Aan de par jen die overwegen deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart 2022
Breda, 19 april 2021
Betre : kandidaatstelling en verkiezingsprogramma
Geacht afdelingsbestuur,
Ook u bent al aan het voorsorteren op het verkiezingsjaar 2022. Sommige zijn al gestart met de
kandidaatstellingsprocedures of hebben een programmacommissie ingesteld. Als ‘Pla orm Breda voor
Iedereen, gastvrij en toegankelijk‘ willen wij daarvoor een aantal zaken onder de aandacht brengen.
Allereerst betre het de opstelling van de kandidatenlijsten omdat dat de meeste prioriteit lijkt te
krijgen. Vervolgens willen we u input leveren voor de beleidswensen in de periode 2022-2026, waar u
bij het opstellen van uw programma rekening mee kunt houden. Tenslo e gaan we ons richten op het
nieuw op te stellen bestuursakkoord, zodat we in ieder geval de verworvenheden van deze periode
kunnen veilig stellen en waar nodig ook voortze en. En dat allemaal om Breda in 2030 een volledig
inclusieve stad te laten zijn, waarin toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering.
De huidige situa e is helaas nog steeds andersom.
Deze brief richt zich nu op onze wensen bij de kandidaatstelling. De ervaring leert dat mensen die zelf
met een beperking worden geconfronteerd, of het nu een fysieke of niet zichtbare beperking is, het
beste signaleren wat knelpunten zijn en waar de oplossingen liggen. Nu we ook in toenemende mate
gehandicapte burgemeesters, kamerleden, wethouders en raadsleden kennen, vragen wij alle lokale
par jen daar bij de komende kandidaatstelling ook uitdrukkelijk rekening mee te houden. Niet dat wij
verwachten dat iedereen een beperking hee – al zou ons dat niet eens verbazen – maar wel dat op de
lijst mensen staan die weten wat de problemen zijn voor mensen met een beperking. Al dan niet uit
eigen ervaring. Dat zal zeker ten goede komen aan een goed inclusief beleid in de komende
bestuursperiode of het nu om zorgen voor de buitenruimte, voor toegankelijke natuur, aangepaste
mobiliteit of inclusieve herstedelijking gaat.
En van onze kant doen wij ook een beroep op de mensen met een beperking om zich ac ef te
kandideren bij de verschillende par jen. Maar de liefde kan natuurlijk niet van een kant komen.
Voor het vervolg van onze campagne, waar we ons zullen melden met een concrete wensenlijst voor de
verkiezingsprogramma’s en diverse ac es, zouden wij graag iemand uit uw afdeling (bestuur, frac e,
leden) willen kennen als contactpersoon. Dat is al jd makkelijker als een postbus of mailadres. Wilt u
dat doorgeven aan ons per mail via info@bredavooriedereen.nl
Met vriendelijke en inclusieve groeten,
Namens het Pla orm Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk,
Wilbert Willems, voorzi er
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