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Voor iedereen die wil weten
wat er leeft in Breda

Een conﬂict? Praat erover! | Conﬂicten
tussen buren. Om er samen uit te komen,
doen ook in Breda steeds vaker partijen
een beroep op buurtb

5

Wat is nu vijfduizend euro? | Vijf Bredase
vwo-klassen dachten het afgelopen halfjaar
na over een project dat de gemeente voor
vijfduizend euro kan uitvoeren.

7

Spelenderwijs de taal leren | Via het
project VoorleesExpress gaan vrijwilligers
op pad om kinderen met een taalachterstand voor te lezen.

10

Verder bouwen | Hoe ziet Breda eruit
in 2020? Gemeente en inwoners praten
erover. Het resultaat: een toekomstvisie
met ruimte voor dromen en verlangens.

13

4 juni: Europese
verkiezingen

O

p donderdag 4 juni vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Met het rode potlood, want de
stemmachines mogen vanwege fraudegevoeligheid niet meer gebruikt worden.
Begin mei ontvangt u een stempas waarmee
u bij elk stembureau in Breda kunt stemmen.
De kandidatenlijst volgt eind mei. Wie geen
stempas ontvangt, de pas kwijt raakt of een
beschadigd exemplaar heeft, kan tot en
met 2 juni een vervangende pas aanvragen.
Vergeet daarbij uw legitimatie niet!
Als u op 4 juni in een andere gemeente
wilt stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Het is ook mogelijk een andere
Bredase kiezer te machtigen. Vul daarvoor
samen met de gemachtigde het volmachtbewijs op de achterkant van de stempas in.
Wilt u iemand uit een andere gemeente
machtigen, dan kunt u daarvoor een
schriftelijk verzoek indienen.
Voor het aanvragen van een kiezerspas,
volmacht of vervangende stempas kunt u
terecht bij de afdeling Burgerzaken of op
www.breda.nl (klik in de rechterkolom
op ‘Europese Verkiezingen’). Informatie over
de Europese Verkiezingen is ook te vinden
op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Leerlingen van alle basisscholen in Breda krijgen jaarlijks een
programma om te ervaren hoe breed en leuk cultuur is.

Extra geld voor cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur

Cultuur, dat moet je zien,
horen, voelen en beleven
Cultuur is er voor iedereen, maar niet iedereen komt er automatisch mee in aanraking.
Om zoveel mogelijk Bredanaars van cultuur
te laten proeven steekt de gemeente de komende jaren extra geld in cultuurparticipatie.

A

ls het aan minister Plasterk ligt, zou elke
Nederlander actief in aanraking moeten

kunnen komen met verschillende vormen van
cultuur. Te beginnen met jongeren. Om dat
mogelijk te maken, heeft zijn ministerie een
Fonds Cultuurparticipatie in het leven geroepen.
Gemeenten die daar een bijdrage uit willen
ontvangen, moeten beloven zélf nog eens
hetzelfde bedrag in cultuurparticipatie te
investeren. Breda heeft dat gedaan, en zo is

er de komende jaren in totaal 270.000 euro
beschikbaar. Daarmee gaat de gemeente
extra investeren in drie soorten activiteiten:
cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur.
Breda-nu ging op pad om te zien wat er zoal
gebeurt.
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De tunnel komt eraan!
W

ie over de Noordelijke Rondweg
rijdt, wordt vanaf begin april ter
hoogte van de Oosterhoutseweg een stukje
omgeleid. Deze 'bypass' is aangelegd om
een begin te kunnen maken met de graafwerkzaamheden voor een tunnel onder de
Noordelijke Rondweg. Vanaf 2010 duikt de
Oosterhoutseweg via deze tunnel onder de
Noordelijke Rondweg door. Dat is veiliger
oversteken voor ﬁetsers en voetgangers.

Daarnaast zullen automobilisten op
de Noordelijke Rondweg waarschijnlijk
minder snel ‘binnendoor’ via Teteringen
naar Oosterhout rijden. Ook de doorstroming van het verkeer op de Noordelijke Rondweg en de Volans-snelbus
van Oosterhout naar Breda verbetert.
Tijdens de werkzaamheden is de Oosterhoutseweg tussen Nieuwe Kadijk en het
spoor afgesloten.

In 2010 ziet de Noordelijke Rondweg er zo uit.
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Cultuur, dat moet je zien, horen, voelen en beleven.

Cultuureducatie: De Ontdekking

“Voor kinderen is het écht een feest”

Kinderen leren spelenderwijs de bijzonderheden
van de Grote Kerk ontdekken.

Van muziekvoorstellingen tot een schilder
in de klas, en van een theaterworkshop tot
een feest ter gelegenheid van 500 jaar Grote
Kerk. Via het programma De Ontdekking
krijgen alle Bredase basisscholen jaarlijks een
kant-en-klaar cultuurprogramma, waarmee
kinderen in acht jaar tijd met álle kunstdisciplines in aanraking komen. “Onze ervaring is dat kinderen daar altijd dolenthousiast
op reageren”, zegt Mette Snijder van basisschool De Boomgaard. “Zeker kinderen die
van huis uit niet of nauwelijks met cultuur
in aanraking komen. Voor hen is iets als
een rondleiding door het Chassé Theater,

de Grote Kerk of een middag naar de bibliotheek, écht een feest.” Met het geld uit het
Fonds Cultuurparticipatie wil de gemeente
extra, actuele activiteiten ﬁnancieren én wordt
een ‘marktplaats’ opgezet om vraag en aanbod van cultuureducatie beter op elkaar af te
stemmen. “Wat wij op onze school graag willen, is een meer praktijkgericht aanbod”, zegt
Mette Snijder. “In groep 6 komt bijvoorbeeld
elk jaar een kunstenaar zes weken lang in
de klas lesgeven. Dat is zó ontzettend leuk,
dat willen we eigenlijk wel voor elke klas.
En dan ook voor de kleuters, want daar is
op dit moment nog niet zoveel voor.”

Amateurkunst: Podium Bloos en Dansnest

“De straat bestormen met dans”
Meedoen aan cultuur kan als toeschouwer,
maar ook als deelnemer. Via het cursusaanbod
van Nieuwe Veste en amateurgezelschappen
zijn duizenden Bredanaars in hun vrije tijd
bezig met schrijven, schilderen, toneelspelen,
muziek maken… Podium Bloos biedt bijvoorbeeld amateuracteurs en -dansers de kans om
hun talenten nog verder te ontwikkelen. En
dan kun je als ‘amateur’ een heel hoog niveau
bereiken, zegt Nana van Moergestel van
Dansnest, één van de gezelschappen die hun
uitvalsbasis hebben bij Podium Bloos. “Wij
richten ons op vergevorderde dansers. Mensen
die bijvoorbeeld alle cursussen bij Nieuwe
Veste gedaan hebben of zelfs de balletschool.
Eenmaal op dat niveau is de vraag hoe je je

verder kunt ontwikkelen.” Dansnest schakelt
professionele choreografen in om voor deze
groep voorstellingen te ontwikkelen, waardoor ze weer uitgedaagd worden. En waarmee Dansnest en passant ook nieuw publiek
weet te interesseren voor dans. “Onze nieuwe
voorstelling gaat in mei in Eindhoven in première, en deze zomer gaan we in Breda op
pad. ‘De straat bestormen met dans’, noemen
we het. We trekken langs allerlei locaties,
van een skatepark tot een verzorgingstehuis.
Vorig jaar dansten we nog in en rond een
echte stadsbus. Zo trek je een heel ander
publiek, zoals voorbijgangers. Al hebben
we in de loop der jaren ook wel een vast
eigen publiek opgebouwd.”

Dansen in en rond een echte stadsbus
trekt natuurlijk veel bekijks.

Volkscultuur: van trouwfeest tot stadsboerderij

“Volkscultuur, dat ben je zelf”

Barbara Putters: “We hebben allemaal
onze roots, en die moet je kennen.”

Cultuur is meer dan kunst. Kunst is een vorm
van cultuur, maar tradities, gewoonten en de
sporen van de (recente) geschiedenis om ons
heen zijn dat óók. “Volkscultuur, dat zijn we
zélf, allemaal”, vindt Barbara Putters van de
Stichting Cultuurbehoud Breda. “We hebben
allemaal onze roots, en die moet je kennen.
Je moet weten waar je vandaan komt.” De
Stichting Cultuurbehoud loopt dan ook over
van leuke ideeën en initiatieven om de Bredase cultuur én die van immigrantenlanden
levend te houden. “Neem tradities rondom
huwelijken. We hebben een voorstelling ontwikkeld waarin vrouwen uit allerlei culturen
hun eigen gewoonten uitbeelden, tot en met
de afscheidsmuziek van de bruid aan toe.” Als
onderdeel van Expeditie Belcrum gaat de stichting ook oude arbeiders interviewen om de
wereld van het snel verdwijnende industriële

Breda weer tot leven te wekken. Rondom
internationale Bredanaars, zoals Adriaen van
de Donck én Elvis-manager Tom ‘Colonel’
Parker, worden themawandelingen en lezingen
ontwikkeld. Als andere organisaties iets
met zulke thema’s doen, biedt de stichting
ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied
van promotie. Ook zijn er excursies rondom
‘vergeten kruiden’, bijvoorbeeld in de kruidentuin van het Begijnhof. In het poortgebouw
aan de Catharinastraat, bij de stichting thuis,
zijn bovendien schitterende miniatuurinterieurs te bewonderen, waaronder sinds
vorige maand die van een historische stadsboerderij. “Het gaat ons niet alleen om geschiedenis. Wat juist zo boeiend is, is de link
met levende tradities, levend erfgoed, waar
we onszelf in herkennen. Er wordt elke dag
nieuwe geschiedenis gemaakt!”

