
Door Tamara Verheijen

Z      ondag    6 januari jl. opende ik 
facebook en zag het volgende 
nieuwsbericht. 'Homohaatmani-

fest' radicale christenen wekt woede'. 
In eerste instantie denk je dat de kop 
van het artikel moet aanzetten tot het 
lezen van het bericht en dat het artikel 
meer genuanceerd is. Tijdens het lezen 
van het artikel word ik steeds bozer en 
bozer. 

De Nashville-verklaring is een pamflet 
dat diverse artikelen bevat tegen de 
LHBTI+ gemeenschap. De essentie van 
de verklaring is dat alleen één man en 
één vrouw een relatie mogen hebben 
en in het huwelijk mogen stappen. Alle 
andere vormen van liefde worden af-
gekeurd en mogen niet gepraktiseerd 
worden. Daarnaast staat in de verkla-
ring dat God jouw biologische geslacht 
bepaald heeft en dat je deze moet aan-

vaarden en  niet mag veranderden. 
Diverse mensen hebben de verkla-
ring al getekend, waaronder Kees van 
der Staaij. Hij zit namens de SGP in de 
Tweede Kamer. Als lesbische vrouw 
maar zeker als socialist maak ik mij hier 
ernstig zorgen om. Deze verklaring gaat 
tegen onze grondwet in en is een stap 
terug in de tijd. LHBTI+ers worden op 
deze manier buitengesloten en voelen 
zich niet meer welkom in de kerk.

Ik wil graag afsluiten met een citaat van 
Robert Long.  "Ik ben een mens en jij 
bent een mens. Ook onder de verza-
melnaam bekend als homo sapiens. De 
een wil dit, de ander dat. Hier vind je 
wat, daar laat je wat. Maar als een mens 
z'n ware aard z'n leven lang verbergen 
moet, is de kerk geen stuiver waard, al 
zeggen priesters "God is goed". Want 
als je God als goed beschouwt, vindt 'ie 
't beslist niet fout wanneer je van een 
ander houdt."
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Ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 30 januari 2019 
tijD: 20:00 - 22:00

Tribunes invouwen
WegWijzer
Datum: 8 februari 2019
tijD: 15:30 - 17:00 

Tribunes invouwen + 
spanning
WegWijzer
Datum: 8 maart 2019 
tijD: 15:30 - 17:00

Ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 13 maarT 2019 
tijD: 20:00 - 22:00

Ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 3 april 2019 
tijD: 20:00 - 22:00

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

naSHviLLE-vErKLarinG iS EEn STap TEruG

afdSPBreda

 Het regenboogpad in het Valkenbergpark



Allereerst de allerbeste wensen 
voor 2019. Hopelijk wordt het 
een fijn, sociaal en rechtvaardig 
jaar voor je. Bij het ter perse 
gaan van deze SlagKracht heeft 
de nieuwjaarsreceptie van de 
SP plaatsgevonden, waarin ik 
en de fractievoorzitter terug- en 
vooruitgekeken op het voorgaande 
jaar en het nieuwe jaar.
 
2018 was het jaar van campagne, 
teleurstelling over de uitslag en 
met elkaar een nieuwe weg in. 
Nieuwe teams en een trouwe 
oude garde stonden en staan klaar 
om in 2019 de strijd aan te gaan. 
We gaan op zoek naar nieuwe 
leden, om zo onze afdeling sterker 
te maken. We zoeken verbinding 
met mensen die, net als wij, een 
rechtvaardig en sociaal Breda van 
Iedereen voorstaan.
 
Wij staan er als partij in de Raad 
en als afdeling in zijn geheel 
sterk voor. Samen bouwen we 
in 2019 onze club uit en daar 
liggen genoeg kansen voor. Tijd 
voor Rechtvaardigheid, twee 
campagnes, buurten in de buurt 
en actievoeren waar het moet. 
Momenteel strijden we voor de 
werknemers van ATEA. Een aantal 
van hen nam de moeite om langs 
te komen op de receptie. Kortom 
een goed jaar om SP'er te zijn!

COLuMn
Door Bas Maes

De volledige Bredase ge-
meenteraad sprak don-
derdagavond 20 de-

cember zijn steun uit voor het 
voorstel van SP en PvdA voor 
veiligheid en rechtvaardigheid 
in de buurt. Door het sluiten van 
politiebureaus en bezuinigin-
gen op het juridisch loket, is de 
drempel voor inwoners om aan-
gifte te doen of hun recht te ha-
len steeds hoger geworden. Met 
bijvoorbeeld een pop up-politie-
bureau of buurtrechters kunnen 
we die negatieve trend keren. 
Daarom sturen we burgemees-
ter Paul Depla met ons voorstel 
op pad om ook in de Bredase 
buurten de politie en de recht-
spraak toegankelijker te maken.

Ook het voorstel van de SP 
en VVD om te voorkomen 

dat radicale groepen invloed 
uit kunnen oefenen op het 
gemeentelijk beleid, kon reken 
op unanieme steun van de raad. 
Onderdeel van de gemeentelijke 
aanpak van radicalisering was 
de vorming van een zogeheten 
denktank. 

Wie hier echter aan deelnemen, 
wat hun invloed is en welke be-
langen zij behartigen was voor 
de raad volstrekt onduidelijk. 
Voorkomen moet worden dat 
groepen die een onverdraag-
zame, isolationistische en an-
tidemocratische boodschap 
uitdragen, vat krijgen op het 
beleid. Denk hierbij aan rechts- 
en linksextremisten, maar ook 
aan salafisten die ook in Breda 
steeds meer voet aan de grond 
krijgen en de integratie vaak in 
de weg staan.

raaD STEunT Sp-vOOrSTELLEn vOOr 
vEiLiGHEiD En rECHTvaarDiGHEiD

OprOEp: HEEfT u EEn zOrGvErzEKErinG 
via DE GEMEEnTE?
Door Bas Maes

Heeft u een CZ-zorgverze-
kering via de gemeente en 
gekozen voor het pakket ge-

meente extra uitgebreid, waarbij 
het eigen risico is meeverzekerd? 
Dan wordt het niet opgemaak-
te eigen risico aan het eind van 
het jaar niet naar u teruggestort, 
maar verdwijnt dit bedrag in de 
gemeentekas. 

“Nadat diverse mensen bij ons aan 
de bel hadden getrokken, kwamen 
wij hier na het stellen van raads-
vragen achter”, zegt SP-raadslid 

Inge Verdaasdonk. “De mensen 
die wij hebben gesproken, zeggen 
dat ze hier niet van op de hoogte 
waren en dat de gemeente hen 
ook niet heeft gewaarschuwd dat 
deze verzekering in hun situatie 
niet goed uitpakt.”

Heeft u ook een gemeente extra 
uitgebreid-pakket of heeft u dat 
vorig jaar gehad? Inge ontvangt 
graag uw ervaringen hiermee zo-
dat we deze misstanden aan kun-
nen kaarten. Mail daarom naar: 
inge@spbreda.nl. Uw gegevens 
worden uiteraard vertrouwelijk 
behandeld.

Michel Verschuren
Voorzitter



uiT DE afDELinG
uiT HET BESTuur

Durf TE praTEn OvEr arMOEDE

Door Pierre van Leent

De maand december is een maand geweest 
waarin het bestuur nog eens goed opnieuw 
moest kijken naar de rollen en verantwoorde-

lijkheden, die fractie, bestuur en ledenvergadering 
ten opzichte van elkaar hebben. Door intensieve ge-
sprekken is daar een heldere lijn in vastgesteld en kan 
er verder gebouwd worden aan een sterke afdeling.

Dat komt onder andere tot uiting in het concept jaar-
plan, dat de leden mochten ontvangen. Ook heeft het 
bestuur in ieder geval tijdelijk een coach in de per-
soon van de partijsecretaris Lieke Smits. Dat doet ook 
recht aan de sterke afdeling Breda en de capaciteiten, 
die er binnen het bestuur zijn. 

Uitgebreid is er gesproken over de komende acties in 
2019, op basis van het nog definitief te maken nieuwe 
ledenwervingsplan in de vorm van BUURTEN IN DE 
BUURT, naar aanleiding van de dag van het Socialisme 
op 1 mei  en dag van de Armoede op 17 oktober, maar 

zeker op basis van thema’s, die in de wijk leven. Daar-
op wordt in de ledenvergaderingen teruggekomen.

Daarnaast wordt gewerkt aan de vorming van het 
campagneteam, enerzijds vorm gevend aan adviezen 
de Evaluatiecommissie, maar anderzijds ook nodig 
vanwege de op handen zijnde verkiezing voor Pro-
vinciale Staten en het Europees Parlement. 

In verband met de komende campagnes vraagt het 
bestuur wel de nodig fysieke ondersteuning van le-
den. We zullen niet ontkomen aan het verspreiden 
van de verkiezingsboodschap en on andere dus ook 
flyeren. 

We vragen iedereen die daarin ook maar iets kan be-
tekenen, zich te melden bij onze organisatiesecreta-
ris op het mailadres pierre@spbreda.nl. Geef daarbij 
ook je adres, je telefoonnummer en je mailadres op, 
zodat we je goed kunnen bereiken. We zullen deze 
gegevens alleen in dit verband als ondersteuner van 
de campagnes gebruiken. 

Door Marlous Fieret

Op woensdag 19 december jl. hebben Marlous 
Fieret, Oscar van Raak, Boi Boi Huong, 
Patrick van Lunteren en Pieter Teurlings een 

jeugddebat over armoede bij kinderen georganiseerd. 
25 nieuwsgierige kinderen werden enthousiast 
ontvangen door Patrick en ze kregen een korte 
rondleiding door het stadhuis.

In de commissiekamer zat Erna Smeekens, oprichtster 
van Stichting Tientjes, klaar om de kinderen mee te 
nemen in haar verhaal over leven in armoede en na te 
denken over hoe je voor elkaar kan zorgen. Maar ook 
om na te denken over dat armoede in meer dingen 
kan zitten dan geld. Wanneer ben jij gelukkig?

Daarna volgde het debat met de groep kinderen, met 

Erna, Boiboi, Patrick en Oscar als debatleider. Een uur 
lang werd er een mooi debat gevoerd, leerzaam voor 
groot en klein. Misschien wel de mooiste uitspraak 
was: 'het zou mooi zijn als de rijken niet zo rijk waren 
en de armen niet arm'.

Juist in deze tijd van bezuinigingen moeten we 
opkomen voor elkaar en hard werken om armoede 
zichtbaar te maken en houden! Er is geen mooiere 
manier om dit te doen als met kinderen; als het aan 
hun lag was er geen armoede meer geweest.Misschien wel de mooiste uitspraak 

was: 'het zou mooi zijn als de rijken 
niet zo rijk waren en de armen niet 
arm'.

 Kinderen in debat



OpiniE: OvEr privaCy
Door Hans Creemers

Al jarenlang staan er op onze snelwegen in Neder-
land 450 zogeheten ANPR-camera’s. Die worden 
gebruikt voor trajectcontroles. Zo kunnen ze bere-
kenen of je te snel reed gemiddeld over een stuk. 
Alleen dan werd je voertuig dus genoteerd. Maar 
als de techniek er eenmaal is kan hij worden mis-
bruikt. Nu wil de belastingdienst en de overheid alle 
nummerborden gaan filmen en vier weken opslaan. 
De belastingdienst wil mensen beboeten die geen 
wegenbelasting betalen en de overheid zegt dat ze 
zo criminelen en terroristen wil oppakken. Maar op 
deze manier wordt de hele bevolking zo gezien. Een 
aantal privacy-organisaties zal hierover rechtszaken 
gaan voeren. Want ook de provinciale N-wegen zijn 
nu voorzien van 200 ANPR-camera’s. Tevens kunnen 
die ANPR-camera’s zelfs je gezicht herkennen via de 
biometrische gegevens van je foto van je paspoort/
ID-kaart. Deze hangen dus ook bij grensovergangen, 
bootterminals, treinstations, vliegvelden etc. In je 
paspoort schijnt ook een RFID-chip te zitten zodat 
de overheid weet waar dat document zich bevindt.
In België zijn ze een stap verder. Daar gaan ze een 
netwerk van 1000 camera’s uitrollen zodat niemand 
meer ongezien is, speciaal bij de grenzen. Binnen-
kort wordt in Europa ook alles van je opgeslagen als 
je gaat vliegen. In België slaan ze ook al je gegevens 
op als je per bus en trein rijdt.

Waar je vroeger anoniem een kaartje kocht en per 
trein reisde, weet de NS nu via je Ov-Kaart wie je 
bent en waar je heen gaat. De techniek wordt door 
overheden en bedrijven gebruikt om onschuldi-
ge burgers in kaart te brengen en wat ze doen. Ik 
schreef al eens eerder in een stuk over camera’s dat 
onze burgemeester Depla een heilig vertrouwen 
heeft in de overheid. Maar ik zei toen ook al dat een 
overheid kan veranderen, al dan niet via verkiezin-
gen, en dan zijn deze technieken een waardevol ge-
schenk om de burgers nog makkelijker te onderdruk-
ken en op te sporen. Wees dus eens terughoudend 
met deze middelen. 

Wat doet onze Depla hier dan nog meer? Hij heeft het 
aantal camera’s in de binnenstad en op andere plek-
ken uitgebreid. Vooralsnog was dat enkel toegestaan 
in het uitgaansgebied en op bedrijventerreinen. Nu 
zie je ze op de Noordelijke Rondweg, de Nieuw-
straat, Annastraat, Haven, Valkenberg, Willemstraat, 
stationsgebied, Van Coothplein, Boschstraat, Haag-
dijk, Adriaan van Bergenstraat en dat breidt zich als 
een olievlek uit. Ook de proef van Depla in de Hoge 
Vugt (natuurlijk niet in Zuid-Breda…) om de vuur-
werkknallen te meten en vanwaar ze komen heeft 
een hoog 1984-gehalte. 

Schokkend nieuws is ook dat banken nu je gegevens 
kunnen verkopen aan commerciële partijen. Face-
book doet dat al en zelfs al heb je geen facebookac-
count dan gaat dit bedrijf slinks toch een schaduw-
profiel van je maken.

Wat kun je zelf doen? Neem een anonieme bonus-
kaart van AH, betaal veelal cash, dan kan de bank 
geen gegevens verkopen. Dit is tevens belangrijk om 
het cash geld te behouden want er is een stroming 
die van cash geld af wil en dan is dus overal te volgen 
wat je doet. Neem als zoekmachine bijvoorbeeld 
Duckduckgo want Google weet alles van je, houdt 
het bij en verkoopt het. 

Tenslotte. Je hebt ook mensen die het (nog) als een 
zegen zien en bijvoorbeeld een Google Home (kast-
je) thuis hebben, die je boodschappen bestelt, je 
banksaldo vertelt en je thermostaat regelt. Door dit 
soorten dingen ben je makkelijker te hacken door 
kwaadwillenden en nog even en je komt thuis en er 
staat eten in de koelkast waarvan de computer be-
slist dat je dat wilt, maar wil jij dat de computer je 
leven bepaalt?

aCHTErGrOnD

Wat doet onze Depla hier dan nog 
meer? Hij heeft het aantal camera’s 
in de binnenstad en op andere 
plekken uitgebreid.


