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Inleiding en samenvatting
Stadslab Breda, zo is in de afgelopen periode intern en in verschillende gesprekken met
vertegenwoordigers van de gemeente aan de orde gesteld, ontwikkelt zich in de richting van een
laboratorium voor stedelijke vraagstukken. Het wil tegelijkertijd een ondernemend Stadslab zijn.
Dus het zoekt naar nieuwe oplossingen voor de vragen van de stad, naar nieuw inzicht onder ook
die inwoners die minder vaak in beeld zijn. Het tracht tegelijkertijd ook de stad te bewegen
middelen te fourneren om die vraagstukken aan te vatten.
Dat is de rode draad, ook in dit jaarverslag. Want 2017 vormt de opmaat naar dit Stadslab Breda
nieuwe stijl, dat evenwel zijn oorspronkelijke doel niet verloochent: verrijking van initiatieven van
stadgenoten met kennis en slimme verbindingen om realisatie dichterbij te brengen.

Leeswijzer
Dit stuk begint met de activiteiten van Stadslab Breda in 2017 en dit jaar, daarna wordt ingegaan
op bestuurlijke vernieuwing en de veranderende rol van Stadslab Breda. Het stuk eindigt met
passages over financiën, governance en enkele plannen voor de komende tijd.
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Wat heeft Stadslab Breda in 2017 gedaan
De aanloop
In de subsidieaanvraag van Stadslab Breda over 2017 (dd 14 oktober 2016), meldt het bestuur
dat het experimentele eerste jaar van Stadslab nu echt op gang is gekomen. Op dat moment
loopt de prijsvraag DroomBreda!, waarmee stadgenoten en dorpelingen via een uitgekiende en
speelse campagne worden uitgedaagd met ideeën te komen voor leegstaande gebouwen of
braakliggend terrein. Er zijn dan zo'n zeventig dromen binnen, de teller eindigt in november op 88.
In een door ruim tweehonderd belangstellenden bijgewoonde feestelijke bijeenkomst op 23
november 2016 worden de prijzen uitgereikt.
De prijsvraag levert twee winnaars op - de Bredaparktrap en het onderwijsproject De Ronde Tafel
- voor wie het netwerk aan de gang gaat. In de weken en maanden daarna meldt zich nog een
aantal initiatiefnemers vanuit de prijsvraag.
De ideeën variëren zeer. Van sociale projecten en culturele dromen tot en met een klein dozijn
voorstellen voor het CSM-terrein/ Voor dit laatste ontstaat algauw het idee voor een atelier om
'dromers' en verantwoordelijke stedenbouwers bij de gemeente met elkaar in verbinding te
brengen.
Een buurttuin wordt snel werkelijkheid,
ook doordat Stadslab de betrokkenen
snel kan verbinden met een zeer
coöperatief ingestelde medewerker bij de
gemeente Breda.
Het atelier is er nog niet van gekomen. De
gemeente wil eerst tot overeenstemming
komen met eigenaar Corbion.
Stadslab Breda gaat met graagte en
voortvarend aan de slag met de dromen

Marjolein de Jong, een van de initiatiefneemsters
van de 'Buurttuin Markzicht' in het Ginneken bij de
laatste oogst van afgelopen winter: Boerenkool.

van de prijswinnaars en alle andere
dromers, voor zover zij ook zelf daar energie in steken. Dit is immers een leidend principe:
initiatiefnemers blijven te allen tijd zelf verantwoordelijk voor beslissingen en voortgang van hun
projecten.
Dat lukt bij de een beter dan bij de ander. En niet alles blijkt te kunnen. Zo trekt Stadslab een tijdje
op met 'Nieuw Nut' van Esther Moelands, die in het voormalige Belastingkantoor een
multicultureel huisvestingsproject wil realiseren en daarbij tegelijk werkzoekenden wil inzetten in
ondersteunende rollen. Voorwaar een fraai sociaal project, zo vond ook de DroomBreda-jury.
Binnen enkele maanden wordt evenwel duidelijk dat de gemeente, eigenaresse van het gebouw,
hier geen mogelijkheden ziet. Evenmin heeft ze andere plekken in de aanbieding. Waar
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aanvankelijk het Belastingkantoor in beeld was voor de huisvesting van asielzoekers, blijkt later dit
jaar - wanneer dat station is gepasseerd - dat wonen in het pand niet mogelijk kan worden
gemaakt. Dat zou forse investeringen vergen. Intussen zijn ook Esther en haar club een andere
weg ingeslagen.

Prijswinnaars DroomBreda
Zo dient zich vanuit de prijsvraag een dozijn projecten aan, waarmee de kerngroep van Stadslab
Breda aan het werk gaat. De ene prijswinnaar, Paul Marinus van de Bredaparktrap in het
Valkenberg, verdwijnt voor een jaar naar verre oorden, dus dit project - waarvoor een enthousiaste
gemeentelijke landschapsarchitect op
verzoek van Stadslab al wel enige
voorzetten geeft - staat een
behoorlijke tijd 'on hold'. Vandaag de
dag wordt voor dit idee ook binnen het
Stadskantoor constructief meegedacht
over een combinatie met de Nieuwe
Mark of een andere plek, bij voorbeeld
langs de singels.
In het andere, het onderwijsproject De
Ben Sprangers, docent, en drecteur Jaap Oomen van
de Parktijkschool Breda. Beiden zijn Stadsab Breda
zeer erkentelijk voor zijn inzet voor hun project.

Ronde Tafel van twee docenten van de
Bredase Praktijkschool, steekt
Stadslab veel energie. De

communicatie wordt begeleid, verbindingen worden gelegd met de lokale politiek, ambassadeurs
worden geworven en Stadslab helpt bij de voorbereiding van de presentatie van de plannen.
Een complexe aangelegenheid, niettemin, want voor het idee - een speciaal diplomatraject voor
díe leerlingen die voor een 'regulier' diploma niet in aanmerking komen maar wel over specifieke
talenten beschikken, is ook medewerking van de landelijke overheid nodig. Bovendien vereist de
pilot voor dit project een omvangrijke investering in gebouw(en) en faciliteiten.
Na heel wat overleg en inspanning is voorlopig het besluit gevallen binnen de bestaande
opleidingskaders te verkennen op welke wijze aan het oorspronkelijke idee gevolg kan worden
gegeven. Dezer dagen heeft het bestuur besloten dat Stadslab Breda ook deze ontwikkeling van
de school ondersteunt.

Launching customers
In de subsidieaanvraag voor 2017 (uit oktober 2016) handelde het over vijf projecten waarbij
Stadslab Breda op dat moment betrokken was. Daarvan zijn er enkele in een versnelling geraakt,
een enkele is van de agenda afgevoerd:
•

Het project gasloze wijken heeft zich in de loop van 2017 op advies van Stadslab Breda
verzelfstandigd en draait nu in twee wijken in de context van het gemeentelijke beleid om
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Breda op den duur CO2-neutraal te maken. Dezer dagen produceren beide projectgroepen
een wijkenergieplan.
•

PakhuisB dat bij Stadslab had aangeklopt voor ondersteuning bij het vinden van huisvesting
heeft, nadat Stadslab enige verbindingen had gelegd, op eigen kracht huisvesting gevonden
in de Nieuwe Veste.

•

Artopia (zie ook bijlage), het idee van een groep kunstenaars om een sober en betaalbaar
woon- en werkdorpje in de stad te realiseren, bevindt zich in een beslissende fase, waarbij de
beschikbaarheid van (betaalbare, tijdelijk beschikbare) grond een cruciaal element is.

•

Enkele zorginstellingen die, via de gemeente Breda, met vragen rond leegkomend vastgoed bij
Stadslab hebben aangeklopt, zijn vooralsnog zelfstandig verder getrokken. Dit ook, nadat
Stadslab het advies had gegeven eerst aan een strategische (markt-)verkenning te werken,
vooraleer over 'stenen' te gaan nadenken. Voor die verkenning heeft een van de partijen een
commercieel adviesbureau ingeschakeld.

•

Daar staat tegenover dat in de wijk Boeimeer Stadslab Breda samen met de Avans
Hogeschool een onderzoek is begonnen naar actuele of te verwachten 'hiaten in de sociale of
fysieke infrastructuur die participatie kunnen belemmeren'. Dit onderzoek is aanvankelijk als
multidisciplinair afstudeerproject voor een half dozijn studenten op poten gezet. Avans is er,
door verschillende omstandigheden, nog niet in geslaagd dit te realiseren. Vooralsnog draait
het onderzoek met welgeteld één student van de academie social work van Avans. De
bedoeling is om het komende studiejaar een nieuwe, nu wel multidisciplinaire poging te
wagen.

Amphiaterrein
In de loop van het verslagjaar zijn er hier zo'n vijftien projecten bij gekomen (zie bijlage). Het
meest in het oog springende is de co-productie van Stadslab Breda en de wijkraad Boeimeer
rond het binnen enkele jaren vrijkomende Amphiaterrein aan de Langendijk in de wijk.
Begin van de zomer 2017 heeft de wijkraad Stadslab Breda verzocht hem een handje te helpen
om, aanvankelijk in de vorm van eigen scenario's, invloed te kunnen uitoefenen op de
herontwikkeling van het ziekenhuisterrein. Resultaat van Stadslab's betrokkenheid in dezen is nu
een breed uitgeserveerd participatieproces.
Niet minder dan 125 buurtbewoners en andere belangstellende Bredanaars etaleerden hun ideeën
en inzichten tijdens een 'inspiratiedag' over het Amphiaterrein op 28 oktober. In de ochtend waren
ze in de Petrus en Paulsschool in de wijk inhoudelijk geïnspireerd door kennis en vergezichten van
'ingewijden', na een aftrap van trendwatcher/filosoof Ruud Veltenaar. Talrijke ontwikkelingen
passeerden vervolgens de revue, van klimaat en zorg tot en met de uitdagingen van Breda in haar
stedelijke ontwikkeling.
Mede op basis van de opbrengst van deze dag, is nu een inspiratieboek in de maak. Dat heeft als
thema stads- en buurtontwikkeling in deze en de komende jaren, en hoe deze zo goed mogelijk
rekening kan houden met een aantal actuele, urgent te verdisconteren ontwikkelingen in
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omgeving en
samenleving.
Dit project van Stadslab
is in het Stadskantoor
met bijzondere
belangstelling gevolgd.
Wijkraad en Stadslab
Breda zijn overigens goed
op de hoogte gebracht va
de gemeentelijke
inzichten en invalshoeken
voor het gebied. Roel Klei
heeft voor een breed
gezelschap daarover een
presentatie gegeven.
Inmiddels lijkt er, ook
door de gekozen aanpak,

Een breed samengesteld gezelschap van wijk- en stadgenoten laat
zich op 28 oktober 2017 inspireren en etaleert vervolgens een scala
aan ideeën over hededaagse stedenbouw en het Amphiaterrein.

bij de ambtelijke en
bestuurlijke top begrip en waardering voor deze werkwijze en voor de trend dat burgers vaker hun
eigen agenda zullen trekken, eigen tempi zullen ontwikkelen, al was het maar om niet te laat in het
proces met eigen opvattingen te komen.

Bestuurlijke vernieuwing
Op heel veel vlakken ontwikkelen overheden nog altijd eerst gedetailleerde vergezichten waarover
burgers zich dan in een latere, of zelfs laatste fase mogen uitspreken. Breda zoekt steeds vaker
wegen om burgers meer vooraan in het proces te betrekken.
Daarmee worden processen - gegeven het belangenveld waarin een gemeente nu eenmaal
opereert - welhaast per definitie complexer, maar is er tegelijkertijd de kans op een betere
kwaliteit van de uitkomsten en mogelijk ook meer draagvlak.
Van de gemeente komt het initiatief - waarover veel lof is geuit - om het water terug te brengen in
de stad. Inwoners en belanghebbenden zijn verschillende malen betrokken om dit idee helpen
uitwerken.
Interessant wordt komend jaar het proces rond de Omgevingsvisie voor Breda. Ook hier is het de
bedoeling van de gemeente dat de stad actief meedenkt en meedoet om dit toekomstbeeld voor
Breda vorm te geven. Interessant wordt dit traject vooral als het gaat om de ruimte die (groepen)
inwoners krijgen voor eigen invullingen, de wijze waarop daarvoor draagvlak wordt georganiseerd
(of erkend) en de wijze waarop de gemeente zelf kans ziet de politeke wensen van de
gemeenteraad en de dilemma's waar een stadsbestuur nu eenmaal mee te maken heeft, met de
inwoners te delen en te verantwoorden.
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Accenten verschuiven
Initiatieven van inwoners met kennis en
slimme verbindingen zo verstevigen dat ze
een grotere kans maken op realisatie. Dat is
taak waarmee Stadslab Breda zichzelf enkele
jaren terug aan het werk zette. Ten tijde van
de economische crisis stagneerden veel
ontwikkelingen in de stad. Voor de prijsvraag
DroomBreda! zetten de organisatoren ook
daarom stevig in op invulling van
leegstaande gebouwen en braakliggend
terrein.
Stadslab vervult deze taak nog steeds, al
heeft de herstelde economische dynamiek

Wethouder Alfred Arbouw in het Havenkwartier,
een van de gebieden waar Breda zich ontwikkelt.
Henk Schol van Stadslab Breda interviewt hem
voor het 'inspiratieboek' over de nieuwe stad.

tot gevolg dat initiatiefnemers alsook de
deskundigen die hen als regel bijstaan, het een stuk drukker hebben gekregen. Er komen dan ook
andere vragen van inwoners.
Eerder ging het al over het Amphiaterrein, Stadslab Breda heeft ook als verbinder kunnen
optreden in enkele andere ruimtelijke ontwikkelingen.
Gemeente en Stadslab zijn het met elkaar eens, zo leerde het overleg van 18 maart jl., dat de
hedendaagse rol van Stadslab Breda goed gelegen kan zijn in prikkeling en ondersteuning van 'de
stad' in de processen op weg naar de invoering van eerder genoemde Omgevingswet, i.c. op
weg naar een (nieuwe) Omgevingsvisie. Wethouder Arbouw benadrukte bij genoemde
gelegenheid nog eens dat het stadsbestuur Stadslab ook ziet als bevorderaar van
cultuurverandering van (bouw-)bedrijfsleven en overheid.
Kerngroep, bestuur en Raad van Toezicht van Stadslab zien daar ook goede kansen voor de
netwerkorganisatie om als verbinder tussen burger en hun verbanden in de stad en de overheid te
fungeren. Immers: ook de lokale overheid treedt meer terug, opereert minder vanuit haar klassieke
rol en laat meer aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van haar inwoners, ook als het gaat
om de systeemtransities die de samenleving de komende jaren bezig zullen houden.
Stadslab Breda kan hier goed als laboratorium voor de toetsing van nieuw inzicht en nieuwe
aanpakken fungeren, samen met partnernetwerken en instellingen in de stad. Een voorzet
daarvoor is dezer dagen gaande: samen met de GGD West-Brabant, het Amphia Ziekenhuis, de
Avans Hogeschool en de NHTV zet Stadslab Breda een ideeënspoor voor een gezonde stad uit.
Ook hier is het doel: opties verkennen, testen en doorontwikkelen.
Het Stadslab kan als verbinder en partners van organisaties en burgers initiatieven en ideeën uit
de stad oppikken en mede tot ontwikkeling brengen. De opgedane ervaringen kunnen bijdragen
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aan inzicht en nieuwe
vormen van
samenwerking doen
ontbolsteren. Als het aan
Stadslab Breda ligt gaat
het om ruimte maken
voor innovaties en
verantwoordelijkheid en
om eigenaarschap van
burgers en organisaties
te stimuleren in de
aanpak van
maatschappelijke
vraagstukken en kansen

Tientallen stadgenoten werken op 26 mei jl. aan een gezonde stad,
in de schaduw van de grote kastanjes in het Zaartpark.

voor de stad.
Dit proces verloopt
niet langs gebaande

paden. Het vergt creativiteit, nieuwe spelregels en een attitude van de spelers om elkaar ruimte
te geven, een dialoog aan te gaan, te evalueren in het perspectief gezamenlijk nieuwe wegen te
ontsluiten en meerwaarde voor de stad te creëren.
Stadslab Breda heeft daarbij als een van haar strategische middelen geformuleerd zo goed
mogelijk 'in tune' te zijn met wat Van Ginkel en Verhaaren (2016)1 de 'onderstromen' in de
samenleving noemen: de eerste, nog vaag zichtbare tekenen dat maatschappelijke verandering
(soms op deelgebieden) op til is. Onderstromen die ook te zoeken en te vinden zijn bij anderen
dan de zogeheten 'usual suspects', de (betrekkelijke) inspraakelite van de stad.
Stadslab heeft daartoe ook in 2017, samen met PakhuisB, een eigen initiatief ontwikkeld: de
'Verteltent', waar op tal van plekken in de stad toevallige passanten worden uitgenodigd om 'op
TV' te komen vertellen over hun leven in deze buurt van Breda. De pilot-serie levert niet alleen
openhartige en informatieve portretten van stadgenoten op.
Stadslab Breda en PakhuisB zijn voornemens deze methode door te ontwikkelen om de
'onderstromen' in de Bredase samenleving - ook in termen van data die in beleid kunnen worden
omgezet - scherper in beeld te krijgen.
Kern van de methode is dat we stadsgenoten in hun dagelijkse leefomgeving opzoeken en in
beginsel open gesprekken met hen voeren. Dat is een andere, mogelijk goede aanvullende
aanpak op de werkwijze om mensen uit te nodigen voor inspraakbijeenkomsten of hen te laten
meechatten over plannen op internet. De voortekenen uit de pilot suggereren dat dit een relevante
informatiebron kan worden.

1

Ginkel, J. van en F. Verhaaren (2016). Werken aan een wakkkere stad. Deventer. Vakmedianet.
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Gezamenlijk leerproces
Binnen Stadslab Breda wordt, zo kan ook uit bovenstaande worden afgeleid, kritisch
gereflecteerd op zijn werkwijze en methoden en zijn rol in het stedelijk weefsel.
Stadslab koerst aan op versterking van zijn rol van laboratorium. Focus vormen dan
maatschappelijke vraagstukken waar inwoners en instellingen - en de lokale overheid als
articuleerster daarvan zich geplaatst zien.
Wisselende
samenwerkingsverbanden en nieuwe
vormen van
betrokkenheid,
eigenaarschap en
organisatie wordt benut
om deze vraagstukken
te adresseren.
Als een laboratorium
iets is, dan is een
lerende organisatie.

Een hal in de Koepel van Breda die mogelijk ook plek biedt aan een
‘prikkelarme speelomgeving’ voor autistische kinderen, een project
dat Stadslab Breda ondersteunt.

Belangrijke facet van het
leerproces binnen het Stadslab Breda is, behalve relevantie en eﬀectiviteit, zeker ook het
vermogen om in de gemeente die groepen inwoners te verleiden tot meedoen die nu dikwijls
onder de radar blijven.

Dialoog

Wij van Stadslab Breda zien dit proces graag als gezamenlijke zoektocht naar een mooiere, voor
iedereen kansrijke en trots makende stad. Voor gemeentebestuur, voor inwoners en, niet in de
laatste plaats, voor Stadslab Breda vormen deze jaren een interessante leertijd.
Daarin trachten we veel te realiseren en willen we ook een grote inzet plegen om inwoners en
belangstellenden, liefst nog voor een vraagstuk op tafel is gelegd, te betrekken bij de
ontwikkelingen in Breda.
Stadslab Breda heeft samenwerking als uitgangspunt. Voor Stadslab Breda geldt ook als
strategisch uitgangspunt: de mensen in de stad en de dorpen bepalen mede welke de
vraagstukken zijn, prioriteren die en werken zelf zo veel als kan mee aan de oplossing ervan. In
die zin wil Stadslab Breda, behalve verrijker en verbinder, ook bevrager en organisator van de
antwoorden proberen te zijn.
Vanzelfsprekend doen we dat graag in een open dialoog samen met partners, zoals in het
bijzonder de gemeente Breda, die er - in het bijzonderin haar marsroute rond de nieuwe
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Omgevingswet en de te maken omgevingsvisie - ook duidelijk voor kiest de stad daarin te
betrekken. Maar het kan natuurlijk ook om andere uitdagingen gaan.
UIteindelijk gaat het eenieder om de kwaliteiten van Breda. Daarom ligt de agenda van Stadslab
Breda altijd open op tafel, zeker ook in de gesprekken met de gemeente. Stadslab Breda is een
onafhankelijk netwerk, daaraan hecht het zeer, maar is ook een open, transparante en
responsieve deelnemer aan de processen in de stad.

Relaties
Behalve met heel wat (groepen) initiatiefnemers heeft Stadslab Breda in 2017 relaties aangeboord
of onderhouden met tal van anderen in en buiten Breda. Zo hebben vertegenwoordigers van
Stadslab verschillende malen deelgenomen aan landelijke activiteiten van het Stimuleringsfonds
voor de Creatieve Industrie, als bekend een van de steunpilaren van de stadslabs in Nederland.
Op dergelijke bijeenkomsten delen stadslabs hun kennis en ervaring.
Maar ook binnen Breda is het netwerk verder uitgebreid en zijn relaties geīntensiveerd. Dat doen
we onder meer door met onze kerngroep stelselmatig op andere plekken in de stad te
vergaderen, in wijkcentra, buurthuizen of zorgcentra. Bij die gelegenheid is een ontmoeting met
betrokkenen uit buurt of branche een vast onderdeel.
Ook kan worden gemeld dat de relaties met verschillende academies van het hoger onderwijs
verder zijn aangehaald. Zo wordt structureel samengewerkt met de urban designers van de NHTV,
maar is er ook een goede verbinding met het Avans Ondernemers Centrum en met enkele
academies, zoals social work en St. Joost, van deze hogeschool.
Vanzelfsprekend trekt Stadslab Breda op tal van momenten waar het gemeenschappelijke doel
ook gemeenschappelijke inzet vraag, samen op met de netwerken van de stad. Zo wordt nauw
samengewerkt met PakhuisB en BLASt, maar ook als de vraag zich aandient met anderen zoals
BRES, BredaDuursaam, de dorps- en wijkraden van stad of andere organisaties.

Financieel
Stadslab Breda is een vrijwilligersnetwerk, maar wil voor initiatiefnemers en stakeholders ook een
betrouwbare, professionele partner zijn. Daarvoor maakt Stadslab Breda kosten, die voor een
belangrijk deel betrekking hebben op een bescheiden (12 uur per week) professioneel bureau.
Operationele kosten hebben vooral te maken met communicatie en projectkosten.
Op die basis is Stadslab Breda in juni 2016 van start gegaan en heeft het, van zowel de gemeente
Breda als van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, geldelijke bijdragen mogen
ontvangen. Daarmee wordt de aan de buitenwereld beloofde professionaliteit en betrouwbaarheid
voor een belangrijk deel geschraagd.
Uit evaluaties in den lande blijkt dat onzekerheid over de financiële basis voor veel
vrijwilligersorganisaties, waaronder stadslabs, afbreuk doet aan hun continuïteit. Projecten
lopen vaak over een langere periode.
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Er is behoefte aan meer structurele funding om afspraken te kunnen maken over samenwerking
met en financiële participatie van betrokken partijen. Dat geldt ook voor Stadslab Breda. Enige
zekerheid over subsidie is van belang. Het bestuur koerst daarom aan op een
meerjarenafspraak met de gemeente Breda.
In dit verband is in eerdergenoemd overleg dit vertrekpunt gewisseld: Een basisbedrag aan
subsidie en de opgave voor een ondernemend Stadslab om in samenwerking met partijen in
projecten additionele middelen te genereren als een vorm van maatschappelijk rendement. Een
meerjarenafspraak en overleg over het jaarlijkse projectenprogramma leggen hiertoe het
fundament.
Over 2017 heeft Stadslab Breda ongeveer 80.000 euro besteed. Daarmee is een deel van het
toegekende subsidie onbenut gebleven. Dit hangt deels samen met het feit dat eerst in de
maand mei een beschikking is afgegeven op de subsidieaanvraag. Het bestuur van Stadslab
Breda acht het tegen die achtergrond gewettigd een deel van deze gelden in 2018 te benutten.
Een ander gedeelte van deze middelen is in 2017 bestemd voor projecten die in 2018
doorlopen, zoals het participatietraject 'Amphiaterrein'.

Governance
Belangrijkste stap in de governance van Stadslab Breda in 2017 is de totstandkoming van een
Raad van Toezicht. Het bestuur achtte de oprichting van een dergelijk orgaan van groot belang,
vooral als spiegel en sparring partner voor zijn beleid en aanpakken, maar ook als verbindende
schakels met de founding fathers van Stadslab.
Zo is er uit elk van de drie stichters ook op hun voordracht, nu een toezichthouder actief. Dat zijn
Arno van den Hurk - in het dagelijks leven beleidsadviseur bij de provincie Brabant - namens de
gemeente Breda, Leo Kemps - directeur van de academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit namens de NHTV en Ad van der Heijden namens bouw gerelateerd netwerk Via Latus.
De Raad van Toezicht onderschrijft de uitgangspunten van Stadslab Breda die, op basis van een
vanzelfsprekende betrokkenheid bij stads en dorpen, worden verwoord in begrippen als
betrouwbaarheid, professionaliteit, innovatie en transparantie.
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Verder dit jaar
Deze zomer komt de eerste samenwerking van Stadslab Breda met Avans tot resultaat met het
verkennende onderzoek in
Boeimeer.
Dan krijgt het world café
gezonde stad, dat
Stadslab Breda onlangs
samen met partners
GGD, Amphia en de
hogescholen in het
Zaartpark hield, tot
verdere uitwerking. Na de
zomer verkennen we
onder meer deze opties:
een
woningmarktexperiment

Tiny houses aan de Koraalstraat, een van de (tijdelijke) oplossingen
voor urgente woningvragen.

waarbij
woningzoekenden en aanbodpartijen samen naar onconventionele oplossingen voor urgente
vraagstukken zoeken. In een pril stadium van organisatie is een verkenning in de 'haarvaten' van
de samenleving over de systeemveranderingen in de stad, zoals beschreven in de opmaatstukken
voor de Omgevingsvisie.
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Bijlage: projectoverzicht Stadslab Breda
In bijgaand overzicht staan vooral lopende projecten en enkele die, al dan niet tijdelijk, zijn stil
gezet vanwege gebrek aan actief bij de initiatiefnemers. Daar zit al wel (soms heel wat) energie
van Stadslaboranten in. De tabel opent met de meest recente projecten.

Projectnaam

omschrijving

activiteiten Stadslab

Opener, liever, mooier

Een kunstproject, waarbij
genoemde woorden oplichten bij
de entree van de stad vanaf de
Claudius Prinsenlaan.

Stadslab heeft de initiatiefnemers
inmiddels opnieuw verbonden
met de gemeente; haalbaarheid is
in onderzoek.

Prikkelarme speeltuin voor
autistische kinderen

Indienster is op zoek naar
ondersteuning voor concept en
uitwerking, b.v.k. in Breda

Intake door kerngroep met
diverse adviezen; verbinding
gemaakt met ouder project in
Alphen; verbinding met MEE,
Amarant. STAVAZA: haalbaarheid
van combinatie met project MEE/
Amarant in Koepel wordt
onderzocht.

Belastingkantoor

Aanbod aan gemeente om place
making en betrekken omliggende
wijken vorm te geven

In dit aanbod trekken Stadslab
Breda, PakhuisB en BLASt samen
op. Doel is ontwikkeling van een
'ecosysteem' in en rond het
Belastingkantoor.Van daaruit
worden de ontwikkeling van het
Seeliggebied en de omliggende
buurten ter hand genomen.

Boek: de nieuwe stad

Boek over stad maken in deze
tijd, gegeven een aantal grote
veranderingen

Stadslab Breda maakt, samen
met de wijkraad en inwoners van
Boeimeer en anderen een boek
over stad maken in deze tijd van
grote systeemveranderingen; dit
komt deze zomer uit.

Amphiaterrein

Wijkraad Boeimeer schakelde
Stadslab Breda in voor
participatietraject.

Samen met wijkraad constructief
participatietraject ontwikkeld;
inspiratiedag gehouden (op
28-10), waar plm 125 mensen aan
hebben deelgenomen; vervolg is
ínspiratieboek (zie hierboven), dat
deze zomer verschijnt.

St. Joosthofje

Indiener wil achter de Mariakapel
aan de Ginnekenstraat een
'rustplek' in de stad creëren.

Stadslab Breda is met indiener op
verkenning; bisdom is betrekken,
evenals gemeente. Fase nu is:
werkgroepje gaat haalbaarheid
onderzoeken.

Keizerstraat

Indiener wil, in navolging Oude
Vest, Keizerstraat/
Vierwindenstraat vergroenen en
verkeersluwer maken

Vanuit Stadslab is, nadat eerst is
gewacht op gunning Parade, nu
werkgroep aan de gang met
deskundigen.
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Projectnaam

omschrijving

activiteiten Stadslab

Stadsdistributie

Indiener wil sophisticated stadsdistributiesysteem uitrollen en
auto's uit de stad weren

Verbonden aan soortgelijk
initiatief, indiener heeft zijn plan
tijdelijk geparkeerd o.m. in
verband met de overgang naar
nieuwe baan.

Loopschansstraat

Buurtbewoners hebben Stadslab
Breda ingeschakeld om hun
mogelijkheden te bezien voor
beïnvloeding bouwplan.

Stadslab heeft hier kennis
gedeeld en de groep in
verbinding gesteld met de
gemeente.

Onderzoek wonen en welzijn
Boeimeer

Betreft hier een verkennend
onderzoek naar mogelijkheden
om mensen te bereiken die
meestal onder de radar' blijven

Stadslab werkt hierin samen met
Avans Hogeschool; aanvankelijk
is dit als multidisciplinair project
opgestart; het onderzoek wordt
dezer dagen afgerond.

Verteltent

Filmproject in de 'haarvaten van
de samenleving'

Middels persoonlijke interviews
met buurtbewoners gaan
Stadslab Breda en PakhuisB op
zoek naar 'onderstromen' in de
samenleving en bouwstenen voor
toekomstig beleid.

Bredaparktrap

Idee is een trap in de singel te
laten vanaf het maaiveld van het
Valkenberg.

Is droom van winnaar
DroomBreda! die nu zeer
waarschijnlijk ergens langs de
'Nieuwe Mark' wordt
gerealiseerd.

Ronde Tafel

Droom van docenten
Praktijkschool om ook leerlingen
die zozeer meer praktisch
aangelegd zijn dan theoretisch
toch de kans te bieden een
oﬃcieel papier te behalen om
mee de arbeidsmarkt op te gaan

Complexe uitdaging voor
Stadslab Breda. Dat heeft in de
eerste fase vooral ondersteund et
kennis en verbindingen, zo is een
pool van ambassadeurs
geworven en is een aftrap-sessie
mee georganiseerd. Inmiddels is
de keus gemaakt om het project

Gasloze wijken

Hyperactueel thema dat Stadslab
al een tijdje op de agenda heeft

In twee wijken van Breda
bereiden, na voorbereidend werk
van een brede werkgroep van
Stadslab Breda, kwartiermakers
Derk Hueting en Paul Dielissen
wijkenergieplannen voor. Die
komen zeer binnenkort op tafel.
Daarna volgt hopelijk het
implementatietraject, als de
gemeente en bewoners met het
verhaal uit de voeten kunnen.
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Projectnaam

omschrijving

activiteiten Stadslab

Artopia

Idee van groep kunstenaars uit
Breda om gezamenlijk woonplek
te creëren waar ze enerzijds
goedkoper wonen (en dus extra
kunnen investeren) en anderzijds
veel kruisbestuiving genereren
(ook met publiek en gasten van
buiten)

In dit project zit veel ook
praktisch werk van Stadslab,
variërend van begrotingen
opstellen en checken tot
uittekenen van de inrichting van
de voor dit project benodigde
containers. Verhaal valt of staat
nu met echte medewerking van
de zijde van gemeente en/of
mogelijke grondbezitters.

KIds Kunst

Droom om speciaal museum voor Indienster is via Stadslab Breda
de allerjongsten in Breda op te
verbonden met directie Breda's
richten.
Museum; tripartite overleg is
gevolgd, indienster beraadt zich
nu op eventueel vervolg.

Atelier CSM

ontmoeting indieners ideeën voor
CSM-terrein bij de wedstrijd
DroomBreda! met de
stedenbouwkundigen van de
gemeente

Idee suddert al een tijd, hangt op
gesprekken tussen gemeente en
eigenaar Corbion.

Stadscamping

Een van de dromen uit de
wedstrijd DroomBreda!

Is, na intake-overleg Stadslab
met indiener, tijdelijk geparkeerd
in zicht van ontwikkelingen
Seelig-terrein; kan weer uit de
koelkast zodra hier beweging
komt.

Klimdraak

Project uit de wedstrijd
DroomBreda: groot speeltoestel
voor kinderen

Initiatiefnemer gesproken en weg
gewezen, ook naar afd.'en
gemeente; staat klaarblijkelijk bij
hem even op de suddervlam.

Werkplek 076

Plan voor multifunctionele werken leerruimte voor
werkzoekenden en ondernemers

Initiatiefnemer verbonden aan
kennispartijen, gericht op
opstelling goede business case.

MIsfixed

Project uit de wedstrijd
DroomBreda: leer-werkomgeving
voor jongeren met beperking

Is (mogelijk tijdelijk) stil gezet ivm
werk-situatie initiatiefnemer

Lange Hal

DroomBreda-item voor een grote
multifunctionele retail- en
markthal op Molsterrein, al dan
niet met woningen.

Is voorlopig geparkeerd vanwege
eigendomsituatie en financiële
drempels. Stadslab heeft
initiatiefnemer op zijn (vooralsnog
vergeefse) zoektocht naar
haalbaarheid begeleid.

