
UITNODIGING

TALK OF THE TOWN
OMGEVINGSVISIE

SAMEN TOEKOMST MAKEN

Breda werkt momenteel hard aan haar omgevingsvisie, en legt bij  
de vormgeving hiervan een accent op een aantal onderwerpen die 
een centrale positie zullen innemen in het stedelijk debat in de 
komende jaren/ decennia. Hiertoe worden in het najaar een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd. 

DE TOEKOMST VAN HET 
CENTRUM VAN BREDA

Eén van deze bijeenkomsten gaat over de toekomst van het (verruimde) 
Centrum van Breda, inclusief Havenkwartier/ CSM-terrein, Nassau-Wallone, 
Faam-Linie, Gasthuisvelden/ Markendaalseweg (samen meer dan 125 
hectare transformatiegebied). De inzet is erop gericht om middels een 
brede caleidoscoop aan sprekers en een forumdebat de discussie rond 
deze complexe maar voor de kwaliteit van de stad wezenlijke opgave 
verder te verdiepen, een en ander in de aanloop naar het formuleren 
van keuzen en scenario’s voor de langere termijn. 

KLIK HIER VOOR HET BESTELLEN VAN      TICKETS

Het programma (wijzigingen voorbehouden) ziet er als volgt uit:

09.30 uur Inloop, koffie/ thee

10.00 uur  Opening door wethouder Boaz Adank (o.a. Economische Zaken, 
Binnenstad

10.10 uur  Toelichting op de uitdagingen van het Centrum van Breda door 
Hans Thoolen (projectmanager omgevingsvisie) en introductie 
van de moderator van de dag

10.20 uur  Presentatie dagprogramma en spelregels door moderator Hilde 
Blank (directeur BVR Rotterdam, bouwmeester AM Concepts)

10.30 uur  Teun van den Ende (atelier Rijksbouwmeester) spiegelt het  
landelijk “Panorama NL” aan de uitdagingen en 
ontwikkelingskansen in het Centrum van Breda

11.00 uur  Hildegard Assies (directeur City Marketing Breda) reflecteert  
op de kansen die Breda heeft en kan pakken om zich duurzaam 
te profileren als een aantrekkelijke stad, en hoe de stad over 10 
jaar voor de 3de keer de titel “beste binnenstad” kan veroveren

11.30 uur  Patrick van de Klooster (ontwikkelaar/ onderzoeker bij BPDi, 
voormalig directeur Architectuur Internationaal Rotterdam) is 
een kenner van stedelijke transformatieprocessen, 
internationaal, en zeker ook in Rotterdam. Patrick is gevraagd te 
reflecteren op de schaalsprong die Breda wil maken, gebruik 
makend van de vele gelegenheid in het Centrum. 

12.00 uur  Cindy van den Bremen (social designer, bureau ZET, o.a. actief 
bij de Gasthuisvelden) gaat in op de sociale dimensie van de 
centrumstedelijke veranderopgaven. Welke dynamiek brengt dit 
teweeg, en welke rollen, ambities en eigenaarschap kent zij toe 
aan betrokkenen in de gebiedsontwikkelingen in het centrum?

12.30 uur (netwerk) LUNCH 

13.30 uur  Marco Broekman (stedenbouwkundige/eigenaar bureau  
marco.broekman)  schreef de publicatie “guiding principles 
Metro Mix” voor het college van rijksadviseurs. Hierin 
onderzoekt hij het gegeven dat functiemenging in de stad het 
nieuwe normaal wordt na decennia van functiescheiding. Marco 
reflecteert tegen deze achtergrond op de Bredase centrumopgave.

14.00 uur  Eloi Koreman (architectonisch vormgever en bewoner 
binnenstad) schreef in 2008 “een twijg van duizend jaar”, een 
handleiding voor het gebruik van de oude stadskern. Hoe kijkt 
hij 10 jaar later naar het nu en naar de toekomst?

14.30 uur  Tessa Vosjan (INRETAIL) gaat in op de ontwikkelingen in de 
retailsector in combinatie met andere stedelijke functies, en hoe 
Breda kan anticiperen op een nog ongewisse toekomst. Wat zijn 
de “do’s” en “don’ts” op weg naar een vitaal 
ondernemersklimaat op de langere termijn?

15.00 uur Koffie/ theepauze

15.30 uur  Forumdiscussie (met de zaal) onder leiding van moderator  
Hilde Blank 

16.15 uur  Conclusies van de dag en afsluiting door wethouder de Beer 
(o.a. Stedelijke Ontwikkeling), inclusief een preview op het 
vervolg van deze dag

16.30 uur Borrel op de toekomst

https://pos.cmtickets.com/f7f90bc0-c3ec-11e9-a232-e98153a5ac9b

