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Verbeter Breda: hier staan we
Ruim een jaar na de start van het programma Verbeter Breda zetten we een volgende stap op
weg naar de aanpak van tweedeling in onze stad. Ook is inmiddels het Programmateam
Verbeter Breda voor het eerst bij elkaar gekomen. Dit team heeft als taak de volgende fase aan
te sturen. De stand van zaken.....

Lees meer

Buitenschoolse activiteiten hebben veel effect op
kinderen
Een pas verschenen onderzoek toont aan dat kinderen die buiten school actief lezen, sport- of
muziekles krijgen en wel eens een museum of theater bezoeken, veel beter presteren op de
basisschool. Dit zorgt voor ongelijkheid met leerlingen die veel minder toegang hebben tot
bepaalde middelen.
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Verbeter Breda, kom in actie!
Breda is een hele mooie stad om in te wonen, te werken en jezelf te vermaken. Maar toch is er
iets aan de hand. Met Bredanaars die het goed hebben gaat het steeds beter. En de problemen
van bewoners waar het minder goed mee gaat, worden vaak groter. Dat noemen we
tweedeling.
Tweedeling ontstaat omdat niet iedereen gelijke kansen heeft in het leven. Verbeter Breda wil
daar iets aan doen. Want dan gaat het beter met die mensen, maar ook met de hele stad. Om
alle Bredanaars gelijke kansen te geven is veel tijd nodig. Maar we kunnen er vandaag al wel
mee beginnen. Iedereen in Breda, bewoners en organisaties, kan meehelpen.
Heb je een goed plan of ken je iemand met een goed plan?
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TV-serie Gewone Helden op BredaNU
In de eerste aflevering vertelt Jolanda van Dulken (53) haar verhaal. Ze heeft moeite met lezen
en schrijven en computers en dat maakt haar leven niet altijd even makkelijk. Sinds een jaar of
vijf komt ze er voor uit en dat scheelt! Nu is ze trots dat haar poster in de stad hangt en dat ze
op televisie komt. Allemaal om andere mensen te helpen. “We mogen er zijn!”

Lees meer

Bestaanszekerheid: de stand van zaken
1 van de 6 thema's van Verbeter Breda is Bestaanszekerheid. Maar wat is dat eigenlijk? Hoe
groot is het probleem in Breda? En kunnen we dit oplossen? De laatste maanden zijn er vele
gesprekken gevoerd met de stad om dat uit te zoeken.
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Een plek voor iedereen in de wijk
Ook het gespreksplatform Leefbaarheid en Veiligheid heeft inmiddels alle gesprekken gevoerd
en een gezamenlijke bijeenkomst – twee zelfs – gehad. Prioriteit krijgen de (kwetsbare)
jongeren en het creëren van een plek voor iedereen in de wijk.
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Nieuw kunstgrasveld brengt mensen bij elkaar
Voetbalvereniging WDS in Haagse Beemden krijgt een nieuw kunstgrasveld. De gemeente
ondersteunt WDS met een bijdrage in het kader van Verbeter Breda. Het hoofddoel van deze
bijdrage van de gemeente: de bewoners van de verschillende buurten rondom de voetbalclub
met elkaar verbinden.
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