Breda,
internationale
schakelstad
De Heren van Breda, de Prins van Oranje-Nassau.
De Spanjaarden. De Prins. Weer de Spanjaarden…
en toen weer van de Prins van Oranje-Nassau.
Vele heren hebben we gediend. Omgaan met
veranderingen werd zo een tweede natuur.
We moesten alle talen spreken. Deze geschiedenis
vormt ons karakter. Er is geen stad in Nederland
die zo vaak heeft moeten schakelen en kunnen
schakelen. De stad werd van militair belang en
dat bracht cadetten. De industrie in de 19e eeuw
bierbrouwerijen, zoetwaren- en machinefabrieken
en internationale handel. Natuurlijk was er
gezelligheid en vermaak.

Breda, negende stad van het land, waar de menselijke
maat voorop staat. Big enough to make it happen,
small enough to care….. Gemoedelijk, geborgen en
veilig. Waar het dus fantastisch opgroeien, wonen en
werken is! Wie in Breda komt, kan even terugschakelen.
Voor rust en ruimte: groen is altijd dichtbij. Of juist
voor onze festivals, podia en horeca. Hier kijken we
niet op een kwartiertje. We houden van samenzijn en
nemen de tijd voor elkaar. Dit geeft ons energie en
maakt ons succesvol. Tegen het prachtdecor van de
historische binnenstad met onze Grote Markt, onze
Grote Kerk. De singels, parken en bossen daar om
heen. De Parel van het Zuiden.

Breda is nu nog steeds een stad van ontmoeting.
Breda heeft de ligging, schaal en kwaliteit om – in een
Ze ligt daarvoor op een prachtige, strategische
wereld van globalisering, internet en 24/7-economie
inspirerende plek. Laten we afspreken in Breda!
– internationaal te kunnen schakelen en zo als stad
Binnen een uurtje in Amsterdam, in Brussel of aan zee.
aantrekkelijk en relevant te blijven voor alle bezoekers,
#3 bedrijven, bollebozen en bewoners.
Tussen mainport Rotterdam en brainport Eindhoven.
De enige Nederlandse stad waar de snelste treinverbindingen naar Brussel-Parijs en naar DüsselBreda schakelt daarvoor op drie manieren:
dorf-Berlijn elkaar gaan kruisen. Trotse poort van
Brabant én meest Vlaamse stad van Nederland –
óp assen: met onze ligging als
Breda ziet U graag!
knooppunt in Noordwest-Europa
gaat Breda nog meer uitblinken
B R E DA
Elkaar ontmoeten, met plezier en aandacht is een
in internationale bereikbaarheid.
kwaliteit#3die Bredase ondernemers over de hele wereld
In 2030 sta je vanuit Londen,
brengt. We schakelen met elkaar en komen er altijd
Parijs, Berlijn of Kopenhagen
samen uit. Eigenzinnig of niet, Bredanaars zijn fier op
in drie kwartier in Breda.
hun stad. Breda biedt volop ruimte om te leren en te
ontplooien. We schakelen met kennis en met kunde.
ín kwaliteit: met haar historisch
Studenten van de beste hogescholen, unieke militaire
decor en groene ruimte gaat
universiteit en bloeiende internationale school voelen
Breda nog meer uitblinken als
B R Everbonden
DA
zich hun leven lang
met Breda. Hier kunnen
internationale stad waar je
start-ups experimenteren zonder#3
meteen afgestraft
fantastisch kunt wonen en werken.
te worden. Creativiteit, innovatie en ondernemerszin
In 2030 is Breda de eerste stad in
worden beloond. In Breda doe je op een plezierige
Europa die in een groen park ligt.
manier zaken en kun je groeien. En als Breda te klein
voor je wordt, dan sla je je vleugels uit – net als onze
mét elkaar: een stad die
DJ’s – en geniet je van wereldsucces. Om daarna
uitblinkt in ontmoetingen en
weer terug te keren, thuis te komen in ons Breda.
kennisuitwisseling. Met plezier als
B R E DA
beproefde smeerolie voor handel
en creativiteit. In 2030 staat
er in vijf metropoolsteden een
Bredase ambassade waar we
dit wereldwijd uitdragen.

Breda, internationale schakelstad
met ambitie.
Toen, nu en straks.

