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Breda voor Iedereen  
Breda is een bourgondische, creatieve en gastvrije stad, dat is algemeen bekend. 
Iedereen is van harte welkom in het historische centrum en de groene omgeving. En we 
bedoelen in dit verband letterlijk iedereen: met en zonder beperking, van welke aard 
dan ook. Een slechtziende moet de websites van hotels kunnen beluisteren, ouders met 
een kinderwagen moeten soepel de bus in en uit kunnen. Mensen met een rollator of 
rolstoel moeten de winkels goed kunnen bereiken en iemand met een verstandelijke 
beperking moet zich welkom voelen op een terras. In Breda zijn we anno 2015 goed op 
weg met toegankelijkheid, maar het kan nog veel beter.  
 

TOEGANKELIJKHEID	WORDT	NORMAAL,		
ONTOEGANKELIJKHEID	WORDT	DE	UITZONDERING.	

 
Het platform Breda voor Iedereen is medio 2015 ontstaan, op initiatief van het 
Toeristisch Fonds Breda. Het platform vertegenwoordigt de horeca- en retail 
ondernemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en organisaties voor 
mensen met een beperking. Samen maken we ons hard voor Breda als meest 
toegankelijke stadsregio van het land.  
We dingen zelfs mee naar de officiële European Access City Award. We doen dit 
natuurlijk voor de mensen die er direct baat bij hebben. Maar we doen het ook voor de 
ondernemers. Want we weten op basis van wetenschappelijk onderzoek dat 
ondernemend Breda er beter van wordt. Ga maar na: tien procent van de bevolking 
heeft een dusdanige beperking dat aanpassingen essentieel zijn. Voor veertig procent 
van de mensen zijn deze aanpassingen zeer nuttig en voor ons allemaal is een goede 
toegankelijkheid gewoon comfortabel. Design for all, zo kun je het ook noemen.  
 
Omzetgroei  
Onafhankelijke onderzoekers berekenden dat een extra inzet op toegankelijkheid kan 
leiden tot ruim veertig procent meer vraag. Etentjes met het gezin, vrijgezellendagen, 
familiereünies: als de persoon met een beperking mee kan doen, komt de rest vanzelf 
mee. In veel gevallen gaat het vooral om de bejegening, en dat betekent dat de omzet 
zonder investeringen kan groeien. De deur wat langer open houden, weten waar het 
dichtstbijzijnde invalidentoilet is en een extra glimlach kosten immers niets. Maar ook 
kleine investeringen als goede oprijplaten, verlichting op traptreden en eenvoudige 
teksten op de website betalen zich snel terug.  
 



 
 

		

Kansen  
Het platform Breda voor Iedereen herkent de kansen en gaat daarom o.a.:  

 
- Kennis delen in de hele keten: de informatievoorziening, boekingsbureaus, het 

transport, de verblijfsaccommodatie tot de infrastructuur en de evenementen, 
activiteiten en bezienswaardigheden in de regio;  

 
- Ambassadeurs inschakelen die uit de eerste hand vertellen en laten zien wat 

goede toegankelijkheid is en wat het oplevert voor alle partijen;  
 

- Samenwerking tussen de private sector en de overheid versterken: met horeca, 
winkels, culturele instellingen, openbaar vervoer, taxibedrijven, evenementen en 
beheerders van de openbare ruimte;  

 
- De ontwikkeling van toegankelijke arrangementen stimuleren;  

 
- Samen met zorgaanbieders zorgen dat noodzakelijke of wenselijke hulpmiddelen 

en voorzieningen snel beschikbaar zijn voor mensen die in Breda willen 
verblijven en/of recreëren;  

 
- In samenwerking met onderwijspartners zorgen dat huidig en toekomstig 

personeel – op alle niveaus – getraind kan worden in de bejegening.  
 
Doet u mee?  
Werkgroep voorzitter Wilbert Willems nodigt u van harte uit mee te werken aan een 
toegankelijk Breda. Bezoekers met een beperking horen behandeld te worden als ieder 
ander. Dat moet nog vanzelfsprekender worden. 
 
Wilt u meer informatie? 
Wilbert Willems | 06 51381780 | info@bredavooriedereen.nl 
 
Het platform ‘Breda voor Iedereen’ bestaat uit:  
Wilbert Willems, Voorzitter  
Peter Werther, Toeristisch Fonds Breda  
Heidi van Dijke, Booking Brabant  
John Grijspeere, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda 
Annemiek Verstappen, Centrummanagement Breda 
Marieke Beekers, Gemeente Breda   
Truus Goos, Gemeente Breda  
Tea Keijl, Tekstbureau Zonder H 
Levi Meulensteen, Zet  
Wouter Schelvis, Zet  
Bas Voeten, Thebe  
Natalie de Neef, De Zonnebloem  
Joop van Bel, Para Games Breda 
Jeanet Notten, Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid  


