk - zinvol te kunnen gebruiken. B.v. voor stadslandbouw
• BOB vindt daarom dat bestemmingsplannen zo ruim en flexibel mogelijk zijn
op te stellen. Zodat ondernemers hun bedrijfspanden kunnen aanpassen
aan gewijzigde externe (markt) en interne (innovatie) ontwikkelingen.
Wonen
BOB is vóór het collectief particulier opdrachtgeverschap CPO. Niet alleen voor
starters, maar ook voor ouderen die kleiner willen gaan wonen zodat hun
woningen vrijkomen voor de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt.
En ook afspraken met de ontwikkelaars en woningcorporaties om casco’s van
huizen en/of appartementen op te leveren die de kopers of huurders tegen een
lagere huursom en met koopoptie voor de toekomst zelf afbouwen.
BOB onderschrijft de ambities van het GWI – Geschikt Wonen voor Iedereen om woningen, buurten, wijken en dorpen geschikt te maken en te houden om
daar, ook voor ouderen en mensen met beperkingen, zolang mogelijk in te
kunnen blijven wonen.
De gemeente kan hier voor zorgen door bijbehorende voorwaarden op te
nemen in Omgevingsvisie en Omgevingsplan.
Zodat:
• voorzieningen per buurt, wijk en dorp beschikbaar en bereikbaar blijven
• bv hindernissen voor rolstoelen en rollators tot een minimum beperkt blijven.
• de leefomgeving veilig wordt en blijft (verlichting, beplanting, oversteekplaatsen geschikt
voor rollator, rolstoel)
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•
•

woningen voorzien zijn van brede deuren (minstens 90cm, liefst 110 cm), verstelbare
keukenblokken, hoge toiletten, alarmbel, geen drempels, etc.
de gemeente de bouw van ‘kangoeroewoningen’ (b.v. compleet geleverde units, c.q. tiny
houses) toestaat, waarbij de huisnummering is aan te passen, maar zonder gevolgen
voor het inkomen en de OZB voor betrokkenen.

Winkelen
BOB is vóór voorspelbare openingstijden – met bloktijden waarbinnen
‘iedereen’ open is - en ziet daarin een rol voor eigenaren van winkelcentra,
ondernemersverenigingen en bedrijfsinvesteringszones. En een rol voor de
gemeente om dat te stimuleren en dat, zo mogelijk, te reguleren.
BOB ziet niets in een – mogelijke – uitbreiding van de winkelvoorzieningen
rond het stadion van NAC Breda. Daar zullen lokale ondernemers niet aan te
pas komen. Die uitbreidingen zullen bovendien nadelige gevolgen hebben
voor de omliggende winkelcentra, zoals die in Tuinzigt en de Haagse
Beemden.
BOB is vóór:
• Gratis parkeren eerste zondag van de maand – en koopavonden - in de
straten rond het centrum. Brengt mogelijk ook meer lijn in de openstelling
van de winkels.
• Bestrijding van parkeeroverlast van langparkeerders op plaatsen bedoeld
voor kortparkeerders, b.v. door ‘blauwe zones’ en parkeervignet voor
belanghebbende bedrijven en bewoners
Stadsdistributie
Die is achterhaald en voldoet niet meer aan vigerende opvattingen over
duurzaamheid. Daarom is een motie van BOB – unaniem – aangenomen die de
Logistics Community Brabant opdraagt daarvoor een plan op te stellen en voor
te leggen.
•

Wij denken daarbij aan:
o Elektrische voertuigjes met een minimale overlast en hinder waarbij
‘venstertijden’ niet meer nodig zijn en klein genoeg om tussen het
‘palenplan’ door te kunnen
o Digitaal op het internet aangestuurd door de detailhandel om door
leveranciers op losplaatsen afgeleverde goederen op te halen en
door klanten bestelde goederen op losplaatsen af te leveren
o Mogelijk te voorzien van aanhangers waarmee toeristen van ‘halte’
naar ‘halte’ kunnen meerijden en onderweg horen wat zij zien
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Milieu
BOB is voor maatregelen die het energieverbruik beperken c.q. het milieu
minder belasten, zoals LED verlichting. En warmteterugwinning WTW - zoals
van warm douche-water - en het benutten van aardwarmte.
Buitenruimte
Ook BOB wil de kosten voor het onderhoud van de buitenruimte verlagen en
daarom ‘snippergroen’ verkopen aan burgers. Tegen redelijker, nietcommerciële tarieven.
Hoogspanningslijnen
BOB vindt dat hoogspanningslijnen met een spanning hoger dan 150 kV voor de
veiligheid van de bewoners ondergronds moeten.
Mobiliteit
Overheden en belangengroepen zetten nu sterk in op elektrische auto’s. Maar
de volgende technologie dient zich al aan: rijden op waterstof. Om aan de ‘wet
van de remmende voorsprong’ te ontkomen lijkt het ons goed dat Breda nu al
sterk inzet op waterstof. En dus vulstations daarvoor in richt.
Verkeer en vervoer zijn de levens-aderen van de stad. De gemeente moet
daarom zorgen voor gratis fietsenstallingen in het centrum. Het is dan handig
als daar dan ook een rijwielhersteller zit: service, werkgelegenheid
Wij denken dat we het personenvervoer van Breda Centraal naar Chasséveld,
Academy for Applied Science Breda, Avans Hogeschool, Amphia Ziekenhuis
en Breepark - in spitsuren en met evenementen – binnen afzienbare tijd met
de huidige wijze van openbaar vervoer, niet zullen gaan redden.
Maar we het met hoogwaardig innovatief openbaar vervoer naar die locaties
wel kunnen gaan redden. Bijvoorbeeld met een monorail.
Dan zou Breepark ook kunnen dienen als ‘transferium’.
Verder streven Academy for Applied Science Breda, Avans Hogeschool, Amphia
Ziekenhuis en de gemeente Breda naar innovatie en samenwerking en de bouw
van hoogwaardig innovatief openbaar vervoer biedt daar een schitterende
gelegenheid voor.
============================
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