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Een goed verhaal vindt zijn oorsprong in je DNA,
je hoeft het alleen maar te zien. Een verhaal om
vandaag mee te blijven doen en morgen klaar
te zijn voor de grote veranderingen die op ons
afkomen. Breda ligt mooi tussen internationale
metropolen in. Het ging economisch goed in een
dusdanig tempo dat we onze schaal hebben
behouden. Juist dat is nu van grote waarde.
Breda biedt daarmee een uitstekende kwaliteit van
werk en leven. Een stad met wijken en dorpen met
een wijde, open omgeving waar gebruikers kunnen
terugschakelen. Rust en ruimte vinden om weer
energie, inspiratie en creativiteit bij te tanken.
Internationaal schakelen is onze rode draad.
We zien daarbij drie paden, soms parallel aan
elkaar, soms kruisend. Alle drie zijn ze essentieel en
uitdagend voor de ontwikkeling van de stad Breda.
Internationaal schakelen is een richting waarmee
Breda kan sturen op beleid en resultaat, zonder
tekort te doen aan de uitdagingen en de diversiteit
van Breda.
“Breda: where the calm surroundings provide more
opportunity for connection and quality of work and
life, rather than being driven by the fast moving
winds of change.”
Blik op de toekomst
We weten niet hoe de toekomst eruit ziet, maar
zouden we een poging durven wagen? Hoe kan dit
schakelen eruit zien in de toekomst? Wat zouden we
kunnen zien als we in de glazen bol kijken? Welke
ambities kun je hebben? Kijk je mee naar 2030?
Eenmaal aangekomen in 2030 zien we een groot
park, waarin Breda ligt, waar de Bredatijd telt.
Vanuit Parijs, Londen, Kopenhagen of Berlijn sta
je in drie kwartier in dit park. Hier kun je zaken
doen, leren, experimenten en tegelijkertijd genieten
van de Bredase ‘way of life’ oftewel ontmoeten
met aandacht en plezier. Daar waar Bredanaars
hun vleugels uitslaan, nemen ze deze ‘way of life’
mee. Zo zien we in vijf metropolen een Bredase
ambassade, open voor iedereen om te schakelen
met Breda, op z’n Bredaas, met gezelligheid en
aandacht als smeerolie voor handel en creativiteit.
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Schakelen op assen (2030)

Het beste wat Breda is overkomen is
haar ligging; een briljante schakel tussen de grote
steden, waar de snelle verkeerslijnen Noord-Zuid
en Oost-West elkaar ontmoeten. In 45 minuten sta
je vanuit Kopenhagen, Berlijn, Parijs of Londen in
Breda en andersom natuurlijk. Ook je studie of werk
is nooit ver weg. Schakelen op afstand is een deel
van onze positionering en daarom krijgen Bredase
Studenten hier een gratis studentenreiskaart.
En woon je in Breda? Dan heb je altijd een goede
fiets tot je beschikking en kun je hiermee via de
snelfietspaden veilig en gezond naar alle steden
en dorpen binnen 50 km.
Door de bundeling van krachten door ons logistiek
kenniscentrum Dinalog, militaire universiteit, Avans en
NHTV leveren de ontwikkelde innovatieve logistieke
strategieën inspiratie op voor partijen als Amazon.
com en steden als Shanghai. Het kenniscentrum was
ook koploper in het ontwikkelen van holografische
projecties, die skype hebben vervangen. We gaan
anders om met afstanden.
Toch kiezen we in Breda bewust voor fysiek
ontmoeten. Daarom gaat niemand aan Breda
voorbij. Ontmoeten, zakendoen en plezier worden
gecombineerd in onze gezellige transferia bij
Galderse meren, NAC, Woonboulevard en Breepark.
Of je zet de reis voort met ‘Breda Moves’, ons
collectieve systeem van varend of vliegend
individueel vervoer. Dit systeem heeft ruimte
gecreëerd in de stad en binnen no-time zit je
met een koud pilsje op één van de vele pleinen,
die hierdoor zijn ontstaan. Ook op microniveau
schakelen we op afstanden. Het unieke distributiesysteem is ontwikkeld vanuit het Bredase experiment
met medicare-drones. We zijn trots dat we hiermee
de kwaliteit van ons leven en werken vergroten in
Breda.
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Schakelen in kwaliteit (2030)
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Breda is een perfecte plaats om
aangenaam te werken en te wonen. Breda is de
eerste Europese stad die in een park ligt, met een
aantrekkingskracht die alle grenzen overstijgt.
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In dit park schakelen we even terug. Je zet jezelf
even in z’n vrij. Breda is een oplaadpunt voor de
geest. We kijken niet op een minuut of zelfs op
een uur. We rekenen in Bredatijd. We genieten van
‘even wachten’ en daarom hebben we zelfs off-line
pleinen. Dat doet een mens goed! Daarna kun je
weer vol energie highspeed doorschakelen naar
de rest van de wereld.
Door effectief te schakelen tussen vliegen en
stilstaan, leef je beter. Dat hebben we meetbaar
gemaakt via het Bruto Bredaas geluk. Hier vier je
echt je LEEF-tijd. Dat voel je en dat zie je: tai chi
op de grote markt, spelende kinderen op straat
en tuinieren in collectieve stadstuinen.
Het park verbindt met groene slenterpaden,
afwisselende stadse natuur en waterwegen de
verschillende wijken en dorpen. Het is gemaakt
voor en door gebruikers, al was je er maar één dag.
Door monumentale bomen te stekken, laten we de
historie voort groeien in ons Breda. Met een bankje
erbij, dat hoort bij kwaliteit van leven en werken als
verbindend symbool voor contact met je buren en
je wijk.
Mensen wonen graag in Breda, dat trekt bedrijven
aan. Deze vrije ruimte biedt ook kansen voor
experiment en mislukking. Er is letterlijk ruimte
om te leren, buiten op de pleinen of binnen in
leegstaande panden. In Breda zit geluk niet in een
klein hoekje, maar in alle hoekjes van de stad.
Try and find your luck.
Het gezondheidsfonds dat opgericht werd om het
Bredapark te financieren is nu een internationaal
voorbeeld voor city funding. Ook het kasteel is een
mooi voorbeeld hoe een internationaal ontmoetingsplek met prachtige stilte plekken. Eerst alleen voor
defensie, maar nu voor iedereen.
Wel of geen metropolen in de wereld: Breda is
zichzelf, punt van rust en daarmee een heerlijke
stad om terug te schakelen.

Schakelen met elkaar (2030)
Schakelen is bij uitstek de manier om
iets in de versnelling te krijgen. Het vraagt een open
actieve houding die gericht is op gezamenlijk zaken
aanpakken en regelen. Hiermee excelleren we en
komen we tot inspiratie, creativiteit en innovatie,
zodat we goed kunnen omgaan met veranderingen.
Met ruimte en lef ontstaan verrassende
verbindingen in de stad, schakelingen tussen
Ginneken en Geeren Noord, tussen gepensioneerden
en kleuters, tussen studenten en CEO’s. Wethouder
van Schakelvragen is er succesvol mee, hij bracht
letterlijk ruimte en lef naar de wijken om sociale
vraagstukken aan te pakken. Het eenvoudige plan
waarbij gepensioneerden een extra vreemde taal
leerden en de migranten wegwijs maakten in de
historie van Breda, leidde uiteindelijk tot een nieuwe
lesmethodiek ‘toekomstleren van het verleden’. Dit
vormt nu de basis van de inmiddels internationale
minor ‘schakelen’, verplichte kost voor elke Bredase
student. Het is ook een leermethode, die elke
Bredanaar kan volgen. Dit helpt bewoners om
te komen tot een zelfsturende en probleemoplossende aanpak. Hiermee werden we bijvoorbeeld
robotproof en nam de arbeidsparticipatie toe.
Soms is schakelen praktisch denken: braakliggend
terrein tijdelijk omvormen tot festivalterrein om
bijzondere ontmoetingen tot stand te brengen.
Zo groeide het Bredase ‘Chaordische Hackaton’
uit tot een permanente creatieve broedplaats,
aantrekkelijk voor investeerders, dagjesmensen
en verblijfstoeristen.
Ook de Bredase Minor ‘Schakelen’ legt geen
windeieren. De studenten zijn verenigd in de
grootste en snelst schakelende alumniclub van
Nederland. Een dynamische groep ex-Bredanaars
die feilloos schakelt tussen internationaal werken
en Bredaas genieten. Ze zijn onze ambassadeurs
en ontvingen een Bredaas paspoort voor het leven.
Hierdoor hebben we nu in vijf metropolen een
Bredase ambassade, waar de Bredase ‘way
of life’ centraal staat. Ze zijn gericht op ontmoeting,
business, kennisuitwisseling en -ontwikkeling.
Ze fungeren als schakel naar thuisstad Breda en
weer terug. Hierdoor blijft Breda schakelen en
verbonden met alle Bredanaars ter wereld.

