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Breda brengt het samen. Dat 
klinkt mooi, maar wat betekent 
het eigenlijk? En hoe geven 
Bredanaars daar  invulling aan? 
Burgemeester Paul Depla en 
directeur Breda Marketing, 
 Hildegard Assies, geven je een 
kijkje in de keuken. 
 Depla: ‘Breda heeft een 
hele rijke historie, maar wil 
je een plek blijven waar ieder-
een samenkomt, dan moet je 
 vernieuwen. En dat  vernieuwen, 
doet Breda volop. Met een 
nieuwe visie voor het Haven-
kwartier en omgeving station, 
maar ook met creatieve en 
 duurzame initiatieven,  (inter)
natio nale evenementen en meer 
groen.’ Assies vult aan: ‘Breda 
is veel meer dan een gezellige 
stad. Het historische stadshart 
brengt je terug in het verleden, 
dat koesteren we. Het creatieve 
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en groene hart werpt een ver leidelijke blik op 
de toekomst.
 De combinatie van creativiteit en toegepaste 
technologie, zorgt voor impuls in Breda. Het 
trekt een nieuwe doelgroep en draagt bij aan 
een gebalanceerde groei van de stad. Naast het 

feit dat Breda met de Blind Walls 
het grootste openlucht museum 
van Nederland heeft, richt de 
 Business University of Applied 
Science (BUas) dit jaar een Smart 
Tourism Living Lab op.  Studenten 
onder zoeken samen met  bewoners 

en bezoekers o.a. de  toeristenstroom: hoe 
 houden we Breda  toegankelijk,  aantrekkelijk 
én leefbaar?’ Depla ziet crea tiviteit steeds meer 
als drijvende factor achter andere  economische 
sectoren: ‘Breda is de stad van de dj’s, game- 
industrie en toonaangevende 
 evenementen. We vergeten 
 weleens, dat daar omheen een 
volledige infra structuur nodig 
is. Creativiteit houdt de motor 
 draaiende.’ 

DE  GRENZELOZE 
STAD VAN 
 CREATIVITEIT
In Breda krijgen  creativiteit, 
ondernemerschap en 
 toegepaste technologie 
grenze loos de ruimte. Al 
sinds jaar en dag is deze stad 
een internationaal kruispunt. 
Hier vinden we  creatief 
onderwijs, grens verleggende 
gebiedsontwikkeling en 
vooruitstrevende (inter)
nationale initiatiefnemers, 
die over grenzen heen kijken. 

DE HISTORISCHE 
STAD IN HET PARK
Breda is een fantastische 
stad om te wonen en te wer
ken in een groen en historisch 
decor. In 2030 wil Breda 
de eerste Europese Stad in 
het Park zijn. Een groene en 
gezonde plek, met ruimte 
voor nieuwe en innovatieve 
ideeën en kansen voor ieder
een. Een stad in balans.
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Naast zijn innovatieve  karakter kent Breda, met 
zijn uitgestrekte en karak teristieke landschap, 

ook een oase van rust.  Volgens 
Assies een onmisbare  factor voor 
de leefbaarheid van de stad: ‘In ons 
drukke leven  zoeken we steeds meer 
naar rust en ont haasting. Dat vin-
den we in en rondom Breda: Stad 

in het Park.’ Dat gaat over de prachtige parken in 
het  centrum, maar ook over de groene  gebieden 
rondom Breda die de stad zuurstof geven, zegt 
Depla: ‘Met de klimaat verandering neemt 
 hittestress in steden toe. Veel water en groen 
 zorgen dan letterlijk voor  verkoeling.’ 
 Volgens Depla biedt Breda zijn inwoners 
én én. In het groen vinden zij rust en in de 
 binnenstad dynamiek: ‘Al van oudsher is Breda 
een gastvrije stad. Het maakt niet uit waar je van-
daan komt, wat je achtergrond is of van wie je 
houdt. In Breda voel je je al heel snel thuis.’ Assies 
vult aan: ‘In Breda smelt al het goede in het leven 
samen. Het leven wordt hier echt gevierd. Breda is 
ook een plek waar we oog  hebben voor elkaar. Een 
plek die voelt als thuis. Welkom in Breda!’

DE GASTVRIJE STAD 
VAN ONTMOETING
In Breda komt het samen. 
Mooie winkels én gezellige 
horeca. De binnenstad én het 
groen. Goede oplei dingen 
én ambitieuze  bedrijven. De 
 allure van een grote stad én 
tegelijkertijd het gemoede
lijke van een groot dorp. 
Breda verbindt het allemaal.  
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