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Opbouw 
presentatie

• Groeiend belang bewustzijn 
toegankelijkheid 

• Nieuwe wet, nieuwe kansen? 

• Omgevingsvisie Breda 2040 

• Advies van een stadmaker



Urgentie én 
gelegenheid

• Wel groeiende aandacht 
• En Accessibility Award gewonnen 
• Maar nog te weinig bewustzijn tussen de 

oren 
• Bij ontwerpers en beleidsmakers 
• Terwijl de groep mensen met een 

beperking groeit (12 % bevolking, tussen 
20.000 en 25.000 in Breda) 

• En er enorme kansen liggen: 
• Op strategisch niveau 
• Op tactisch niveau 
• Op operationeel niveau 



Nieuwe wet, 
nieuwe kansen?

• Het moet eenvoudiger 

• Het moet integraler, minder 
sectoraal 

• Er moet ruimte zijn voor 
maatwerk 

• Snellere besluitvorming 

Dus: …….



Waarom een 
Omgevingsvisie Breda 2040

• Transitie naar nieuwe wetgeving 
(Omgevingswet) 

• Breda heeft nu heel veel kansen en opgaven 
voor de stad en voor regio, o.a. Economie, 
Wonen, Sociale domein  

• Veel veranderingen op stapel in de stedelijke 
systemen (o.a. energie, mobiliteit, klimaat, 
circulariteit) 

• Er dienen zich nu unieke kansen voor 
gebiedsontwikkeling, bepalend voor het 
karakter en identiteit van Breda 

• Nog versterkt door de Corona tijd van nu: doet 
iedereen nog mee, hoe de sociale opgave te 
koppelen aan de fysieke opgaven en 
mogelijkheden



Niet over één nacht ijs…

• Bouwstenen notitie in maart 2018 
• Trends en ontwikkelingen  
• Belangrijkste uitdagingen 

• Coalitieakkoord “Lef en Liefde” in juni 2018 
• Visie gereed in 2020 
• Voortbouwen op Structuurvisie Breda 

2030 

• “Talks of the town” september – december 
2019 
• Verdieping belangrijke thema’s met 

deskundigen



Niet over één nacht ijs…
• Benoemen van hoofditems en kernkeuzen 

voorjaar 2020  
• Quick scan Centrum 
• Scenario’s MER 

• “Talks with the town”, najaar 2020 
• Webinars, kranten Stad van Straks 
• PlanBreda 

• Concept omgevingsvisie aangeboden aan de 
stad, maart 2021  
• Met bijlagen o.a. planMER, perspectief 

Centrum 
• Essay Breda op weg naar de toekomst



De belangrijkste thema’s 
in deze visie
• Naar een vitalere en inclusievere stad voor de 

Bredanaars, met extra aandacht voor gezondheid en 
veiligheid 

• Ruimte voor een veelzijdige economische ontwikkeling 
van stad en regio 

• Op weg naar een nieuwe wederkerigheid tussen 
dynamische stad en dynamisch buitengebied  

• Hoe gebruiken we de transitie van primaire stedelijke 
systemen (energie, mobiliteit, digitalisering, 
groenblauw raamwerk) voor een leefbaarder inrichting 
van onze gemeente  

• Welke leidraad hanteren we voor de doorontwikkeling 
van het stadscentrum van Breda, gebruik makend van 
haar versterkte (inter)nationale positie?  

• Hoe blijven we een aantrekkelijke gemeente om te 
wonen, met een grote verscheidenheid aan woningen 
en woonmilieus voor de diverse bewoners?



De opbouw van 
de visie
• Sterk Breda, hier richten we ons op 

• Versterk internationaal knooppunt 
• Ongedeeld Breda 
• Verbind met groen 

• Veerkrachtig Breda, hier zorgen we voor 
• Aantrekkelijke vestigingsplek 
• Vitale gemeenschap 
• Duurzame omgeving 

• Dit gaan we doen 
• Programmering en realisatie 
• Beleidscyclus 

• Bijlagen



Sterk en veerkrachtig



Sterk en veerkrachtig



Sterk en veerkrachtig



Meerdere scenario’s onderzocht op effecten



Toetsen op omgevingseffecten





Plankaart sterk Breda



Plankaart veerkrachtig Breda



Kaart sterk ongedeeld Breda



Veerkrachtig Breda, vitale gemeenschap



Sterk Breda, verbonden met groen



Breda Centrum 
uitgelicht

• Centrum = Binnenstad + Crossmark 

• CSM onderdeel Crossmark 

• Identiteit + programma = vestigingsmilieu



Identiteiten  

Herstedelijking/ 
transformatie 

Centrumlocaties









Breda Centrum 2021 en 2040







Advies

• Groen, gastvrij, grenzeloos nu in te vullen 

• Nu slagen maken 

• Op strategisch niveau: 
• Integrale bijdrage aan Omgevingsvisie en 

omgevingsplan 
• Deelname debat herintegratie stedelijke ontwikkeling 

en stedelijk beheer 
• Beleidsmakers en ontwerpers periodiek scholen, 

afronden met diploma 
• Investeren in volledige communicatie 
• Ontwerpend onderzoek met hogescholen, 

bedrijfsleven en overheid



Advies
• Op tactisch niveau: 

• Actief deelnemen in grote en middelgrote 
gebiedsontwikkelingen 

• Inzetten op Bredaas Certificaat Toegankelijkheid 
en Gastvrijheid 

• Planteams uitnodigen rond ervaringsgegevens  
• User Experience Designers koppelen aan 

stadmakers 
• Op operationeel niveau: 

• Actief deelnemen in wijkplatforms 
• Verbrede uitwisseling op inclusiviteit rond de 

gebouwde omgeving (oud-jong, arm-rijk, man-
vrouw, nieuwkomers-honkvasten, mensen met 
en zonder beperking)



Dank voor jullie 
aandacht

Voor meer informatie en 
achtergrond 
Zie www.breda.nl/omgevingsvisie 

http://www.breda.nl/omgevingsvisie

