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8800 Bredanaars 
gebruiken de Breda-
pas. Deze kortingspas 
is er voor inwoners 
met een laag inko-
men. Zo krijgen ook 
zij de kans om deel 
te nemen aan sport-, 
sociale- en culturele 
activiteiten. 

Maar liefst 75% van de Breda
naars geeft aan heel trots 
te zijn op Breda. Dat blijkt uit 
onderzoek van de gemeente. 
De inwoners zijn trots op de 
 historische binnenstad, het 
 groene karakter én de vele 
 sociale kwaliteiten. Zij noemen 
Breda gezellig, Boergondisch, 
levendig én gastvrij. 

75
Breda vierde in 2019 
75 jaar vrijheid. De stad 
herdenkt de Tweede 
Wereldoorlog en viert de 
vrijheid: een Breda voor 
iedereen!

Een hapje of een drankje 
doen? Dat kan in één van 
de 564 horecazaken die 
Breda rijk is. Dat zijn er 
op dit moment 27 meer 
dan een jaar geleden en 
118 meer dan in 2013. Dat 
belooft wat!

Mooie en 
verse pro-
ducten kopen 
van de boer 
of specialist 
uit de regio? 
Dat kan op 11 
markten in 
Breda. Een 
gezellige ont-
moetingsplek. 

Een speeldate met de 
kleine? Ouders en kinde-
ren ontmoeten elkaar in 
de speeltuinen van Breda. 
Op dit moment telt de 
stad 4 speeltuinen mét 
toezicht. Veilig spelen 
kan in de Abeelstraat, 
 Heuvelbrink, Ploegstraat 
of Somerweide.

Toeristen ziet Breda 
graag. Met de Inter
city Direct staan zij 
in een mum van tijd 
in hartje centrum. De 
reis van Schiphol 
naar Breda duurt 
slechts 52 minuten 
en vanuit Antwerpen 
sta je in een half uur-
tje op station Breda. 

Een nachtje 
logeren? Dat kan 
in één van de 17 
hotels van Breda. 

De Bredanaar is er voor de Bredanaar. In 
deze stad heerst een sociale sfeer. Veel 
inwoners zetten zich actief in voor elkaar. 
Van Buddy to Buddy tot kunstcollectief en 
van statushouder tot ondernemer. Sinds 
vorig jaar benoemen de gemeente en Breda 
Marketing aan aantal van hen tot ‘smaak-
makers’. Dit jaar zetten zij 38 van deze bij-
zondere Bredanaars in het zonnetje. 

Daar weten ze in Breda 
wel raad mee. Deze 
stad puilt bijna uit haar 
voegen van de cafés, 
 restaurants en terrassen. 
Van sterrenrestaurants, 
tot betaalbaar dineren en 
wijn- en bierproeverijen. 
Voor ieder wat wils!

38
77.000
Maar liefst 77.000 Bredanaars 
doen vrijwilligerswerk. De moti-
vatie, die verschilt. Sommigen ont-
wikkelen hun talenten en anderen 
ontmoeten  nieuwe mensen of komen 
in contact met  bijzondere organisa-
ties. Aan sociaal gedrag schort het in 
ieder geval niet in deze stad. 

%
Breda bruist!  
Deze stad staat  
bol van gezellige 
horecagelegen-
heden, sociale 
 initiatieven en 
 toeristische hot-
spots. Wat denk 
je bijvoorbeeld 
van Breda zijn 
77.000 vrijwilligers,  
564 horeca-
gelegenheden en 
geweldige bereik-
baarheid? In deze 
stad ontmoet  
je elkaar. 
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