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Thema 

de Veiligheidsregio 
 

 

 

Locatie : Koninklijke Militaire Academie 

  Kasteel van Breda  

  Kraanstraat 4 

  4811  MA  Breda 

 

Gebouw : Aula 

 

Datum : donderdag 22 mei  2104   

 

Aanvang  : 13:00 uur 

 

  

............................................................................ 

Op 1 mei is de Veiligheids Innovatie Competitie 2014 

(VIC) van start gegaan. Op donderdag 22 mei is er op 

het Kasteel van Breda een voorlichtingsmiddag voor 

het Midden- en Klein Bedrijf. Deze middag wordt het 

thema “de Veiligheidsregio”, de procedure en 

werkwijze nader toegelicht. Ook vertellen 

professionals uit het veld over hun dagelijkse 

uitdagingen. Aanvang 13:00 uur. Na afloop is er 

gelegenheid tot netwerken. 

  

 

Aanmelden via DIC@mindef.nl .  

Maximaal twee personen per bedrijf. 

Legitimatie aan de poort verplicht. 



 

 

Routebeschrijving met de auto. 
  

De KMA is gelegen in het centrum van Breda circa 600 meter ten zuiden van Station Breda.  

Met de auto kunt U het beste rijden via de Nieuwe Prinsenkade. Over de Hoge Brug direct links.  

U staat nu voor het Spanjaardsgat. Dit is de hoofdingang van de KMA.  

 

Op het terrein is bij de Aula  parkeergelegenheid.  

 

Legitimatiebewijs verplicht.   

 

 

Routebeschrijving te voet vanaf station Breda.      (15 minuten lopen) 

• Neem de uitgang 'centrum' van het station Breda. U komt op het stationsplein waar de  

 stadsbussen hun halte hebben. Schuin links tegenover staat de VVV-winkel.  

• Volg het voetpad (Willemstraat) langs de VVV naar de verkeerslichten.  

• Steek recht over, over de brug en rechtdoor het park Valkenberg in. 

• Neem de rode brug in het park over de vijver totdat u op een plein komt: het Kasteelplein.  

• De hoofdingang van de KMA is niet de poort aan de rechterhand, maar ligt een stukje verderop.  

• Loop rechtdoor de Cingelstraat in. Houdt rechts aan, de Kraanstraat in.     

 Volg het hek naar de ingang van de KMA.  

• U staat nu voor het Spanjaardsgat. Dit is de hoofdingang van de KMA.       


