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Werkconferentie Pact Deel 2: Samen discussiëren
over de teksten
Zo'n 50 Bredanaars waren op woensdag 13 juli in de Teruggave bij elkaar om de volgende stap
te zetten in het Programma Verbeter Breda. Zij wierpen een kritische blik op de tekst van Pact 2.
Dit is het document dat helpt om concrete stappen te zetten om de kansenongelijkheid in de
stad te verkleinen.

Lees meer

17 september Stadsconferentie Verbeter Breda Save the date!
Op zaterdagmiddag 17 september wordt de definitieve tekst van Pact Deel 2 gepresenteerd
tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hier is iedereen welkom om zijn steun en medewerking aan
het Pact uit te spreken. Kom je ook?

Meld je hier alvast aan

Eerste Bredaas Jeugdontbijt bezorgd!
Op 20 juni ontvingen 8 kinderen de allereerste Bredase Jeugdontbijtjes voor een hele week.
Stichting Jeugd Ontbijt Breda initiatief (JOBi) bedacht dit initiatief, met als doel uiteindelijk geen
enkele basisschoolleerling in Breda meer met honger naar de school te laten gaan.

Lees meer

Landelijke aandacht voor aanpak kwetsbare wijken
Sinds 4 juli is er een Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit landelijke
programma investeert fors in 20 kwetsbare wijken in 19 steden – waaronder Breda. Doel: een
kansrijke start voor bewoners van deze wijken, goede scholen, loopbaanoriëntatie en de aanpak
van armoede en schulden.

Lees meer

Bredaas Suikerfeest groots gevierd
Op zaterdag 7 mei werd het einde van de Ramadan voor de eerste keer groots gevierd met het
'Bredaas Suikerfeest'. Iedereen – moslim of niet – was welkom op het terrein van
voetbalvereniging BCB in Brabantpark.

Lees meer

Bestuursakkoord 2022-2026: Vol gas vooruit om
kloof te verkleinen
Dinsdag 7 juni werd het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ gepresenteerd. De
nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA beschrijft hierin de plannen voor 20222026. Het verkleinen van de kloof tussen kansarm en kansrijk heeft een belangrijke plek.

Lees meer

Betrokken ondernemers Breda (BoB): 'We moeten
buiten onze bubbel gaan kijken'
Op dinsdag 21 juni zijn de Betrokken ondernemers Breda (BoB) bij elkaar gekomen om te
praten over de kansongelijkheid in hun stad. Het werd een middag die vele ogen openden...

Lees meer
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