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Beste Bredanaar, 

Breda is onze mooie stad, met haar rijke historie en cultuur, waar we zo trots op zijn. Waar 
we de mooie, unieke dorpen koesteren die Breda compleet maken. Waar we met veel 
plezier wonen, werken en leven. De plek waar we geboren worden, opgroeien, onze kinderen 
grootbrengen en van een onbezorgde oude dag willen genieten.

Echter, we leven in voor velen moeilijke tijden. Het vertrouwen in de politiek en onze 
bestuurders is laag, de tegenstellingen in de samenleving groot. Ondernemers zitten 
financieel aan de grond, ouderen voelen zich geïsoleerd, jongeren kampen met depressies, 
en de huidige coronamaatregelen, in het bijzonder de coronapas, maken alles kapot behalve 
het virus. 

Toch zijn we ook gematigd positief. Steeds meer Bredanaars zijn klaar met de onevenredige 
overheidsbeperkingen, de bestuurlijke betutteling, de woke-gekte, het klimaatgedram, en de 
oneerlijke politiek. Breda verdient daarom een partij die de rechtse stem vertegenwoordigt. 
De stem van de Bredase trots, het sociale hart, en de lokale betrokkenheid. Voor de realistische 
burger van Prinsenbeek, Ulvenhout, Bavel, Teteringen en de stad Breda.

Als LPF Breda zijn we erg verheugd met de enorme opkomst van de rechtse politiek. Een 
kwart van de kiezers wil graag kunnen stemmen op een partij als de onze. We zijn opgericht 
om juist aan die mensen een stem te geven, in lijn met het gedachtegoed van wijlen prof. dr. 
Pim Fortuyn. Met 24 kandidaten en een grote achterban staan we klaar om de rechtse stem te 
vertegenwoordigen in de raadzaal, en daarmee in het beleid van ons Breda.

Onze kandidatenlijst bestaat uit een echte mix van Bredanaars: van MBO tot universitair, 
woonachtig in verschillende wijken en dorpen, met diverse etnische achtergronden, 
elk met een andere levensstijl, maar vooral stuk voor stuk zeer geschikte, enthousiaste 
volksvertegenwoordigers. Ook zijn we zijn erg verheugd te melden dat dé oprichter van LPF, 
Peter Langendam, onze lijstduwer is. Samen willen we voor u, en met u, aan de slag! 

LPF Breda staat voor een beleidsprogramma, waarbij problemen worden benoemd, en met 
inachtneming van de wensen van de Bredanaar. Een democratische partij op rechts, dichtbij 
de mensen, waarbij respect, fatsoen, maar ook inspraak en discussie voorop staan. 
De  gevestigde orde heeft het al decennia lang te zeggen in onze stad, en we zien hoe 
subsidies worden weggegeven, mensenrechten onbelangrijk geworden zijn, en hoe er naar de 
pijpen van “Den Haag” wordt gedanst. LPF Breda is onafhankelijk, lokaal, en is klaar voor een 
frisse, nieuwe politiek van de menselijke maat. 

Dit verkiezingsprogramma geeft u een beeld van waar wij als Lijst Pim Fortuyn voor staan, wat 
onze plannen zijn en wat we samen met u de komende vier jaar willen realiseren. Uw stem is 
een stem voor verandering en gezond verstand. Uw stem is ook een eerste stap naar de
toekomst. Met uw stem kunnen we het begin maken voor een beter Breda.

Wij zijn nu aan zet!

Iwan Dienjes
Lijsttrekker Lijst Pim Fortuyn Breda.
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DE BREDANAAR KOMT EERST
WONEN IN BREDA
Waar iedere Bredanaar gelijke woonkansen krijgt. Waar we zorgen voor meer betaalbare woningen, meer sociale 
woningbouw en investeren in seniorenwoningen. Waar we verstandiger omgaan met leegstand, meer controle 
uitoefenen op de vrije sector en toezien op een zelfbewoningsplicht en statushouders geen voorrang meer geven 
op een woning en zodoende eerlijker en transparanter omgaan met ons woningaanbod.

WERKEN IN BREDA
Waar we samen werken aan een mooie toekomst en meer kansen bieden voor werkzoekenden. Waar we 
bijstandsgerechtigden effectief begeleiden zodat ook zij hun loopbaan kunnen vervolgen. Waar we onze 
ondernemers blijven ondersteunen en het Bredase bedrijfsleven blijven stimuleren om het aantrekkelijke 
vestigingsklimaat van ons Breda te waarborgen voor een stabiele lokale economie en de hieruit voortvloeiende 
werkgelegenheid. 

ONDERWIJS IN BREDA
Waar we ons inzetten voor een onderwijssysteem dat vrij is van politieke en religieuze inmenging, maar waarbij de 
Nederlandse cultuur, normen en waarden de basis vormen. Waar meer aandacht komt voor het individu door 
kleinere klassen en waarbij de leerling centraal staat, voor nu en in de toekomst, zodat onze leerlingen worden 
voorzien van een zo breed mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch 
maatschappelijk beeld te ontwikkelen. 

OUDER WORDEN IN BREDA
Waar we betrokken en met zorg omgaan met onze ouderen en ons inzetten voor hún onbezorgde oudedag. Waar 
we ouderen weten te waarderen en ondersteunen waar het nodig is. Waar we zorgen voor duidelijke en makkelijke 
informatieverstrekking en voorzieningen, hulp bieden op het gebied van zelfstandigheid en weerbaarheid en 
zorgdragen voor goede toegankelijkheid van het publieke domein.

GEZONDHEIDSZORG IN BREDA
Waar we goed voor onze inwoners zorgen, ons inzetten voor hun gezondheid en zorg kunnen bieden waar het 
nodig is. Waar we zorgen voor voldoende zorgpersoneel zodat zorg weer vanzelfsprekend wordt. Van thuiszorg tot 
ziekenhuispersoneel, van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ. Waar we onze jeugdzorg effectief 
verbeteren en mantelzorgers de waardering bieden die zij verdienen. Waar we goed zorgen voor elke Bredanaar. 

CORONA IN BREDA
Waar we het coronavirus niet ontkennen en onze ouderen en zwakkeren beschermen, maar waar we teruggaan 
naar normaal. Waar we niet geloven in een coronatoegangsbewijs. Waar we niet geloven in de werking van 
mondkapjes. Waar we 2G en 3G niet accepteren en waar niemand wordt uitgesloten van de maatschappij op basis 
van het wel of niet vaccineren. Waar vrijheid een gegeven is, een zekerheid, een grondrecht die niet thuishoort in 
een app. Waar uw leven niet bepaald wordt door een QR-code, maar waar we teruggaan naar normaal, zonder 
beperkende coronamaatregelen.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING IN BREDA
Waar we kritisch mogen zijn, vrij mogen denken, onze eigen keuzes mogen maken op basis van onze persoonlijke 
standpunten en bevindingen. Waar onze vrijheid van meningsuiting onder geen enkel beding en in geen enkele 
vorm wordt beperkt. Immers, als we niet meer mogen zeggen wat we denken, zullen we nooit meer kunnen doen 
wat we zeggen. Waar we stoppen met elkaar restricties op te leggen wat wel of niet gezegd mag worden en welke 
woorden wel of niet mogen worden gebruikt. Iedereen gaat over zijn of haar eigen woorden, in elke situatie en in 
alle vrijheid. 

VEILIG IN BREDA
Waar we veilig thuis zijn en veilig over straat kunnen, ongeacht de tijd, plaats of omstandigheid. Waar onze 
hulpverleners ongestoord en onbezorgd hun mooie werk mogen doen. Waar cameratoezicht is op plaatsen waar 
het nodig is. Waar voldoende politiecapaciteit is in elke wijk, waardoor we ons weer veilig voelen in de stad waar we 
wonen. Waar mooie wijkinitiatieven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid de kans krijgen om het verschil te 
maken. 

IMMIGRATIE IN BREDA
Waar we kritisch zijn op het asielbeleid, maar ook goed zorgen voor de mensen die hier mogen blijven in aanloop 
naar de opbouw van hun bestaan in Breda. Waar statushouders geen voorrang krijgen op een woning, zodat iedere 
Bredanaar gelijke kansen krijgt. Waar we weliswaar vrijheid van religie respecteren, maar radicalisering beter willen 
aanpakken, voorkomen en monitoren. 

CULTUUR & TRADITIES IN BREDA
Waar we niet veranderen wat ons lief is. Waar we onze cultuur en tradities koesteren en doorgeven aan nieuwe 
generaties. Waar Zwarte Piet gewoon zwart is en waar carnaval weer een echt feest mag zijn. Waar we ons 
bewust zijn van onze historie en deze ook zichtbaar maken in de stad. Waar we nieuwe cultuurmakers en  
evenementenorganisaties de ruimte willen geven tot het ontwikkelen van innovatieve initiatieven die goed zijn voor 
Breda en goed voor de Bredanaar. 
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KLIMAAT & NATUUR IN BREDA
Waar we ons bewust zijn van het klimaat en ons milieu, maar waar we de realiteitszin niet verliezen. Waar we open 
staan voor kernenergie, de gaskraan gewoon open blijft en u zelf mag bepalen hoeveel tegels in uw tuin liggen. 
Waar we tegen windturbines zijn, slim en rendabel omgaan met de inzet van zonnepanelen, het ophalen van 
grofvuil weer gratis maken en op verstandige wijze omgaan met onze lokale natuur en beheer van een schone 
publieke ruimte. 

VERANTWOORDELIJK BESTUUR IN BREDA
Waar we geloven in directe democratie, referenda, een gekozen burgemeester en een nieuwe bestuurscultuur. 
Waar we ons inzetten voor meer inspraak van de Bredanaar, de wijkraden en dorpskernen. Waar we strijden tegen 
politieke ondermijning, maar streven naar een transparantere lokale overheid. Waar we stoppen met de misdadige 
en dure stedenband met Yangzhou. Waar we onze verantwoordelijk weten te nemen en kritisch zijn op subsidies en 
andere financiële uitgaven. 

SAMEN IN BREDA
Waar we stoppen met hypocriet diversiteitsgedram, maar dat we mogen zijn wie we zijn. Waar we ons ontdoen 
van de cancelcultuur en woke-waanzin, de problemen niet ontkennen, maar effectief bij de bron aanpakken in 
plaats van lege symboliek. Waar initiatieven van Bredanaars, verenigingen en stichtingen worden gekoesterd en 
ondersteund, en het samen terugkomt in de stad en in de kernen. Waar elke Bredanaar gelijkwaardig is en gelijke 
kansen krijgt. 

SPORT & GEZONDHEID IN BREDA
Waar we goed voor onze gezondheid zorgen en zelfstandig kiezen hoe, waar en wanneer we die vormgeven. Waar 
we trots zijn op onze topsportevenementen en onze sportverenigingen effectief ondersteunen. Waar we onze 
inwoners van jong tot oud zullen blijven informeren, inspireren en motiveren op het gebied van sport en 
gezondheid en zorg zullen dragen voor toegankelijke en betaalbare voorzieningen. Waar we natuurlijk houden van 
NAC omdat het geel-zwart in het DNA van onze stad leeft en dit altijd zo zal blijven. 

SOCIAAL DOMEIN IN BREDA
Waar we goed omkijken naar elkaar, waar we onze mensen begeleiden in hun terugkeer naar een onafhankelijk 
bestaan in de maatschappij, maar waar we streng zijn op eerlijk gebruik van onze voorzieningen. Waar we zorg 
willen dragen dat niemand, ongeacht de reden, in armoede hoeft te leven. Waar we de menselijke maat hoog in het 
vaandel hebben staan, maar indien mogelijk ook een tegenprestatie verwachten zodat we allemaal ons steentje 
bijdragen aan ons Breda. 

VERKEER IN BREDA
Waar we streven naar een optimale balans van mobiliteit en toegankelijkheid zodat u zelfstandig kunt bepalen 
welk vervoersmiddel u inzet om uw bestemming in Breda te bereiken. Waar we gevaarlijke verkeerslocaties willen  
verbeteren en tijdig ons verkeerslandschap onderhouden. Waar we de ambitie hebben om een metro- en 
tramnetwerk aan Breda toe te voegen. Waar we de Bredabus willen behouden en een speciaal studenten-OV willen 
realiseren. Waar we kritisch zijn op het parkeerbeleid. Waar we willen zorgen voor voldoende oplaadpunten voor 
elektrische auto’s. Waar we mee willen denken over de plannen inzake de Oosterhoutseweg in Teteringen en de 
Noordelijke rondweg in Breda-Noord. 

Kortom, 

Wij zijn nu aan zet!

Verkiezingsprogrammacommissie Lijst Pim Fortuyn Breda,

Jaco Verstappen
Iwan Dienjes
Carlo van Remortel
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WONEN IN BREDA
Het woningaanbod in Breda is nog altijd lager dan de vraag. Meer dan de helft van 
onze woningen zijn inmiddels onbetaalbaar. Starters krijgen geen eerlijke kans om 
deel te nemen aan de woningmarkt om hun eerste huis te kopen. LPF Breda beseft 
dat dit een gevolg is van een landelijk probleem, maar dat de gemeente Breda wel 
degelijk verantwoordelijk is voor het maken van de juiste keuzes en dus te investeren 
in een betaalbaar woningaanbod met woonkansen voor iedere Bredanaar. 

MEER BETAALBARE KOOPWONINGEN
Met een stijgende vraag naar betaalbare koopwoningen, een lage rentestand en een 
alsmaar dalend woningaanbod in Breda zien we helaas historisch hoge prijzen. 
De gemiddelde vraagprijs voor een appartement is 450.000 euro en voor een woning 
zelfs 650.000 euro! Het is noodzakelijk dat er voldoende betaalbare woningen worden 
gebouwd in Breda, waarvan minstens 50% in het laag- en middensegment. Daarom 
zetten we in op minimaal 800 betaalbare koopwoningen per jaar. 

MEER SENIORENWONINGEN
Door de huidige en alsmaar toenemende vergrijzing zijn we genoodzaakt tot het 
bouwen van meer seniorenwoningen zodat doorstroom van starters en andere 
woningzoekenden verbetert. Zo werken we aan een betaalbare woningmarkt. Hierdoor 
vangen we twee vliegen in één klap, omdat we enerzijds zorgdragen voor gepaste 
woningen voor ouderen en anderzijds meer betaalbare woonkansen bieden. 
Woonkansen voor iedereen!

MEER SOCIALE WONINGBOUW
Breda kent momenteel zo’n 80.000 woningzoekenden waarvan er per jaar enkele 
duizenden een woning krijgen toegewezen nadat zij 6 tot 10 jaar op de wachtlijst 
hebben gestaan. Er moet een eerlijke verdeling komen in de te bouwen woningen. 
LPF Breda vindt daarom dat nieuwbouwprojecten moeten voorzien zijn van minimaal 
40% sociale woningbouw. Een groot voordeel van genoeg aanbod is ook dat dan de 
kans wordt vergroot dat een woningzoekende het type woning naar voorkeur kan 
vinden.

HERBESTEMMING LEEGSTAND
Breda kampt met een significante hoeveelheid aan leegstand van woningen en 
kantoorgebouwen zonder duidelijke functie of bestemming. Momenteel staan er zo’n 
800 woningen en 130 bedrijfspanden onnodig en langdurig leeg die wachten om in 
gebruik genomen te worden. Wij willen dat deze panden een herbestemming krijgen 
zodat elke vierkante meter in Breda verstandig benut wordt. We denken met name 
aan de panden op de Haagdijk, de Visserstraat en de Catharinastraat. LPF Breda ziet, 
in overleg met eigenaars en andere belanghebbenden, kansen de leegstand om te 
zetten in een verbetering voor onze stad.

MEER CONTROLE VRIJE SECTOR
De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel woningzoekenden 
onbetaalbaar. Door een maximale prijs per vierkante meter in te stellen met 
hierbij een sterkere en controlerende rol van de gemeentelijke huurcommissie, 
kunnen we toezien op een eerlijkere huurprijs. LPF Breda wil de weg naar de 
huurcommissie toegankelijker maken zodat slachtoffers van huisjesmelkers beter 
kunnen worden geholpen. LPF Breda streeft naar een transparante en integere vrije 
sector. 
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VERLAGING ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB)
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt geheven over onroerende zaken die 
binnen de gemeente liggen. Hiermee bedoelen we alle gebouwde en ongebouwde  
eigendommen, zoals woningen, winkels, bedrijfspanden, fabrieken, bouwterreinen 
en garages. Een lagere OZB stimuleert het vestigingsklimaat en ontziet ook de  
huizenbezitters. De meeste Bredanaars bezitten een huis, daar moeten ze niet voor 
gestraft worden. Ook voor starters geeft een lagere OZB wat meer zuurstof op de 
oververhitte huizenmarkt.

ZELFBEWONINGSPLICHT
Een van de oplossingen om de woningcrisis in Breda het hoofd te bieden is het 
invoeren van een zelfbewoningsplicht. Deze verplicht de koper van de woning deze 
ook daadwerkelijk zelf te gaan bewonen. Hiermee zorgen we voor een drastische 
vermindering van het aantal beleggers, pandjesbazen en huisjesmelkers in ons Breda. 
Door een verhoogde zelfbewoningsplicht in te stellen voor huizen onder de 500.000 
euro krijgen starters een eerlijkere kans op de woningmarkt. 

AFSCHAFFEN VAN WONEN+
Het project Wonen+ is aantoonbaar frauduleus. Mensen uit de buurt bepalen 
wie er in ruil voor een tegenprestatie in de wijk voorrang krijgt op een (tijdelijke)  
woonvoorziening. Hierbij ligt een vorm van vriendjespolitiek op de loer en krijgen 
mensen die geen bekenden, vrienden of kennissen zijn van de buurtbewoners geen 
eerlijke kans op voorrang voor een (tijdelijke) woonvoorziening. Woonkansen mogen 
niet gebaseerd zijn op dit soort constructies en dienen per direct te worden beëindigd.

”STARTERS 
VERDIENEN 
EEN EERLIJKE 
KANS OP DE 
WONINGMARKT.
Jaco Verstappen
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WERKEN EN ONDERNEMEN
In ons Breda werken we om te leven en bouwen we aan onze toekomst. De keuzes die 
we hierin maken komen voort uit de kansen die ons geboden worden. Werk wat bij 
ons past en waar we in kunnen doorgroeien en ontwikkelen. Een prettige en 
inspirerende werkomgeving voor onze Bredanaars. Daarnaast willen we ook dat onze 
ondernemers worden voorzien van voldoende informatie, de juiste tools en 
effectieve ondersteuning. We willen dus ruim baan bieden aan meer arbeidskansen 
voor werkzoekenden en onze ondernemers de ondersteuning bieden die zij nodig 
hebben voor een succesvolle bedrijfsvoering. 

MEER KANSEN VOOR WERKZOEKENDEN
De coronacrisis heeft geleid tot een arbeidsmarkt met meer banen dan beschikbare 
mensen. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de beschikbare banen niet 
aansluiten op de kennis en ervaring van de werkzoekenden. Door de coronacrisis 
zijn bijvoorbeeld veel mensen uit diverse sectoren, zoals de horeca en evenementen-
branche, op straat komen te staan. LPF Breda wil graag inzetten op opleiding- en 
trainingsmogelijkheden voor werkzoekenden alsook mensen in de bijstand om 
middels een carrièreswitch hun loopbaan weer op te kunnen pakken. Voor mensen die 
niet in aanmerking komen voor een dergelijk traject moeten we meer mogelijkheden 
bieden tot maatschappelijke dienstverlening met behoud van uitkering. Hierdoor kan 
iedereen zijn of haar steentje bijdragen aan Breda. 

MEER STEUN VOOR ONDERNEMERS
Een ondernemend Breda is een succesvol Breda. LPF Breda is natuurlijk voorstander 
van een zo gezond mogelijke markteconomie en stimuleert het ondernemerschap op 
alle fronten. Gemeente Breda zou zich positiever moeten inzetten voor onze 
ondernemers. Zeker in deze onzekere en onberekenbare tijden waarin de Bredase 
ondernemer juist erg gebaat is bij ondersteuning vanuit de gemeente. 
Lokale bedrijven en producten dragen bij aan het succes en identiteit van onze stad. 
Daar mogen we trots op zijn en verdienen dan ook onze aandacht en steun. Hierdoor 
verhogen we de betrokkenheid, daadkracht en rentabiliteit van onze ondernemers en 
het succes van de economie binnen ons Breda. 

VRIJSTELLING STARTERS
LPF hecht belang aan ondernemerschap, en dit valt of staat met nieuwe aanwas. 
Een gunstig ondernemingsklimaat is goed voor de lokale economie en daar profiteren 
wij allemaal, als stad en dorpen, uiteindelijk ook van. Daarom willen we graag een 
vrijstelling van lokale lasten voor startende ondernemers voorstellen. Dit geeft de 
starters de nodige financiële ruimte die nodig is om een gezond bedrijf te 
ontwikkelen. Echter, deze vrijstelling geldt wel alleen voor het eerste jaar. Daarna zal 
blijvende ondersteuning vanuit de gemeente toegankelijk blijven.

HERBESTEMMING LEEGSTAND
De gemeente moet trots zijn op bedrijven die hun stempel drukken op de regio. Denk 
hierbij aan streek- of lokale producten alsook grotere bedrijven die het aanzien van 
Breda vergroten. Daarnaast draagt het MKB bij aan de bedrijvigheid in onze gemeente 
en ook deze ondernemers dienen voldoende aandacht te krijgen vanuit de citymarket-
ing. Er moet een eerlijk speelveld worden gecreëerd waarbij iedere onderneming een 
stem kan hebben in de algehele strategie. Het is aan de gemeente zich niet volledig 
over te geven aan de grote industrie. Immers, Breda zou Breda niet zijn zonder alle 
verschillende prachtige bedrijven, groot of klein. 
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INTERNATIONALISERING MINIMALISEREN
De doorgeslagen internationalisering die nu plaatsvindt in onze stad beperkt de kan-
sen voor lokale en regionale bedrijven en dat is slecht voor Breda. Zowel economisch 
als maatschappelijk wordt de authenticiteit en veelzijdigheid van de stad beschadigd. 
LPF Breda pleit daarentegen voor uitbreiding van diverse marketingactiviteiten voor 
bedrijven uit de eigen regio. Hierdoor blijft de Bredase identiteit binnen ons onder-
nemerslandschap behouden.

ZAKELIJK NETWERK- & INFORMATIEPLATFORM 
Daarnaast vind LPF Breda dat er netwerkbijeenkomsten vanuit de gemeente moeten 
worden georganiseerd. Een mooie kans voor Bredase ondernemers om hun zakelijk 
netwerk te kunnen uitbreiden en zichzelf te profileren. Tevens dienen er meer mogeli-
jkheden te komen voor MKB ondernemers om zich aan te sluiten bij een gemeentelijk 
ondernemersplatform waarbij zij worden geadviseerd en geïnformeerd op gebieden 
als financiën, sales, marketing, innovatie, digitalisering en groeikansen. Breda is gebaat 
bij een goede balans als het gaat om de bedrijvigheid. Het MKB mag niet leiden onder 
grote, internationale bedrijven in Breda. 

HERZIENING PRECARIOBELASTING 
Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare 
grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorw-
erpen onder, op of boven de gemeentegrond. We zijn van mening dat de huidige 
tarieven in bepaalde gevallen erg discutabel zijn en pleiten voor een redelijker en ee-
rlijker belastingbeleid. Volgens onze berekeningen kan de precariobelasting hiermee 
20% verlaagd worden. Daarnaast is het onterecht en vals om precariobelasting te hef-
fen tijdens lockdownmaatregelen. Een ondernemer met een gesloten zaak moet in dit 
geval een vrijstelling krijgen! 
 

”ONZE 
ONDERNEMERS 
MAKEN DE STAD. 
WE MOETEN ZE 
HELPEN WAAR 
DAT KAN.
Ranco Bogaard
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ONDERWIJS IN BREDA
In Breda zorgen we voor een hoogwaardig, kansrijk en betrokken onderwijs. Het 
onderwijs vervult namelijk een centrale rol in de vorming en ontwikkeling van onze 
kinderen, scholieren en studenten. Effectief beleid op basis van Nederlandse waarden 
en normen, waarbij feiten en wetenschap de leidende draad zijn, is cruciaal voor 
ieders toekomstige loopbaan en deelname aan de maatschappij.

NEDERLANDSE CULTUUR CENTRAAL
Geen heden zonder verleden. Geen toekomst zonder besef. We zijn verantwoordelijk 
voor een goede ontwikkeling van onze kinderen, om ze succesvol voor te bereiden op 
hun toekomst. Het is van groots belang dat we binnen ons onderwijs de juiste normen 
en waarden meegeven en de Nederlandse cultuur centraal stellen. Zo zou een bezoek 
aan de mooie historie die ons land en ons Breda rijk is, niet mogen ontbreken, waar-
door het historisch besef wordt versterkt.

GRATIS ZWEMLESSEN
Onderdeel van dat besef is erkennen dat Nederland een waterland is. Nederlanders 
excelleren (nog) in zwemvaardigheid. Wie is er niet groot mee geworden? LPF Breda 
wil de gratis zwemlessen terug. Het kind wordt hierdoor zelfredzaam, en komt ook nog 
eens in contact met de sport. Gratis lessen voor alle kinderen dus. Gesubsidieerd door 
de gemeente, gefaciliteerd door de scholen. 

KLEINERE KLASSEN, MEER AANDACHT VOOR HET INDIVIDU
Om leerlingen te voorzien van de juiste begeleiding zijn kleinere klassen cruciaal om 
dit te realiseren. Er moet meer aandacht komen voor de individuele leerling en beter 
passend onderwijs voor kinderen die zich willen ontplooien. Tevens is gebleken dat 
kleinere klassen een positief effect hebben op de prestaties, het gedrag en welzijn van 
de leerling. Immers, de docent heeft per saldo meer tijd per scholier of student.

NEUTRALITEIT IN HET ONDERWIJS
Binnen het onderwijs is het van belang dat onze leerlingen worden voorzien van een 
zo breed mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch 
maatschappelijk beeld te ontwikkelen. De kijk op de samenleving vormt uiteindelijk 
de keuzes van de toekomst. Politieke of religieuze voorkeuren van docenten of scholen 
horen niet thuis in het onderwijs. LPF Breda pleit dan ook voor een neutraal onderwijs-
beleid zodat onze jeugd zich vrij kan ontwikkelen.

MEER CONTROLE OP ISLAMITISCH ONDERWIJS
In Breda is iedereen vrij om aan zijn seksuele voorkeur of geaardheid zelf invulling te 
geven. Liefde kent namelijk geen kleur, ras, geslacht of religie. In het verleden is geb-
leken dat het afkeuren van met name homoseksualiteit onderdeel was van de lesstof 
binnen het islamitisch onderwijs. Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren en daarom 
wil LPF Breda dit ook kunnen waarborgen met het oog op de toekomst. Een specifiek 
middel om eventuele homofobie te traceren, is meer controle op Islamitisch onderwijs. 
Homofobie, -haat of -geweld moet op alle fronten worden voorkomen en mag nooit 
worden getolereerd. 
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BREDASE STUDENTEN EERST
In Breda zorgen we dat onze studenten vrij en zelfstandig kunnen wonen en studeren. 
We zien dat Bredase studenten het vaak moeten afleggen tegen internationale stu-
denten als het gaat om het vinden van een geschikte woonruimte. Dit mag natuurli-
jk niet de bedoeling zijn. Wanneer hbo-instellingen internationale studenten willen 
aantrekken, dienen zij ook zorg te dragen voor de huisvesting hiervan zonder dat dit 
ten koste gaat van studenten uit onze eigen regio. Als het gaat om buitenlandse stu-
denten kan de gemeente in overleg met onderwijsinstellingen een maximum aantal 
afspreken, zodat de Nederlandse student geen slachtoffer wordt van de ongebreidelde 
internationale ambities van de hogescholen.

MEER WAARDERING VOOR HET MBO
Het mbo in de regio West-Brabant staat bekend als kwalitatief goed onderwijs. Breda 
heeft er een handje van om vooral de focus te leggen op hbo-instellingen met het oog 
op internationalisering. Onze stratenmakers, verplegers en politieagenten van de toe-
komst zijn zeer waardevol voor onze samenleving en dienen meer waardering te krij-
gen binnen het onderwijs van ons Breda. LPF Breda zal zich inzetten om op verschil-
lende manieren de positie van het mbo te verbeteren.

RUIM BAAN VOOR INNOVATIE
We leven in een tijd van digitalisering, slimme apparaten en innovatie. Een tijd van cre-
atieve ideeën en nieuwe producten of diensten. Wij willen zorgen dat onze leerlingen, 
scholieren en studenten zich goed kunnen ontwikkelen op dit gebied, zodat zij zich 
effectief kunnen ontplooien. Dit stimuleert en inspireert, dat weer een positief effect 
heeft op prestaties en welzijn, en ook draagt het bij aan een innovatieve ontwikkeling 
voor de toekomst. 

LEERLING CENTRAAL BIJ STUDIEADVIES 
Aan het eind van het basisonderwijs komt het studieadvies. Voor elke leerling is dit een 
belangrijk moment bij de stap naar het voortgezet onderwijs. Het advies zou enkel en 
alleen gebaseerd moeten zijn op de prestaties en het potentieel van de leerling. Echter, 
te vaak hebben ook het arbeidsverleden en opleidingsniveau van de ouders of de na-
tionaliteit van de leerling invloed op het advies. Deze situatie is volstrekt onacceptabel 
en dient nauwkeurig in kaart te worden gebracht en te worden gestopt. De leerling 
staat centraal en iedereen verdient een eerlijke kans!

AFSCHAFFEN TOELATINGSLOTING
In Breda geven we elk kind de kans om gebruik te maken van het onderwijs. In som-
mige gevallen dient er echter geloot te worden of het kind in Breda naar een bepaalde 
middelbare school kan. LPF Breda is fel tegenstander van het lotingsprincipe. Hierdoor 
wordt het kind geremd in de schoolkeuze of die van de ouders. Er dient serieus gekek-
en te worden naar alternatieve mogelijkheden om de onderwijscapaciteit te versterken 
en de toelatingsloting af te schaffen. 
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OUDER WORDEN IN BREDA
Breda is een stad waar we zorgen voor onze ouderen. LPF Breda zet zich in voor 
een beter welzijn en kwaliteit van leven voor onze ouderen. Met een vergrijzing 
van 1 op de 4 inwoners is het niet meer weg te denken uit onze stad. Onze ouderen 
hebben recht op een zorgeloze oudedag waarbij zij worden voorzien van voldoende 
activiteiten, aandacht en ondersteuning om eenzaamheid en depressiviteit te 
minimaliseren. Daarnaast pleiten we voor voldoende steun en middelen op het 
gebied van zaken als WMO, mantelzorg en huishoudelijke hulp en het optimaliseren 
van informatievoorziening, mobiliteit en begeleiding. 

INTRODUCTIE OUDERENDAG
Onze ouderen zijn zeer belangrijk voor ons en LPF Breda pleit dan ook voor het 
introduceren van een ouderendag. Een speciale dag waar de gemeente alle ouderen 
in Breda in het zonnetje zet zou wat ons betreft niet misstaan. De mensen die ons 
land en dus ook onze stad en regio hebben opgebouwd verdienen het respect en 
waardering die zij verdienen. Een ouderen-dag draagt bij aan het overbrengen van 
onze blijk van waardering. Onze Bredase ouderen doen er toe.

BRENG JONG & OUD SAMEN
Het koppelen van jeugd aan ouderen is een bewezen succesformule die een dubbele 
positieve impact heeft op elkaar. Regelmatig jongeren en ouderen met elkaar in 
contact te laten komen door middel van een maatschappelijke stage of activiteiten 
geïnitieerd van de scholen dragen namelijk enerzijds bij aan het respect voor onze 
ouderen en anderzijds voor meer begrip voor onze jeugd. Ouderen zijn vaak heel 
toegankelijk, open en direct. Iets wat goed kan zijn voor vorming en ontwikkeling van 
onze jeugd in Breda. Breda brengt het samen kent geen leeftijd.

WMO AANVRAGEN VEREENVOUDIGEN
WMO-aanvragen moeten sneller en adequater behandeld worden. Mensen moeten 
momenteel nog te lang wachten op een hulpvraag aan de gemeente en dus pleit LPF 
Breda voor een kortere procedure. Daarnaast is het belangrijk dat informatie actiever 
wordt verstrekt aan ouderen zodat zij de weg naar de WMO tijdig en eenvoudig weten 
te vinden. Ook moet er in sommige gevallen extra opgelet worden dat een afwijzing 
transparanter en eerlijker verloopt.

HUISHOUDELIJKE HULP INKOMENSAFHANKELIJK
Huishoudelijke hulp moet voor iedereen die ouder wordt op eerlijke wijze betaalbaar 
zijn. Wij zijn dan ook sterk voorstander van het inkomensafhankelijk maken van 
een zorgindicatie voor huishoudelijke hulp. Mensen uit de bovenklasse kunnen het 
zich financieel makkelijker veroorloven om particulier huishoudelijke hulp in huis te 
nemen. Daar tegenover zorgen we er voor dat mensen met een lager inkomen naar 
draagkracht betalen voor huishoudelijke hulp of andere WMO zorgvragen.
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INVOEREN HV3-INDICATIE
Momenteel kent Breda twee zorgindicaties voor de huishoudelijke hulp, te weten HV1 
(Huishoudelijke hulp) en HV2 (Huishoudelijke verzorging). Een HV3-indicatie echter 
ontbreekt in onze gemeente. Deze indicatie maakt het mogelijk dat mensen die 
huishoudelijke hulp krijgen ook de ruimte krijgen voor extra begeleiding. Dit ontzorgt 
de werkdruk bij maatschappelijk werkers en vergroot de kans op signalering van 
problematisch gedrag zodat hier tijdig en deskundig op kan worden gehandeld. 

ZELFSTANDIGHEID & WEERBAARHEID
Naarmate we ouder worden, worden we vaak ook steeds meer afhankelijk en 
kwetsbaar. Ouderen worden namelijk steeds vaker slachtoffer van geweld, 
intimidatie, beroving en bedreiging. Daarbij mogen we de impact van oplichting via 
internet bij ouderen ook niet onderschatten. Wij willen graag dat de weerbaarheid 
en zelfstandigheid van onze ouderen wordt verbeterd. Er moeten dus meer 
mogelijkheden zijn om ouderen hierin alert te maken, te informeren en begeleiden. 

TOEGANKELIJKHEID & MOBILITEIT 
In Breda willen we dat ouderen ongehinderd deel uit kunnen maken van onze 
samenleving. Ouderen en kwetsbaren in onze gemeenten moeten voldoende 
mogelijkheden krijgen om snel en betaalbaar te kunnen reizen en mobiel te kunnen 
bewegen. Ook moeten we meer aandacht geven aan de toegankelijkheid in Breda om 
zo weer de meest toegankelijke stad van Europa te worden. Hierbij moeten we een 
sterker gehoor geven aan organisaties zoals “Breda Gelijk”.

 

”ONZE OUDEREN   
ZORGELOOS 
LATEN GENIETEN 
VAN HUN OUDE 
DAG.
Carlo van Remortel
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GEZONDHEIDSZORG IN BREDA
In Breda moeten we zo goed mogelijk voor onze inwoners zorgen. In ons leven hebben 
we namelijk over veel zaken controle maar helaas niet altijd over onze gezondheid. Als 
er zorg nodig is, dient deze geleverd te kunnen worden. Onze zorgmedewerkers staan 
dan ook dag en nacht klaar om de juiste professionele zorg te kunnen bieden. Echter, 
we leven in een tijd waar zorg niet meer zo vanzelfsprekend is. Een tijd waar zorg juist 
onder druk staat. We willen onze aandacht richten op het verbeteren van de zorg in 
Breda zodat u kunt blijven rekenen op goede zorg waar het nodig is. 

ACTIEVE WERVING ZORGPERSONEEL
Door het intensief wegbezuinigen van zorgpersoneel en sluiten van zorginstituten is 
sinds de coronacrisis de reguliere zorg nog meer onder druk komen te staan. De zorg 
is niet overbelast, maar onderbezet. Er is een drastische behoefte aan zorgpersoneel 
ontstaan. Het is essentieel om te investeren in mogelijkheden voor effectieve 
werving, training en ontwikkeling van nieuwe zorgmedewerkers, van thuiszorg tot 
ziekenhuispersoneel, van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ. 

OPTIMALISATIE JEUGDZORG
De opvoeding, vorming en ontwikkeling van kinderen is geen eenvoudige opgave en is 
binnen elk gezin een proces van uitdagingen, hindernissen maar ook trotse successen 
en geluksmomentjes. Als ouder bent u natuurlijk de primaire verantwoordelijke en 
geeft u invulling aan de opvoeding op uw manier. Echter in bepaalde gevallen is tijdige 
signalering van problemen en preventief handelen cruciaal om hier het kind goed in 
te kunnen begeleiden. Wat we ook zien is dat er standaard veel te snel gekozen wordt 
voor een verwijzing naar jeugdzorg waardoor het budgettair volledig uit de pas loopt. 
Onnodig, want maatschappelijk werk kan hierin een cruciale rol vervullen. LPF Breda 
wil dat er verstandigere keuzes worden gemaakt met betrekking tot inzet jeugdzorg. 

We weten ook dat jeugdzorg te kampen heeft met te weinig gekwalificeerd personeel 
waardoor er diverse misstanden zijn ontstaan en kinderen in sommige gevallen 
nog meer getraumatiseerd jeugdzorg verlaten dan hoe ze er binnen zijn gekomen. 
LPF Breda wil daarom dat er meer allround gekwalificeerd en flexibel inzetbaar 
personeel beschikbaar komt binnen jeugdzorg waarbij kind en gezin centraal 
staan. Dit geldt tevens voor de organisaties om jeugdzorg heen en het beleid wat 
hier aan ten grondslag ligt. Hier is een nieuwe bestuurscultuur, met een passende 
budgetverhoging, noodzakelijk. Verder dient jeugdhulp betaalbaar, laagdrempelig en 
toegankelijk te blijven voor iedereen. Ook pleit LPF Breda voor minder bureaucratie en 
korte communicatielijnen, zodat problemen effectiever kunnen worden aangepakt en 
wachtlijsten verdwijnen. 



17

MEER STEUN VOOR MANTELZORGERS
Naast onze zorgmedewerkers en hulpverleners in de zorg zijn natuurlijk ook onze 
mantelzorgers van grote waarde. Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in om 
liefdevolle zorg te verlenen aan hun naasten. Daarnaast ontlasten mantelzorgers de 
reguliere zorg, zodat de kwaliteit en flexibiliteit hiervan kan worden gewaarborgd. 
Daarom vinden wij het essentieel dat er meer financiële steun komt voor de 
mantelzorgers in Breda, zij verdienen het. 

BETERE BEHANDELING VERWARDE PERSONEN
Het aantal mensen met verward gedrag in Breda neemt toe, gemiddeld spreken we 
over 27 overlastmeldingen per dag vanwege mensen met verward gedrag en dat 
is zorgelijk. Ook heeft corona een flinke rol gespeeld in deze ontwikkeling. Dit zijn 
mensen die last hebben van psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslavingen en 
andere stressvolle levensgebeurtenissen. Deze mensen dienen de hulp en begeleiding 
te krijgen die ze verdienen. Daarnaast is het belangrijk verward gedrag tijdig te kunnen 
signaleren zodat er adequaat op kan worden geanticipeerd. Zo kunnen zelfs delicten 
worden voorkomen. Ook de nazorg op het gebied van re-integratie, woonkansen 
en ontwikkeling dient te worden verbeterd zodat ook zij kunnen werken aan een 
succesvol en volwaardig bestaan in Breda. Wij pleiten dan ook voor ruime opschaling 
en optimalisatie van zorgverlening binnen GGZ-instellingen. 

”DE ZORG IN 
BREDA MOET 
VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJK 
BLIJVEN.
Volha Hurynovich
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VEILIG IN BREDA
Een veilig Breda is een beter Breda. Uw veiligheid is letterlijk van levensbelang. Wij 
zetten ons in voor úw veiligheid, zodat u met een gerust gevoel in onze mooie stad 
kunt wonen, werken en leven. Een stad waar u zorgeloos uw kinderen kunt laten 
opgroeien, van Teteringen tot het Ginneken, van de Haagse Beemden tot Bavel. Door 
te kiezen voor LPF Breda, kiest u ook voor een veiliger Breda. Het is tijd om Breda te 
voorzien van oplossingen waar u iets aan heeft. Uw veiligheid heeft bij ons wél de 
hoogste prioriteit!

VEILIG THUIS IN BREDA
Elke vorm van huiselijk geweld moet zo effectief mogelijk worden bestreden. 
Denk hierbij aan tijdige signalering, anticipatie en daadkrachtig optreden. Het 
slachtoffer moet te allen tijde centraal worden gesteld zodat de juiste begeleiding 
en ondersteuning kan worden gegeven. Niemand in Breda hoeft in angst te 
leven. Ook willen we investeren in sociale controle en maatschappelijk toezicht bij 
probleemgezinnen. Samen maken we Breda veiliger. 

VEILIG OP STRAAT IN BREDA
Breda hoort een veilige stad te zijn voor iedereen. Helaas is straatintimidatie de laatste 
jaren een groeiend probleem binnen onze samenleving. Maar liefst 73 procent van 
de vrouwen in Nederland heeft regelmatig last van intimidatie op straat. Dit leidt 
onherroepelijk tot een gevoel van onveiligheid en angst. Dit is natuurlijk onacceptabel. 
Iedereen kan slachtoffer worden van straatintimidatie! LPF Breda zet zich in om deze 
vorm van bedreiging de kop in te drukken door het actief steunen van hulpdiensten en 
meldpunten om met deze informatie en communicatie effectiever beleid te voeren. 

HANDEN AF VAN ONZE HULPVERLENERS 
Hulpverleners zijn er voor ons allemaal en zetten zich ten volle in voor onze gezondheid 
en onze veiligheid. Zij zijn degenen die onze levens redden, zeker als elke seconde 
telt. Geweld tegen deze helden kan en mag nooit geaccepteerd worden. Zij moeten 
immers in volledige veiligheid hun werk kunnen doen zodat u en ik op hun inzet 
kunnen blijven rekenen. Geweld en agressie tegen hulpverleners verdient dan ook een 
harde aanpak met serieuze consequenties. 

MEER CAMERATOEZICHT 
De politie kan helaas niet overal tegelijk zijn. Daarom is hoogwaardig cameratoezicht 
van groot belang op risicovolle locaties. Deze beelden kunnen dan effectief worden 
ingezet bij handhaving en opsporing. Ook plaatsen waarvan bekend is dat er 
regelmatig sprake is van illegaal afval dumping moeten middels cameratoezicht 
beter inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast moet het gebruik van bodycams 
een standaard onderdeel worden van de uitrusting bij politie en boa’s, zodat bij elk 
incident de situatie kan worden vastgelegd. Dit zal aantoonbaar bijdragen aan het 
veiligheidsgevoel van ons allemaal.
 
BUURTVEILIGHEID
Onze veiligheid is een taak en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is belangrijk 
dat u als Bredanaar misstanden en risicovolle situaties meldt zodat er adequaat op kan 
worden ingegrepen om onnodig leed en schade te voorkomen. We willen dan ook de 
inzet en het gebruik van mobiele applicaties zoals Nextdoor- en WhatsApp-groepen 
stimuleren en versterken. Deze vorm van hedendaagse sociale controle verhoogt de 
wederzijdse betrokkenheid in de wijk. Samen maken we Breda veiliger. 
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AANPAK CYBERCRIMINALITEIT 
We leven in een dynamische tijd van digitalisering, internet en slimme apparaten. Ook 
worden online criminelen steeds slimmer. Cybercriminaliteit, waar met name ouderen 
de dupe van zijn, is een groeiend fenomeen die helaas steeds meer slachtoffers eist. 
Wij willen dan ook een meldpunt in het leven roepen zodat dit bijvoorbeeld door 
ethische hackers en lokale politie kan worden aangepakt. Ook pleiten wij voor een 
nieuwe informatievoorziening die toegankelijk is voor alle Bredanaars zodat we op de 
hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen.

VERHOGEN POLITIECAPACITEIT 
Het huidige politiebeleid kampt met onnodige en tijdrovende bureaucratie en dient 
te worden geminimaliseerd teneinde sneller en adequaat te kunnen handelen. 
Criminaliteit wacht niet op nota’s en raadsvergaderingen. Tevens is er al jarenlang een 
capaciteitstekort die zichtbare gevolgen heeft voor de veiligheid van de stad. Wij willen 
dan ook meer goed opgeleide politieagenten in onze gemeente. Boa’s en agenten 
genieten een andere opleiding en voor ieders veiligheid is het daarom onverstandig 
deze dezelfde bevoegdheden te geven. Bovendien, dient er per 5000 inwoners in 
Breda minimaal één wijkagent beschikbaar te zijn. Vergeleken met de huidige situatie 
willen we dus 30% meer wijkagenten in Breda. Het inschakelen van de politie of het 
doen van aangifte wordt hierdoor laagdrempeliger. De aanwezigheid van meer lokale 
politiebureaus en zichtbare wijkagenten draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de 
Bredanaars.

DADERPROFIEL CONCREET
Te vaak wordt er in de media en de politiek om de hete brij heen gedraaid. Cruciale 
details met betrekking tot de verdachte worden gemeden als gevolg van politieke 
correctheid. Hierdoor wordt het probleem niet bij de wortel aangepakt. Het volledig 
benoemen van een daderprofiel is essentieel bij effectieve opsporing. Hierin is 
eenduidige en volledige berichtgeving noodzakelijk. Het is tijd voor duidelijkheid. 
Noem het beestje bij de naam.

UITSTRALING POLITIE & HANDHAVING
Een eenduidige uitstraling zonder religieuze uitingen of andere afleidende decoraties 
zijn essentieel bij het afdwingen van respect en het bewaken van neutraliteit richting 
de burger. Scheiding van geloof en staat dient in alle lagen van de maatschappij te 
worden gehandhaafd. Het is van groot belang dat er wordt toegezien op uniformiteit 
en herkenbaarheid richting agenten en handhavingsambtenaren in ons Breda. Dit 
zorgt voor een sterkere uitstraling van gezag en verhoogde veiligheid. 

HERZIENING DRUGSBELEID 
Breda scoort hoger dan het landelijk gemiddelde als het gaat om drugsoverlast. Deze 
problematiek dient effectief te worden aangepakt door verhoging van politiecapaciteit 
op het gebied van handhaving en opsporing. Tevens met het oog op vermindering 
van het aantal drugsdumpingen, welke helaas in onze regio meer regel zijn dan 
uitzondering. Daarnaast zijn we voorstander van de eerder in het leven geroepen 
wietproef. Dit experiment legaliseert de levering, inkoop en verkoop van softdrugs. 
Wij zien hier mogelijkheden tot transparantie en veilig gebruik van softdrugs. 
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IMMIGRATIE & INTEGRATIE
Lijst Pim Fortuyn hanteert al jaren een kritisch immigratie- en integratiebeleid. De 
instroom van asielzoekers brengt ernstige schade toe aan de stabiliteit, veiligheid en 
authenticiteit van onze samenleving. Ook is het duur. Daarnaast zien we dat onze 
Nederlandse cultuur, waarden en normen ondergeschikt worden geacht ten aanzien 
van andere culturen die schaamteloos worden opgelegd. Ieder kritisch persoon wordt 
per direct de mond gesnoerd en genegeerd. We zien ook dat door dit voortdurend 
falende beleid een toenemende onvrede, onbegrip en weerstand ontstaat. 
Hierdoor wordt men ernstig benadeeld, terwijl statushouders een onacceptabele 
voorkeursbehandeling genieten. Dit moet echt stoppen, Lijst Pim Fortuyn streeft 
naar opvang in de regio om zo de instroom zo veel mogelijk te beperken. Echter, voor 
statushouders die hier wonen, werken en leven, en onze Nederlandse normen en 
waarden omarmen, willen we goed zorgen, zodat zij succesvol deel uit kunnen maken 
van onze samenleving.

GEEN VOORANG VOOR STATUSHOUDERS
De voorrangsregeling voor statushouders moet per direct van tafel. Momenteel 
krijgen statushouders binnen tien weken een woning toegewezen, terwijl onze 
woningzoekenden gemiddeld zeven jaar moeten wachten. Deze regeling is overigens 
al sinds 2017 niet meer verplicht en wij verzoeken de gemeente deze regeling dan ook 
niet meer te handhaven. Deze regeling werkt namelijk onbegrip, haat en frustratie in 
de hand binnen de inmiddels al sterk verscheurde maatschappij. LPF Breda pleit dan 
ook voor een eerlijker en transparanter beleid om een gelijkwaardige samenleving te 
kunnen waarborgen. 

EFFECTIEVE INTEGRATIE, ACTIEVE INBURGERING
Om integratie van migranten effectiever vorm te geven is het van groot belang dat 
dit traject de Nederlandse waarden en normen centraal stelt. Deze dient door elke 
nieuwkomer gerespecteerd en geaccepteerd te worden. Verder dient de Nederlandse 
geschiedenis en cultuur uitgebreid te worden meegegeven zodat men beter invulling 
kan geven aan hun toekomst in Nederland. Daarnaast is het essentieel dat elke 
nieuwkomer wordt begeleid in aanloop naar een volwaardig bestaan in Nederland 
op het gebied van Nederlandse taal, cultuur en kennis. Dit leidt tot meer kansen op 
de arbeidsmarkt en actieve deelname aan de samenleving. Fundamenteel is dat 
migranten zo snel mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit bevordert dan 
weer een succesvolle integratie. Echter, het misbruiken van onze gastvrijheid, sociale 
voorzieningen en verzorgingsstaat zal worden bestraft met passende maatregelen. 

KOSTEN IMMIGRATIE
Immigratie is niet gratis en gemeenschapsgeld is niet oneindig. Juist daarom blijft LPF 
Breda kritisch op uitgavepatronen. Anders dan dat gevestigde partijen je willen laten 
geloven, is immigratie juist erg duur. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, 
uitgevoerd door Van de Beek et al., wijst uit dat de netto kosten voor asielmigratie 
gemiddeld bijna vijf ton per immigrant bedragen. Dit is een enorm bedrag! En erger 
nog: de migratie is voortdurend, en wordt onder de leiding van VVD en D66 niet 
afgebouwd. LPF Breda wil hier lokaal een halt toeroepen, om dit dure patroon te 
doorbreken, en het Bredase gemeenschapsgeld te besteden aan de Bredanaars.
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RELIGIE & PREVENTIE RADICALISERING
In Nederland kennen we vrijheid van geloof. Een land waar iedereen naar eigen 
keuze een religie aan kan hangen en praktiseren. We zijn van mening dat dit nooit 
andermans vrijheden mag beperken en de Nederlandse grondrechten en normen en 
waarden gerespecteerd moeten blijven. Denk hierbij aan zaken als gelijkheid tussen 
man en vrouw, homoseksualiteit, besnijdenissen, eerwraak en ritueel slachten. Zo 
weten we dat bijvoorbeeld binnen de islam in Nederland is aangetoond dat in veel 
gevallen de normen en waarden haaks staan op die van onze westerse samenleving 
wat in veel gevallen resulteert in problematische situaties zoals maatschappelijke 
ontsporing en radicalisering. Dit dient zoveel mogelijk te worden voorkomen en 
daarom is inzicht, controle en begeleiding essentieel. Immers, iedereen die de 
Nederlandse normen en waarden omarmt en zich conformeert aan onze vrije 
samenleving en democratische rechtsstaat is van harte welkom om ieder geloof aan 
te hangen in Nederland, en dus ook in Breda. Dit geldt voor iedereen, en elke religie. 
Radicalisering dient met gelijke mate en effectieve middelen worden bestreden, 
ongeacht vanuit welke religie de grondslag ook moge zijn. 

Wij respecteren ieders vrijheid van geloof, mits deze de vrijheden van anderen niet 
beperkt. Geen enkele religie mag opgedrongen worden aan de samenleving, onder 
geen enkel beding. LPF Breda wil dan ook geen extra moskee in Breda. De moskee in 
het voormalig politiepand in de Hoge Vucht is een hoofdpijndossier gebleken en heeft 
tot veel ontevredenheid geleid bij de omwonenden. Wij willen dit dossier herzien en 
werken aan een passende oplossing die voor meer draagvlak bij buurtbewoners zal 
zorgen. 

Moskeeën die zich keurig aan de regels houden, zouden een voorbeeldrol moeten 
gaan vervullen binnen de stad. Moskeeën en andere religieuze instellingen die zich 
niet conformeren aan de Nederlandse normen en waarden en een gevaar vormen voor 
de samenleving dienen te worden gesloten om radicalisering of erger te voorkomen. 
In alle moskeeën in onze gemeente dient, net zoals bij andere geloofsinstellingen, 
volledig in de Nederlandse taal gepredikt te worden, zodat er onder andere toezicht op 
mogelijke radicalisering kan plaatsvinden en hier tijdig op geanticipeerd kan worden. 
Ook gaan we in goed overleg actiever controleren op de herkomst van financiering en 
invloeden vanuit het buitenland via moskeeën.

”VOORRANG VOOR 
STATUSHOUDERS 
MOET WAT ONS 
BETREFT PER 
DIRECT STOPPEN.
John Stubenitsky
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CULTUUR & TRADITIES
Niet veranderen wat ons lief is. Breda is een stad met een rijke historie, bourgondische 
cultuur en prachtige tradities. LPF Breda zet zich dan ook graag in om dit zo te 
behouden. Onze cultuur en tradities staan immers steeds meer onder druk. Elk 
jaar worden ze beetje bij beetje teniet gedaan. Denk aan Zwarte Piet die plaats 
moet maken, het Kerstfeest en de gezellige markt, de evenementen waar Breda 
zo om bekend staat, en nog veel meer. LPF Breda staat voor het behoud van onze 
Nederlandse cultuur en tradities. Wij houden erg van Zwarte Piet en willen graag 
het recht behouden de magie van het Sinterklaasfeest te kunnen doorgeven aan 
de volgende generaties. Ook onze andere cultuuruitingen en tradities willen we 
beschermen. Dat is wie wij zijn en wat ons Nederlanders maakt.

TROTS OP ONZE IDENTITEIT
Breda is naast een Brabantse stad ook een Nederlandse stad. We zijn daar dan ook erg 
trots op en willen dat ook graag uitdragen. Een Nederlandse, Brabantse en Bredase 
vlag moeten dan ook permanent zichtbaar zijn op het stadskantoor, in de raadszaal, en 
op landelijke en lokale feestdagen. De Nederlandse vlag geeft onze identiteit weer en 
legt verbinding en authenticiteit met iedereen in Breda. De Europese vlag dient dan 
ook per direct te worden ingewisseld voor de nationale driekleur.

HISTORISCH BESEF
Het is belangrijk dat er door de Bredase jeugd tijdens hun basisschoolperiode kennis 
wordt gemaakt met de rijke geschiedenis van Breda. Door het ontwikkelen van 
kennis over onze geschiedenis leren we al vroeg hoe onze stad is ontstaan en welke 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daarnaast willen wij ook zichtbaar de historie 
terugbrengen voor iedereen door het reconstrueren van belangrijke elementen uit het 
Bredase verleden, zodat het historisch besef sterk verankerd wordt in het heden en in 
de toekomst.

UITBREIDEN NASSAUDAG
Breda is de grootste Nassaustad die er ooit is geweest. Van het jachtslot Bouvigne tot 
aan het Kasteel van Breda. Onze stad ademt Nassau, het is een onmiskenbaar deel 
van onze geschiedenis. Daar mogen we best trots op zijn! Daarom pleiten we voor een 
uitbreiding van de jaarlijkse Nassaudag. Dit is vooralsnog een eendaags evenement, 
maar we pleiten voor een meerdaags spektakel dat landelijk op de kaart wordt gezet. 
Breda is vanuit historisch oogpunt belangrijk geweest in de vorming van ons land. Een 
interessante bestemming voor toeristen uit alle streken van Nederland dus. 

CULTUUR & EVENEMENTEN
Cultuur in Breda zit verweven in het DNA van de stad. Bij elke stap die je in Breda 
zet, krijg je een stukje cultuur en historie terug. Geen heden zonder verleden, en 
geen toekomst zonder onze jonge cultuurmakers. Zij moeten de kans krijgen om 
toekomstig cultureel erfgoed van Breda vorm te kunnen geven. We willen dan ook 
kijken naar mogelijkheden tot het behouden en ontwikkelen van culturele projecten, 
evenementen en festivals die van grote waarde zijn voor onze stad. 
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MUZIEK & PODIA
Breda is tevens de bakermat van vele muzikale successen en initiatieven. We willen 
daarom ook ruim baan geven aan de herleving hiervan in Breda. Muziek verbindt ons 
en we willen dan ook dat jong en oud wordt gestimuleerd om kennis te maken met 
muziek in de breedste vorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Breda Jazz Festival en 
de POBparade. Ook wil LPF Breda locaties als de Mezz en het Chassé Theater in Breda 
een prominente rol laten spelen om deze culturele activiteiten te faciliteren. 

HERLEVING HARLEY-DAG BREDA
De Harley-dag in Breda was jarenlang een begrip. Door de toenemende linkse lobby 
en het negatieve imago dat motorrijders onterecht in de schoenen wordt geschoven 
is geen geldig argument om de Harley-dag geen doorgang meer te laten vinden. 
Daarnaast is Harley-dag een gebleken succesvol, inspirerend en rendabel evenement 
die goed is voor Breda met veel bezoekers vanuit de stad en daarbuiten. Redenen 
genoeg om de Harley-dag nieuw leven in te blazen.

ZWARTE PIET BLIJFT ZWART
De traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet willen wij behouden. Buurtbewoners die er 
voor kiezen om op eigen initiatief een traditionele Sinterklaasintocht te organiseren 
moeten hierin volledige medewerking krijgen van de gemeente. Ook de jaarlijkse 
intocht dient aan de haven plaats te vinden, en gratis en toegankelijk te zijn voor 
iedereen. In de voorbereiding dient er een respectvolle dialoog te zijn, met daarna een 
eerlijke, democratische besluitvorming. Momenteel is het de gekwetste minderheid 
onder leiding van organisaties zoals Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die de dienst 
uitmaakt. Daar waar de gemeente hun wensen klakkeloos overneemt dienen de 
Sinterklaascomités te volgen, anders verliezen zij hun subsidies. Deze gang van zaken 
heeft niets met democratie te maken en moet per direct stoppen! De meerderheid van 
de bevolking vindt nog altijd dat Zwarte Piet zwart moet blijven en dat de magie van 
het Sinterklaasfeest in haar huidige vorm gerespecteerd dient te worden. LPF Breda 
staat vierkant achter de deels stille en deels uitgesproken meerderheid. Zwarte Piet 
blijft wat ons betreft dan ook gewoon zwart.

TERUG NAAR TRADITIONELE KERSTMARKT
Ons Breda is een bezienswaardige stad met allure en een authentiek karakter verdient 
dan ook een traditionele kerstmarkt met een klassieke uitstraling waarbij we het 
kerstfeest voor elkaar en met elkaar vieren. Met elkaar, waar lokale ondernemers en 
particulieren op de kerstmarkt hun producten kunnen aanbieden. Voor elkaar, zodat 
iedereen in Breda kan genieten van het kerstfeest die past bij onze stad. We gaan per 
direct stoppen met het volledig misplaatste concept “Breda Winterland” en kiezen 
voor een terugkeer naar de basis. We gaan terug naar een authentieke invulling van 
het kerstfeest met de traditionele kerstman. 
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CARNAVAL VIER JE IN BREDA
Vier dagen per jaar wordt ons Breda omgetoverd tot de carnavalsparel van het 
zuiden en wordt de stad en haar dorpen prinselijk verrijkt met een bruisende en 
feestelijke ambiance waarmee menig Kielegatter mee is opgegroeid. Maar dat niet 
alleen, ook vele mensen buiten de regio weten de weg naar het Kielegat te vinden. 
In elk dorp, elke wijk en elke straat valt het niet te ontkennen, jong en oud, wie je 
ook bent, waar je ook vandaan komt, carnaval vier je in Breda. Daarom willen we de 
carnavalsverenigingen voorzien van voldoende ondersteuning om carnaval in Breda te 
kunnen behouden en versterken. 

HERBESTEMMING KOEPEL BREDA
De Koepel in Breda is gebouwd in 1886, en is met recht een van de meest markante 
en herkenbare bouwwerken van onze stad. Haar authentieke karakter moet 
behouden blijven. LPF Breda wil dan ook samen met het Rijksvastgoedbedrijf kijken 
naar mogelijkheden voor een effectieve herbestemming van deze bezienswaardige 
locatie, zodat de identiteit en uitstraling gewaarborgd blijft. De Koepel in Breda mag 
nooit verloren gaan en kan voor diverse maatschappelijke, culturele en commerciële 
doeleinden worden ingezet.

HET VERENIGINGSLEVEN CENTRAAL
Breda is een stad met een bruisend verenigingsleven. In de laatste jaren zijn 
verenigingen nóg belangrijker geworden, omdat de Bredanaar meer tijd hieraan 
besteedt. Bijna negen op de tien vrijwilligers is lid van een vereniging en vervullen 
daarbij een belangrijke maatschappelijke rol, voor elkaar en voor Breda. Deze passie 
voor een hobby, sport of andere goede zaak zien we graag en willen we steunen waar 
nodig. Daarbij waken verenigingen ook over onze Bredase en Brabantse cultuur.

”NIET 
VERANDEREN 
WAT ONS LIEF IS. 
WIJ STAAN VOOR 
BEHOUD VAN 
ONZE CULTUUR 
EN TRADITIES.
Angelo Watson
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KLIMAAT & NATUUR
Klimaat kent geen grenzen, het is wereldwijd en slechts beperkt beïnvloed door de 
mens. Hysterisch en obsessief het klimaat proberen te veranderen is zinloos en duur. 
Momenteel zitten we midden in deze klimaathysterie: het dwingen van het gas af te 
gaan, landschappen worden volgebouwd met windturbines, of het NK Tegelwippen. 
Om maar wat voorbeelden te noemen. Deze initiatieven hebben onze steun absoluut 
niet. Bredanaars weten zelf dondersgoed of ze wel of niet van het gas af willen, of wat 
te doen met hun eigen tuin. Ook wil de Bredanaar geen horizonvervuiling. 

LPF is kritisch op de Regionale Energie Strategie (RES) en stelt liever realistische 
doelen als het gaat om onze leefomgeving. Een Breda met prachtige bomen en 
groene zones, daar wordt iedereen gelukkig van. Schonere lucht, voldoende schaduw, 
en mogelijkheden tot vertier. Ook schone wegen, paden en plantsoenen zijn in ieders 
belang. De sleutel tot deze doelen is een realistisch toekomstplan voor onze stad.

STOP DE KLIMAATGEKTE
We verkeren momenteel in een totale klimaatgekte. De dubieuze klimaatidealen 
vanuit de “progressieve” hoek zijn in veel gevallen het gezond verstand en de 
realiteitszin gepasseerd. Een doorgeslagen idee van maakbaarheid met betrekking tot 
het klimaat is uiterst onverantwoord, we acclimatiseren onszelf arm. Zolang elders op 
de wereld nog dagelijks vervuilende stoffen de atmosfeer in worden gepompt, heeft 
het geen nut om onze inwoners te belasten met allerlei schijnmaatregelen. LPF staat 
juist wél voor een realistische visie op klimaat en duurzaamheid, waarbij er aandacht 
voor natuurbehoud en initiatieven ten aanzien van een schone, groene stad.

OPEN VOOR KERNENERGIE
Er is geen energievorm zo zuiver als kernenergie. Als de kans zich aandoet om in onze 
gemeente een kerncentrale te plaatsen moet daar serieus naar gekeken worden. 
Het vaak gemaakte argument dat een kerncentrale niet in enkele jaren gebouwd 
kan worden is een mythe. De enige werkende kerncentrale in Nederland, in Borssele, 
is in enkele jaren gebouwd. Ook gaan deze centrales lang mee, terwijl de huidige 
energiebronnen, zoals windturbines en zonneparken, juist een korte levensduur 
kennen. Kernenergie is veilig, betrouwbaar, levert veel energie en maakt ons daardoor 
een stuk minder afhankelijk van andere energiebronnen.

DE GASKRAAN BLIJFT GEWOON OPEN
Als huiseigenaren in Breda vast willen houden aan het gebruik van gas is dat hun 
goed recht. Immers, Bredanaars gedwongen afsluiten van het gasnet is niet alleen 
onacceptabel, maar ook onnodig. Het warmtenet is een opgedrongen verandering 
waar heel veel mensen absoluut niet op zitten te wachten en al helemaal niet om 
hebben gevraagd. Ook hierin geldt dat in ons Breda de bewoners volledig zelfstandig 
deze keuze kunnen maken.

GEEN WINDTURBINES IN EN RONDOM BREDA
De huidige obsessie met windturbines, die vaak liefkozend en foutief windmolens 
worden genoemd, is voor LPF Breda en vele Bredanaars echt een doorn in het oog. 
Het aanleggen en afbreken van windturbines is kostbaar en niet milieuvriendelijk. 
De levensduur van deze turbines is vaak kort, naar verwachting slechts 25 jaar. En in 
die jaren leveren ze vaak niet eens energie, terwijl dat de enige reden is waarom ze 
er staan. Wat rest is pure horizonvervuiling. Een matig werkende machine die ons 
landschap niet fraaier maakt, en intussen vele vogels een vroege dood injaagt. We 
moeten hier snel mee stoppen.
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BAAS IN EIGEN TUIN
In Breda respecteren we elkaars privéomgeving. Daar hoort ook de eigen tuin bij. Een 
groene tuin draagt zeker bij aan de vergroening in onze gemeente, maar het mag 
nooit een harde eis zijn. We kunnen mensen prima stimuleren, maar wij zijn absoluut 
geen voorstander van dwingend beleid en klimaatgeoriënteerde regelgeving. Het lijkt 
ons verstandig als gemeente Breda zijn tijd steekt in de openbare ruimte, in plaats van 
de betutteling over privétuinen.

SLIMME INZET ZONNEPANELEN 
Zonnepanelen moeten op slimmere plekken worden geplaatst dan nu het geval is. 
Denk hierbij aan geluidswallen naast de snelwegen rondom Breda alsook op daken die 
daar geschikt voor zijn. Het plaatsen van zonnepanelen op monumentale panden is 
voor LPF Breda geen optie. Tevens willen we zonneparken sluiten, omdat deze grond 
effectiever kan worden ingezet voor met name bouwprojecten. 

HERZIENING AFVALBELEID
De gemeente staat in dienst van haar inwoners en is daar dan ook voor 
verantwoordelijk. Het huidige afvalbeleid is bewezen niet effectief en heeft gezorgd 
voor veel frustratie en ongenoegen bij de inwoners. Mensen moeten de mogelijkheid 
hebben, indien gewenst, om eenvoudig, snel en goedkoop afval te kunnen deponeren 
bij de milieustraat. Grofvuil moet weer gratis opgehaald worden door de gemeente. 
Dit is in het verleden ook zo geweest, het houdt de straten schoon en de Bredanaars 
tevreden. Immers, een schone omgeving draagt bij aan het woonplezier in onze stad. 
Afval hoeft geen verdienmodel te zijn.

BEHOUD VAN NATUUR
Van de Mark en de Asterdplas tot het Mastbos en de Galderse Meren, in Breda houden 
we van onze natuur. Daar zorgen we dan ook goed voor. Onze bossen, meren en 
andere natuurgebieden zijn ons erg dierbaar, iets waar we dan ook trots op mogen 
zijn. Natuurbeheer is van groot belang voor de uitstraling van de stad, het welzijn van 
onze inwoners, het ecologische aspect en bovendien is het goed voor het Bredase 
toerisme. Reden genoeg voor LPF Breda om te pleiten voor een gezond natuurbehoud. 

EEN SCHONE PUBLIEKE RUIMTE
Publieke ruimten dienen schoon, leefbaar, en toegankelijk te zijn voor iedereen. 
Volgens de laatste Bredase buurtenquête ervaart de Bredanaar een toenemende 
verloedering en is de openbare ruimte minder schoon dan voorheen. Hoogste tijd 
dus om deze ontwikkeling om te draaien. Naast flora en fauna is het van belang dat 
de ruimte die we met alle Bredanaars en bezoekers delen, prettig is om te gebruiken 
of in te verblijven. De publieke ruimte is wat onze stad Breda maakt en dient 
zorgvuldig beheerd te worden. De stad dient plant- en diervriendelijk, regen-, hitte- en 
toekomstbestendig te zijn. Altijd met voldoende inspraak van de omwonenden. 

HONDENBELEID
Honden, de beste vriend van de mens. Echter niet, als u op uw straat weer last heeft 
van hondenpoep. Het behoort tot de top 3 buurtergernissen van de Bredanaar - 
en terecht! Niemand zit te wachten op vervuilde stoepen en straten, maar het is 
grotendeels te verhelpen door genoeg voorzieningen te creëren waar een hond 
terecht kan. Tevens maken we ons sterk voor de uitbreiding van losloopgebieden.
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CORONA. TERUG NAAR NORMAAL!
Het coronavirus heeft vele slachtoffers geëist. In uw omgeving kent u waarschijnlijk 
vast wel iemand die óf in het ziekenhuis is opgenomen óf overleden is aan het virus. 
De zogenaamde maatregelen en het krakkemikkige wanbeleid rondom het virus 
heeft ook in Breda flink huisgehouden en ook in onze stad mensen verdeeld, tegen 
elkaar opgezet, gedupeerd en kapotgemaakt. Vrienden, families en gezinnen zijn 
uit elkaar gerukt door de misleidende landelijke maatregelen die zijn getroffen. Of 
het nu gaat om het wel of niet dragen van een mondkapje, of je wel of niet laten 
vaccineren, het heeft onze stad, ons land en onze samenleving gebracht naar een 
tweedeling waarbij mensen schaamteloos worden buitengesloten en de toegang tot 
het dagelijks leven wordt hen ontzegd. 

AFSCHAFFEN MONDKAPJES
U weet het ongetwijfeld nog. Het begon allemaal tijdens de prille start van 2020. 
Corona was ook in ons land aangetroffen. Het RIVM wist ons te vertellen dat het 
onschuldig was en bovendien niet van mens tot mens overdraagbaar, maar vooral 
dat mondkapjes geen bescherming bieden. Toch werden ze verplicht. In vrij korte 
tijd liep iedereen rond met een symbool van schijnveiligheid. De angstpropaganda 
heeft duidelijk haar werk gedaan. LPF Breda gelooft, zoals eerdere onderzoeken al 
hebben aangetoond, niet in de beschermende werking van mondkapjes en ziet het als 
schijnveiligheid.

VACCINEREN BEPAAL JE ZELF
Uiteindelijk was daar het verlossende antwoord. Het vaccin! In korte tijd was er een 
vaccin beschikbaar dat ons zou beschermen tegen het virus. Het zou echter altijd een 
vrije keuze blijven om deze puur experimentele substantie tot je te nemen en zou 
nooit invloed hebben op onze persoonlijke vrijheden. Een grote leugen. 

Helaas, de waarheid bleek het tegenovergestelde te zijn. Het vaccin bleek de injectie 
te zijn van totale destructie van onze samenleving, waarbij vrijheid, gelijkheid en 
eenheid werden vervangen door drang, dwang en machtsmisbruik. Tot op de dag van 
vandaag is deze ziekmakende beleidsvoering, die aan niemand meer valt uit te leggen, 
structuur en regelmaat geworden. LPF Breda wil aan ieder de keuze laten om zich 
wel dan niet te vaccineren en waarbij grondrechten niet worden geschonden en onze 
vrijheden gewaarborgd blijven. 

STOP DE QR-WAANZIN 
Het zelf maken van persoonlijke keuzes op basis van eigen inzicht, bevindingen en 
standpunten noemden we ooit vrijheid. Nu wordt het stelselmatig, stap voor stap, 
bestraft met nog verdere uitsluiting en boetes, en blijkt diezelfde vrijheid alleen 
nog verkrijgbaar te zijn via een app op je telefoon, namelijk via een QR code. LPF 
Breda is dan ook faliekant tegen deze QR-maatschappij. Pure volksmennerij die 
niets bijdraagt aan de bestrijding van het virus, maar uit is op totale vernietiging van 
onze samenleving, onze economie en onze toekomst. LPF Breda wil dan ook dat we 
als stad ver weg blijven van deze waanzin en roept op tot het collectief negeren en 
elimineren van deze onzinnige maatregel. Het is met recht de slechtste maatregel, het 
coronatoegangsbewijs (de coronapas), is hét voorbeeld van een maatregel die niets 
doet aan virusbestrijding. Het maakt alles kapot, behalve het virus. 
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ZEG NEE TEGEN 2G 
Het toppunt van grote groepen mensen uitsluiten binnen de samenleving is natuurlijk 
de omstreden 2G-maatregel. Door invoering van 2G (gevaccineerd of genezen) is de 
persoonlijke vrijheid van vele mensen per direct onmogelijk gemaakt. Dit terwijl recent 
onderzoek heeft aangetoond dat 2G zinloos is als er een vaccin wordt gebruikt dat niet 
helpt tegen de omikron-variant. Deze maatregel heeft geen bestaansrecht omdat het 
simpelweg het virus niet bestrijdt. 2G kan en mag dan ook nooit werkelijkheid worden. 

Wij ontkennen geenszins het bestaan van Covid-19. Het bestaat. Net zoals griep 
bestaat. We zijn er dan ook van overtuigd dat het coronavirus in ons midden zal blijven 
en we zullen moeten leren leven met het virus. LPF Breda is dan ook zeer duidelijk 
over deze crisis: we zetten ons in woord en daad in tegen de lockdown, tegen 2G, tegen 
3G, en pleiten voor vrijheid, en de waarborging van grondrechten. Iedereen mag zelf, 
zonder drang of dwang, kiezen voor een vaccinatie of juist niet. Iedereen mag volop 
genieten van het leven, of voorzichtiger hiermee omgaan. Vrijheid staat voorop, en dat 
valt wat ons betreft ook samen met respect voor de keuze die iemand maakt. Op deze 
manier kunnen ook de ondernemers weer doen wat ze het liefst doen: ondernemen. 
Zo doen we het daadwerkelijk samen!

Wij zijn, in woord en daad, de krachtigste politieke partij in Breda die dit zo duidelijk 
uitspreekt. Dit was zo, is zo, en dit zal ook zo blijven. Daar kan de Bredase kiezer van 
op aan. Laat hier dus geen misverstand over zijn! Het gaat om uw grondrechten, uw 
vrijheden en uw toekomst. Dat is waar wij voor staan. 

”
WE MOETEN 
PER DIRECT 
STOPPEN MET DE 
CORONAPAS, 1G, 
2G EN 3G. TERUG 
NAAR NORMAAL!
Veronique Graumans
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VERANTWOORDELIJK BESTUUR
LPF Breda wil dat de kloof tussen politiek en de inwoners van Breda drastisch wordt 
verkleind. Gemeente Breda heeft op dit gebied al diverse verbeteringen aangebracht 
zoals de mogelijkheid om direct met de gemeenteraad in gesprek te gaan via een 
inspreekbijdrage, openbare documentatie en het live volgen van raadsvergaderingen 
via een livestream. Echter, politieke keuzes worden nog te vaak gebaseerd op eigen 
idealen en nog te weinig getoetst aan de wens van de inwoners. Het is dan ook van 
groot belang de directe democratie voor de Bredanaar sterk te bevorderen. Denk 
hierbij aan referenda, een gekozen burgemeester en transparantere besluitvorming. 

REFERENDUM
Om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen is een (adviserend) referendum 
een effectief middel ter bevordering van de directe democratie binnen ons 
Breda. Helaas hebben de gevestigde partijen in de landelijke politiek het bindend 
referendum afgeschaft. Een adviserend referendum blijft dan over. Ook hiermee 
stijgt de betrokkenheid van inwoners met de Bredase politiek en wordt er duidelijk 
inzicht verkregen in hun standpunten over vraagstukken die van impact zijn op hun 
dagelijkse leven. LPF Breda zal er dan ook alles aan doen om het college de wens 
van het volk te laten opvolgen! Tevens moet de drempel voor de Bredanaar, om een 
referendum aan te vragen, omlaag.

GEKOZEN BURGEMEESTER
Als er iets niets te maken heeft met democratie, maar gestoeld is op de gratie en 
gunfactor van de gemeenteraad zonder dat ook maar een enkele inwoner hierover om 
zijn of haar mening is gevraagd, dan is het wel de benoeming van de burgemeester 
van ons Breda. Een burgemeester vertegenwoordigt de belangen van elke inwoner en 
zou vanzelfsprekend ook moeten worden gekozen door de Bredanaars zodat ook hier 
sprake is van directe democratie. 

VERNIEUWING BESTUURSCULTUUR
Nog te vaak wordt er op diverse plaatsen buiten de raadszaal politiek bedreven waarbij 
op informele wijze belangrijke besluiten worden genomen, buiten het zicht en zonder 
inspraak van anderen. Daarnaast ontdekken we met enige frequentie dubieuze 
nevenactiviteiten van volksvertegenwoordigers die veelal onbesproken blijven. Dit 
moet veranderen. Wij willen deze schimmige bestuurscultuur doorbreken door 
transparantie en inzichtelijkheid zodat besluiten kunnen worden genomen waar ze 
horen, in de raadszaal. 

POLITIEKE ONDERMIJNING 
De onderwereld maakt gebruik van mensen en diensten uit de bovenwereld. Dit 
wordt ook wel ondermijning genoemd wat leidt tot normvervaging en aantasting van 
ons veiligheidsgevoel. Deze onwenselijke verweving weet onze samenleving negatief 
te beïnvloeden en dient te allen tijde te worden bestreden. Het toepassen van een 
gedetailleerde VOG-screening beperkt de risico’s bij ondermijning. Daarnaast vinden 
we dat de gemeente, burgemeester en justitie inzage moeten kunnen hebben in de 
geldstromen van politieke partijen, indien er signalen zijn van ondermijning. 
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INSPRAAK & TEGENSPRAAK
Ondanks de diverse verbeteringen die inmiddels zijn gerealiseerd op het gebied van 
directe democratie lopen we achter bij wijkraden en (dorps)kernen waar nog te vaak 
op weerstand wordt gestuit van uit het college en ontstaat er het gevoel dat men niet 
serieus wordt genomen en niet gehoord wordt. Graag wil LPF Breda hier significante 
veranderingen in aanbrengen om ook hier de mate van inspraak te verbeteren. De 
wijkraden en dorpskernen staan dichter bij de praktijk waardoor juist hun input de 
meest concrete adviezen kan opleveren. 

FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID
Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor onze gemeenschapsgelden. Gelden die door 
hardwerkende Bredanaars is betaald. De geschiedenis leert ons dat hier niet altijd 
even verantwoordelijk mee wordt omgegaan. Zo kennen we verschillende voorbeelden 
van onrendabele projecten, dubieuze investeringen en suggestieve snoepreisjes. Een 
verstandiger financieel beleid is dan ook vereist om zorg te kunnen dragen voor onze 
stad, onze inwoners en onze toekomst. Je kunt immers iedere euro maar één keer 
uitgeven. 

Een concreet plan dat LPF Breda wil uitvoeren is de gemeentelijke belastingen 
weer terugbrengen in eigen beheer. Organisatorisch is de uitbesteding naar 
Belastingsamenwerking West-Brabant geen gelukkige keuze geweest. De service naar 
de burger toe is afgenomen, terwijl deze reorganisatie veel geld heeft gekost, waardoor 
diezelfde belastingen weer zijn toegenomen. Op het eind betaalt de Bredanaar de 
prijs, en wij draaien het graag terug om de Bredanaar weer van dienst te zijn.

STRENGER TOEZICHT OP UITGAVEN
In Breda moeten we verstandig omgaan met onze financiën. Strategische keuzes 
dienen weloverwogen gemaakt te worden. Dat geldt ook voor de citymarketing. Te 
vaak worden er enorme bedragen uitgegeven die totaal niet verantwoord zijn. Of 
er blijken onjuiste berekeningen en begrotingsbesluiten te zijn gemaakt die aan de 
inwoners niet meer uit te leggen zijn. Een strenger toezicht op onze uitgaven is geen 
overbodige luxe, maar noodzaak.

STRENGERE EISEN VOOR SUBSIDIES
Breda is een dynamische stad met veel mooie initiatieven die van grote waarde zijn 
voor de stad. Te vaak worden subsidies verstrekt aan organisaties zonder aantoonbaar 
resultaat of toegevoegde waarde. Soms blijkt het zelfs dat organisaties zonder 
financiële ondersteuning prima kunnen functioneren. LPF Breda pleit voor strengere 
eisen op het gebied van toewijzing en verstrekking van gemeentelijke subsidies om 
zo effectief mogelijk te opereren zodat de juiste gelden worden ingezet op de juiste 
plaats. Tevens wil LPF Breda alle lopende subsidies onder de loep nemen.

OPHEFFEN STEDENBAND YANGZHOU
Breda heeft sinds 2009 een stedenband, oftewel een zusterrelatie, met het Chinese 
Yangzhou. Deze stad is loyaal aan het Communistische regime in Peking en neemt 
actief deel aan de onderdrukking van en genocide op de Oeigoeren en andere 
minderheden. Dit is misdadig, onacceptabel en staat haaks op onze waarden van 
vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid en respect voor mensenrechten. Deze 
stedenband heeft de Bredanaar al minimaal 150.000 euro gekost! De conclusie is 
simpel: de stedenband met Yangzhou moet per direct van tafel! Wel staan we als LPF 
Breda open voor een intensivering van de andere stedenband, die met het Poolse 
Wroclaw, of het onderzoeken van een aanvullend partnerschap met een stad die wél 
onze waarden onderschrijft. 
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SAMEN IN BREDA
Breda is een dynamische stad die bestaat uit mensen met verschillende 
nationaliteiten, culturen, wensen, ambities en seksuele voorkeuren. Ondanks al deze 
verschillen zijn we allemaal Bredanaars. Het is belangrijk om in al die verscheidenheid 
de basis helder te houden: hoe gaan we met elkaar om, wat vinden we belangrijk, 
en vooral, hoe blijven we met elkaar in gesprek? Het is belangrijk dat we ongeacht 
elkaars verschillen, elkaar zien als mens en elkaar behandelen zoals we zelf ook 
behandeld willen worden, waarbij we elkaars standpunten erkennen en stoppen 
met het opleggen van meningen via onnodig diversiteitsgedram, woke-ideologieën 
of andere onzinnigheden die de weerbaarheid en stabiliteit van de samenleving 
verzwakken. 

LPF Breda is de partij bij uitstek die het gezonde verstand wil terugbrengen in de 
lokale politiek. Diversiteit is prima, maar moet niet geforceerd worden middels quota 
of “positieve” discriminatie. Breda is een gastvrije stad, waar elke mening gehoord 
mag worden, waar mensen van elke nationaliteit en/of seksuele voorkeur welkom 
zijn. Echter, de Nederlandse normen en waarden zijn leidend. Respect, vrijheid en 
democratie zijn de beginselen op basis waarvan we samenleven in onze prachtige 
stad. Op deze manier krijgt elke Bredanaar een eerlijke kans in het leven, op basis van 
kwaliteiten, intenties en ambities.

GEEN DIVERSITEITSGEDRAM
In Nederland, en vooral ook in Breda, heeft diversiteitsgedram haar intrede gedaan. 
Op het gebied van diversiteit is men compleet doorgeslagen in de bizarre mix 
van opgelegde maatschappelijke leefregels en stigmatiserende symboolpolitiek. 
We zien het overal in terug, alles moet “inclusief” en er wordt zwaaiend met 
het beschuldigende vingertje, op moreel verheven toon, opgelegd wat we wel 
of niet mogen zeggen, denken of doen. Zo ook op het gebied van arbeids- en 
loopbaankansen. Als iemand talent heeft, deskundig en ervaren is in zijn of haar 
werk, dan moet geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur en afkomst geen rol spelen. 
LPF Breda wil dan ook af van diversiteitsquota, maar mensen waarderen om hun 
vaardigheden. Diversiteit en inclusiviteit leidt juist vaak tot uitsluiting en exclusiviteit 
en dat is juist wat we niet willen. Waardeer het individu op kwaliteit, talent en 
deskundigheid en niet op groepskenmerken zodat iedereen een eerlijke kans krijgt.

GEEN WOKE-WAANZIN & CANCELCULTUUR
In Breda kun je zijn wie je wil zijn, maar ook moet er gezegd kunnen worden wat je 
wil zeggen. Uw persoonlijke vrijheid gaat hand in hand met uw persoonlijke mening. 
De alsmaar groeiende cancelcultuur heeft niets met vrijheid te maken. Het niet meer 
mogen benoemen van bepaalde woorden, dingen of kenmerken beperkt onze vrije 
samenleving, hetgeen we juist moeten koesteren. De tendens dat achter elke term, 
straatnaambordje, uitspraak of traditie een negatieve betekenis wordt gezocht en 
deze vervolgens geweerd wordt uit ons dagelijks leven omdat er ergens iemand 
zich eventueel hier ooit gekwetst door heeft gevoeld, heeft een autoritair gehalte 
dat we niet moeten nastreven noch accepteren. De woke-waanzin en cancelcultuur 
destabiliseert onze samenleving, tast onze wederzijdse weerbaarheid aan, zet 
mensen tegen elkaar op en verzwakt onze maatschappij eindeloos. Bovendien wordt 
hiermee het vrije woord het zwijgen opgelegd. LPF Breda pleit voor het bespreekbaar 
maken van elk probleem en het doorbreken van taboes en is fel tegenstander van de 
dwingende, opgelegde idealen op basis van een fictief schuldgevoel dat woke met 
zich meebrengt. Hou de dialoog in leven, zodat je kunt zijn wie je wil zijn. 
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EFFECTIEVE AANPAK HOLEBI-GEWELD
We willen dat eindelijk eens echt het geweld tegen holebi’s effectief en grondig wordt 
aangepakt. Het plaatsen van bijvoorbeeld regenboogbankjes en het laten wapperen 
van regenboogvlaggen levert naast symboliek niet minder geweld op tegen holebi’s. 
Met symbolische maatregelen los je deze grote problemen niet op. Twee regenbogen 
maken nog geen zomer. De grootste bron van geweld tegen holebi’s is vooral terug 
te vinden bij het opleggen van religieuze en culturele normen en waarden tijdens de 
opvoeding en leefomgeving die de basis vormen van de geweldsdelicten van morgen. 
Dáár ligt de grondslag van het probleem en dáár ligt dus ook de oplossing. Wij willen 
dan ook dat daar de focus op komt! 

GELIJKWAARDIGHEID. NADRUK OP WAT JE WÉL KAN
Mensen met een fysieke of mentale handicap dienen op een gelijkwaardige en 
humane wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving. Breda is ook voor déze 
mensen verantwoordelijk en dient goed voor ze te zorgen. 

Of het nu gaat om wonen, werken of zorgen. Zo vinden wij het belangrijk dat 
gemeente Breda voortdurend in gesprek blijft met werkgevers om mensen met een 
beperking kansen te bieden. Ook vinden wij het belangrijk dat indien er aanpassingen 
in hun woning nodig zijn om hun kwaliteit van leven te waarborgen of te verbeteren, 
dat dit binnen korte termijn kan worden geregeld en zowel bureaucratisch of logistiek 
niet wordt vertraagd. Daarnaast pleiten wij voor het toegankelijk maken en behouden 
van publieke ruimten zodat ook zij hier gebruik van kunnen maken. Indien u vanwege 
uw handicap niet meer zelfstandig kunt wonen dienen er ook genoeg beschikbare 
woonvoorzieningen te zijn. 

BUURTINITIATIEVEN
Volgens de buurtenquête vindt slechts 51% van de Bredanaars de gemeentelijke 
ondersteuning bij buurtinitiatieven voldoende. Dit is een slechte score. Voor LPF Breda 
is het dus een heldere boodschap: wij dienen als gemeente hier een actievere rol in 
te spelen. Buurtinitiatieven geven kleur aan de stad en brengt mensen samen. Ook 
komen deze initiatieven vaak van de mensen met de meeste kennis van de situatie en 
buurt. Hier moeten we serieus mee omgaan. In een gepaste rol met een realistische 
kijk op de (financiële) haalbaarheid, als gevolg faciliteren waar het kan. Dit is een van 
de vele manieren waarop we als nieuwe, lokale partij de Bredanaar weer een blijvende 
stem geven in de toekomst van hun stad.

 ”MET EEN 
REGENBOOG-
BANKJE LOS 
JE NIET HET 
PROBLEEM OP 
VAN HOMOHAAT.
Ronnie Foesenek
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SPORT & GEZONDHEID
Elke inwoner van Breda moet kunnen sporten, of het nu voor de gezondheid is of 
als hobby. Van grote topsportevenementen tot lokale voorzieningen, LPF Breda 
wil ze toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar maken voor iedereen. Gezondheid 
is van levensbelang en hobby’s vervullen een grote maatschappelijke rol. LPF 
Breda vind het belangrijk dat elke inwoner van Breda de mogelijkheid heeft om te 
kunnen sporten en te werken aan zijn of haar gezondheid. Of het nu gaat om grote 
topsportevenementen of lokale voorzieningen, LPF Breda wil de mogelijkheden die 
Breda te bieden heeft beter onder de aandacht brengen waarbij toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en bereikbaarheid voor iedereen wordt geoptimaliseerd. Sport en 
gezondheid is van ons allemaal. 

TOPSPORTKLIMAAT IN BREDA
Breda staat bekend als een sportieve stad. Diverse mooie sportevenementen hebben 
we als stad mogen organiseren en daar zijn we enorm trots op. Graag willen we op 
dit pad verder door meer grote sportevenementen naar onze gemeente te halen. Het 
voornemen om de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) 2024 te organiseren 
steunen we dan ook. Evenementen van dit kaliber zijn een grote bron van inspiratie 
en motivatie. Ook heeft topsport een groot bereik. Vele fans, liefhebbers, maar ook 
ondernemers zijn erbij gebaat. We kijken al uit naar bijvoorbeeld de Vuelta, de grote 
wielerronde die in het aankomende seizoen neerstrijkt in onze gastvrije stad.

BEWUST EEN GEZONDERE LEVENSSTIJL 
Bredanaars verdienen voldoende mogelijkheden te hebben om gezond te kunnen 
leven. Gezond leven bestaat voor een groot deel uit voeding en beweging. 
Er is gelukkig dan ook een ruim aanbod van gezonde voeding en sportfaciliteiten 
beschikbaar. Zelf zien we in nieuwe fruitbomen op locaties zoals het Valkenberg een 
waardevolle bijdrage aan een gezonde stad. Tevens bieden tal van lokale ondernemers 
verse producten aan. Echter, we moeten niet doorschieten naar betutteling: wie van de 
typische Bredase bourgondische levensstijl wil genieten, moet dat ook kunnen blijven 
doen. 

ACTIEVE STEUN VOOR SPORTVERENIGINGEN & ORGANISATIES
Sportverenigingen, wie is er niet groot mee geworden. Het belang van deze clubs gaat 
verder dan alleen gezondheid, ze houden kernen en wijken levendig, maar zorgen 
ook voor een gevoel van “samen” en stimuleren kinderen, maar ook volwassenen, om 
een sport uit te oefenen. Vanwege de grote rol die deze verenigingen spelen binnen 
Breda, willen we actieve steun aanbieden, waar nodig en waar het kan. Door de 
coronamaatregelen zijn vele clubs in de problemen gekomen en de gemeente dient 
dus de gedupeerde organisaties te ondersteunen in de uitvoering van een herstelplan. 
Sportverenigingen die bijvoorbeeld door de coronacrisis en de idiote maatregelen van 
het kabinet dreigen om te vallen dienen te worden geholpen. In iedere kern dienen 
voldoende mogelijkheden te zijn om te sporten. Dit draagt bij aan de cohesie in de 
kernen en stimuleert kinderen maar ook volwassenen om een sport uit te oefenen.

GEEN BREDA ZONDER NAC
NAC zit al meer dan een eeuw verweven in het DNA van onze stad, beschikt over een 
indrukwekkende historie en onderneemt vele mooie maatschappelijke initiatieven. 
Een Breda zonder NAC is simpelweg ondenkbaar. Lijst Pim Fortuyn Breda zal zich 
vanzelfsprekend blijven inzetten voor de club. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat 
er sprake is van verantwoordelijk bestuur, een gezonde liquiditeit, en een realistische 
toekomstvisie. 
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SOCIAAL DOMEIN
Binnen het sociaal domein hebben we een grote verantwoordelijkheid in de zorg en 
ondersteuning van onze inwoners. Het is van belang dat deze ondersteuning in dienst 
staat van de Bredanaar. Door goede regelgeving en uitvoering van beleid op het 
gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen draagt Breda 
bij aan de vermindering van ongelijkheid in onze samenleving. We zien echter dat er 
in de afgelopen termijnen veel fout ging door een stroperig bureaucratisch systeem 
waar het sociaal domein op is ingericht. 

Ook zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen enorm is toegenomen in de 
afgelopen periode. Dit heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie in onze 
stad. Het is hoog tijd voor verandering. We willen investeren in armoedebestrijding, 
schuldhulpverlening verbeteren, en de leefbaarheid vergroten in kwetsbare wijken, 
zodat elke Bredanaar een kansrijk bestaan kan opbouwen in onze stad. 

SNELLER UIT DE BIJSTAND
Mensen in de bijstand moeten geschikte begeleiding krijgen voor een terugkeer naar 
een baan. Omscholing, het starten van een eigen onderneming, maar ook andere 
initiatieven dienen gedurende een aantal maanden de ruimte te krijgen met behoud 
van uitkering. Een toekomst opbouwen doe je immers zelf, en niet een medewerker 
van de gemeente Breda. Bredanaars kunnen wat LPF Breda betreft prima aan zichzelf 
werken door middel van (om)scholing, terwijl ze ook vrijwilligerswerk doen. Initiatief 
tonen wordt beloond.

STRENGERE FRAUDEBESTRIJDING
In Breda willen we goed voor onze inwoners zorgen, daar zijn onze sociale 
voorzieningen ook op ingericht. Hiervan moet geen misbruik gemaakt worden, het 
systeem valt of staat met menselijkheid, solidariteit en vertrouwen. Fraude binnen het 
sociaal domein blijft daarom een doorn in het oog. Indien er na gedegen onderzoek 
met ontegenzeggelijk bewijs daadwerkelijk sprake is van fraude, moet er met gepaste 
en effectieve maatregelen tegen worden opgetreden. 

EFFECTIEVE ARMOEDEBESTRIJDING
Mensen kunnen om uiteenlopende redenen in de armoede belanden. Ziekte, een 
faillissement, een scheiding, of schulden op andere wijze, diverse oorzaken kunnen 
hieraan ten grondslag liggen. Dit vraagt onherroepelijk om een specifieke en 
menselijke begeleiding, in aanloop naar een zelfredzaam en schuldenvrij bestaan. De 
Bredanaar die in deze ongewenste situatie terechtkomt dient bekend te zijn met de 
professionele hulp die de gemeente kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan proactieve 
begeleiding bij wettelijke schuldsanering (Wsnp-trajecten) en budget coaching, 
waarbij er meer persoonlijke aandacht kan worden gegeven aan de woon- en 
leefsituatie en de problemen effectiever kunnen worden aangepakt. 

UITBREIDING BREDAPAS
In Breda hebben we vele manieren om de Bredanaar te ondersteunen. De BredaPas is 
een succesvol middel om inwoners ondanks hun situatie tóch te voorzien in primaire 
behoeften en hun welzijn en levenskwaliteit te bevorderen. Echter, wij vinden dat het 
aanbod inzake de BredaPas te beperkt is. Dit moet worden uitgebreid voor mensen 
met een laag inkomen. Zij moeten meer aanspraak kunnen maken op kortingen op 
diensten en producten. Wel moeten we goed blijven beoordelen wie in aanmerking 
komt voor de BredaPas. Hierdoor komen de voordelen ook terecht bij de Bredanaars 
die het echt nodig hebben, waarvoor het dus bedoeld is.
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VERKEER & INFRASTRUCTUUR
Breda moet toegankelijk blijven voor iedereen, waarbij de vrijheid moet blijven 
bestaan welk vervoersmiddel wordt ingezet bij het deelnemen aan het verkeer. Of we 
nu de auto pakken, de fiets of liever met het openbaar vervoer willen gaan. We zijn 
vrij om te kiezen op welke manier we willen reizen. Breda moet altijd streven naar de 
juiste balans in toegankelijkheid zodat voor elke situatie het gepaste vervoersmiddel 
kan worden gekozen. In de afgelopen jaren zijn er in Breda al diverse verbeteringen 
gerealiseerd. Toch zien we nog zeker de nodige kansen om de kwaliteit en flexibiliteit 
van het verkeer en de infrastructuur binnen de stad te optimaliseren. 

VEILIGHEID & ONDERHOUD 
De afgelopen jaren zien we een terugkerend patroon van verkeersongevallen op 
kritieke verkeerslocaties. Locaties die aantoonbaar gevaarlijk zijn, moeten snel 
worden verbeterd. Zo’n locatie is de kruising ter hoogte van de Keizerstraat, Oude 
Vest en Molenstraat. Onduidelijk en gevaarlijk! LPF Breda wil hier stevig op inzetten 
en streeft naar nul verkeersdoden. Het beveiligen en optimaliseren van gevaarlijke 
verkeerspunten, fietspaden en oversteekplaatsen is een eerste stap in het veiliger 
maken van het Bredase verkeer. 

INFRASTRUCTUUR
Daarnaast willen we investeren in onderhoud van de Bredase infrastructuur. 
Denk hierbij aan het waarborgen van de doorstroom en veiligheid van rijbanen, 
oversteekplaatsen en verkeersregelinstallaties. Tevens willen we dat er serieus 
aandacht wordt besteed aan de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg inzake de 
verkeersdrukte in combinatie met de beoogde bouwplannen. Het is zaak dat de 
colleges van Breda en Oosterhout samen harde afspraken maken voor de toekomst 
hiervan.

INNOVATIE IN VERKEER
Ook innovatie houdt nooit op. Immers, stilstand is achteruitgang. Ook specialisten 
weten dit maar al te goed en we gaan daarom graag met ze in gesprek om te werken 
aan innovatie in het verkeer. Daarnaast zorgen verbeteringen in het verkeer niet alleen 
voor verhoogde veiligheid. We streven ook naar ideeën die het reizen comfortabeler 
maken en de stad mooier.

SPECIAAL STUDENTEN-OV
In Breda willen we naast wonen, werken en leven ook prettig kunnen reizen via het 
openbaar vervoer. We zien nu te vaak dat tijdens spitsuren bussen overvol zitten, wat 
tot veel ontevredenheid leidt bij reizigers. Met name ouderen worden dan belemmerd 
in het gebruik maken hiervan door de enorme hoeveelheid studenten. Om dit 
probleem aan te pakken pleit LPF Breda voor een speciaal OV voor studenten zodat 
ook ouderen op een prettige manier kunnen reizen binnen de stad.
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BREDABUS MOET BLIJVEN
De busverbinding met Zeeuws-Vlaanderen, ook wel bekend als de Bredabus, mag 
niet verdwijnen. De bus die Hulst via Clinge, Nieuw-Namen en Antwerpen met Breda 
verbindt, is cruciaal voor de Zeeuws-Vlamingen die in Breda (en omgeving) werken of 
studeren. Deze busverbinding is inmiddels een begrip in onze stad, en dat willen we 
zo houden. Sterker nog, zonder deze busverbinding verliest Breda de connectie met 
de regio, en enthousiaste toekomstige studenten. LPF Breda zal daarom alles op alles 
zetten om de Bredabus te behouden. 

TRAM- OF METROVERBINDING IN DE REGIO
Breda is een autoluwe stad. Hierdoor is de stad toegankelijker voor voetgangers 
en fietsers en zorgen we bovendien voor een schonere stad. Als negende stad van 
Nederland mag een tram- of metroverbinding niet ontbreken. Mensen die door 
de huidige wooncrisis uitwijken naar een woning buiten de stad kunnen op deze 
milieuvriendelijke wijze snel op hun gewenste bestemming zijn. LPF Breda wil dan ook 
dat er intensief naar deze mogelijkheid wordt gekeken. Hierdoor maken we ons Breda 
namelijk nog toegankelijker!

PARKEERBELEID
Of we het graag bespreken of niet, het blijft een heikel punt in Breda. Niet voor 
niets is de parkeerproblematiek in Breda de op één na grootste ergernis van de 
Bredanaar. Er is veel frustratie en ergernis als het gaat om de eenduidigheid, 
toegankelijkheid en functionaliteit van parkeermogelijkheden in zowel het centrum 
als de wijken. Parkeerbeleid is en blijft maatwerk. LPF Breda ziet er op toe dat het 
parkeerbeleid in de gemeente altijd met inachtneming is van de omwonenden, 
ondernemers, en met inbegrip van de privacywetgeving. Ook moet het functioneel 
zijn en toekomstbestendig. Zo bekommeren we ons om de inwoners van Boeimeer, 
specifiek het Van Sonsbeeckpark, maar bijvoorbeeld ook de ondernemers in Belcrum 
nabij de Speelhuislaan. Ook op het gebied van parkeermogelijkheden in het centrum 
pleiten we voor een betere doorstroom, door met name van de Markendaalseweg een 
eenrichtingsweg te maken zodat het parkeren bij de Barones geen bron van ergernis 
meer hoeft te zijn. 

”WAARBORGEN VAN 
DE DOORSTROOM EN 
VEILIGHEID VAN HET 
BREDASE VERKEER 
EN INFRASTRUCTUUR.  
Eric Verzijl
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OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE AUTO’S 
Ook in het kader van het toenemende aantal elektrische auto’s dient goed 
geïnventariseerd te worden wat de huidige behoefte en capaciteit inzake oplaadpalen 
is. Zodoende kunnen we de Bredanaar voorzien van gemak, terwijl we blijven werken 
aan een toekomstplan. Op dit moment is het aanbod van oplaadpunten onvoldoende 
en worden er vetes uitgevochten tussen bewoners over wie wanneer gebruik mag 
maken van de beschikbare oplaadpalen. LPF Breda wil kunnen voorzien in de behoefte 
van nu en in de toekomst. 

DE NOORDELIJKE RONDWEG
De Noordelijke Rondweg is de belangrijkste weg van Breda. Helaas is het inmiddels 
ook een groeiend verkeersprobleem. De weg is simpelweg te druk en de rek is eruit. 
Dit verdient een complete herziening, en daarmee is het idee van de ondertunneling 
geboren. Hier is ook LPF Breda voorstander van. De ondertunneling van de Noordelijke 
Rondweg - een drie kilometer lange tunnel ter hoogte van de Mark, Belcrum, Linie 
en Doornbos - is in onze ogen de juiste weg voorwaarts. Hierdoor wordt de veiligheid 
van alle weggebruikers verbeterd, omdat fietsers en voetgangers gescheiden zijn van 
de auto’s en hierdoor op een prettigere manier van Noord naar Zuid kunnen gaan. 
Hiermee, een belangrijke voorwaarde voor LPF Breda, wordt Breda-Noord ook beter bij 
de rest van de stad betrokken. Ook is er dan meer ruimte voor groen en woningbouw.

Wel willen we extra kritisch blijven op de kosten van dit ambitieuze project, alvorens 
we hiermee akkoord gaan. Naast het financiële aspect blijven we ook oog houden 
voor de effectiviteit en rentabiliteit van dit plan. LPF Breda ziet namelijk een 
grotere synergetische en economische meerwaarde onder de harde voorwaarde 
dat dit project gecombineerd kan worden met de aanleg van een Bredaas tram- 
of metronetwerk in verbinding met de regio. Hiermee zetten we écht in op een 
significante optimalisatieslag in de toegankelijkheid van ons Breda. 

Wij streven naar een mooie toekomst voor de stad, maar wel een die te betalen en te 
onderbouwen is. Een groot project als deze vereist dat we voorzichtig met het geld 
van de Bredanaar omgaan. Dus wat ons betreft: een mooie toekomstvisie voor Breda is 
een tunnel onder de Noordelijke Rondweg, met een tram of metro die de stad met de 
regio verbindt.






