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VuuRweRK

Na de laatste jaarwisseling lijkt het erop dat een 
meerderheid van de Nederlanders een vuur-
werkverbod wil. De SP vindt het belachelijk dat 

tijdens Oud en Nieuw delen van de stad veranderen in 
een slagveld, met dit jaar de rellen in Geeren Noord als 
triest dieptepunt. Daar moet iets aan gebeuren, maar 
de vraag is of een vuurwerkverbod de oplossing is. 

De laatste jaren is er al veel vuurwerk verboden. 
Denk aan babypijltjes of romeinse kaarsen waarmee 
mensen op elkaar schoten. 
Vanaf 2020 mogen ook dui-
zendklappers niet meer ver-
kocht worden. Toch neemt 
de schade ieder jaar toe. Dat 
komt niet door de sierpotten 
van het tuincentrum, maar 
door illegale strijkers uit het 
buitenland en zelfgemaakte 
bommen. Een vuurwerkver-
bod veranderd daar niks aan. 

Daarnaast is een verbod 
niks waard als het niet ge-
handhaafd wordt. Al jaren 
waarschuwt de landelijke 
SP dat er teveel bezuinigd 
wordt op de politie, maar 
onze voorstellen om de be-
zuiniging terug te draaien 
zijn weggestemd. De poli-
tie kan op dit moment een 

vuurwerkverbod simpelweg niet handhaven, met 
als gevolg dat afstekers straffeloos hun gang kunnen 
gaan. En dan hebben we het nog niet eens over het 
investeren in onze kwetsbare wijken, waardoor jon-
geren beter in beeld zijn en vooral wat beters te doen 
hebben. 

Of er een vuurwerkverbod komt of niet zal met name 
een landelijke beslissing zijn. Maar we moeten af 
van de gedachte dat een simpele oplossing een eind 
brengt aan dit complexe probleem.

Door Dirk Uyl
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LEDENVERGADERING
dE WEGWIJZER
datum: 22 JaNuaRI 2020 
tIJd: 20:00 - 22:00

NIEUWJAARSRECEPTIE
bIERRECLamE muSEum
datum: 31 JaNuaRI 2020 
tIJd: 19:00 - 22: 00

LEDENVERGADERING
dE WEGWIJZER
datum: 5 fEbRuaRI 2020 
tIJd: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INVOUWEN
dE WEGWIJZER
datum: 14 fEbRuaRI 2020 
tIJd: 15:30 - 17:00

http://www.twitter.com/SPBREDA
http://www.instagram.com/SPBREDA
mailto:mail%40spbreda.nl?subject=
http://breda.sp.nl
http://www.facebook.com/afdspbreda


OpHeffinGSuiTVeRKOOp juzT

Toen jeugdzorggigant Juzt 
eind 2019 voor de zo-
veelste keer in de proble-

men kwam, moest er op stel en 
sprong, en in allerlei geheime 
vergaderingen, een lening door 
gemeenten en de Rijksoverheid 
worden afgegeven. De gemeente-
raad van Breda, en ook de kinde-
ren en medewerkers van Juzt, is 
toen verteld dat daarmee Juzt ge-
red zou worden. De SP heeft altijd 
gewaarschuwd dat dit geld daar 
nooit voor gebruikt zou worden, 
en dat Juzt gewoon in de uitver-
koop zou gaan. 

Helaas zijn de voorspellingen van 
de SP uitgekomen. Terwijl be-
stuurders weglopen, wordt Juzt in 
rap tempo ontmanteld. Kinderen 

weten niet of, waar en van wie 
ze over een half jaar hulp krijgen. 
Ouders die zich zorgen maken 
over de toekomst van hun kind. 
En medewerkers die geen idee 
hebben of ze straks nog werk 
hebben. En ondertussen wordt 
alles wat met Juzt te maken heeft 
geheim verklaard om onrust te 
voorkomen. 

Die onrust is er echter al lang. 
Daarom heeft de SP vlak voor de 
Kerst een waslijst aan vragen op-
gesteld. Vragen die allemaal ge-
maakt zijn met openbare informa-
tie, en waarvan wij vinden dat die 
ook in het openbaar beantwoord 
kunnen en moeten worden. Want 
het is te gek voor woorden dat we 
geheimzinnig gaan doen over de 
toekomst van onze jeugd.

ROOD

Ook voor ROOD betekent 
het nieuwe jaar een nieu-
we start. Na in de laatste 

maanden van het vorige jaar druk 
bezig te zijn met het aanpakken 
van het schuldenstelsel, heeft 
onze ROOD-groep in Breda nu de 
woningnood onder studenten in 
haar vizier. Het is geen geheim 
dat Breda een dure stad is om in 
te wonen.

De woningnood die 
in Breda heerst treft 
jammer genoeg alle 
bevolkingsgroepen. 
Studenten horen 
hier ook bij, ter-
wijl dit een groep 
is wiens inkomen 
sinds kort vrijwel 

geheel bestaat uit een lening. 
De gemiddelde huurprijs voor 
een studentenkamer in Breda is 
€438. Dat is niet alleen ver bo-
ven het landelijk gemiddelde, 
maar ook nog eens beschamend 
voor een stad met twee enorme 
hogescholen. De campagne van 
ROOD wil dit probleem aankaar-
ten. Een aftrap kan snel verwacht 
worden!

2020 begint niet goed. De blonde 
maniak aan de overkant van het 
water besluit - onder invloed van zijn 
adviseurs - om standrechtelijk een 
andere maniak van de aardbodem 
weg te vagen. Op dinsdag 7 januari 
sloeg Iran terug met aanvallen op 
doelen in Irak. De dag erna duiken de 
beurzen de rode cijfers in. Behalve 
het aandeel Shell. Zoals altijd 
profiteren wapen- en olie-industrie 
van onrust en oorlog.

SP wenst iedereen een vredig en 
sociaal jaar toe en strijdt al sinds haar 
oprichting tegen de zinloze oorlogen 
van het grootkapitaal. Sinds 2001 is 
Nederland als trouw bondgenoot 
van de V.S. betrokken bij permanente 
oorlogen in het Midden-Oosten. 
Al enige tijd loopt onze Niet-in-
mijn-naam-campagne. Spreek je 
uit tegen oorlog en laat weten dat 
veel Nederlanders vrede voorstaan 
en wars zijn van oorlog. Zeker als 
die oorlog de belangen dient van 
grootaandeelhouders.

Net als Bernie Sanders mag de SP 
er trots op zijn dat wij tegen deze 
zinloze oorlogen en interventies 
waren en zijn. Dat vervult mij met 
trots. Niet alleen binnen onze 
afdelingsgrenzen is er genoeg 
werk te verrichten voor socialer en 
rechtvaardigere samenleving, ook 
mensen buiten onze eigen omgeving 
rekenen op onze solidariteit! 

Michel Verschuren
Voorzitter

Door Dirk Uyl

Door Oscar van Raak
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Nieuwjaarsreceptie
SP Breda

Vrijdag 31 januari
vanaf 19:00 uur

Bierreclame Museum
Haagweg 375, Breda

uiT De AfDeLinG
uiT HeT beSTuuR
Door Oscar van Raak

Het kerstreces was voor eenieder goed nodig om 
even tot rust te komen, te genieten van onze 
naasten, en om het nieuwe jaar goed in te lui-

den. 2020 is begonnen en we komen met frisse moed 
uit de kerstvakantie. Het bestuur  heeft echter ook in 
december niet stil gezeten. Zo is er bijvoorbeeld een ac-
tiekalender gemaakt en is er een concept-jaarplan ge-
schreven.

Dit jaar staan er een aantal belangrijke zaken op de agen-
da. Een van de meer belangrijke zaken voor de afdeling 
dit jaar is de nieuwe bestuursverkiezing. In juni 2020 zal 
het huidige bestuur het stokje overdragen aan de nieu-
we, door de leden verkozen, bestuursleden. Dit begint 
echter met het opstellen van een kandidatencommissie 

die de belangrijke opdracht heeft alle kandidaten te in-
terviewen om tot een goede voordracht te komen. Dit 
alles begint op de ledenvergadering van februari. 

Daarnaast moeten we ook al gaan beginnen met het kij-
ken naar de toekomst, en met name naar de volgende 
gemeenteraadsverkiezing. Het is zaak hier ook al de no-
dige voorbereidingen voor te treffen, door bijvoorbeeld 
de fundamenten te leggen voor ons komende campag-
neteam, en de komende kandidatencommissie. 

Maar al met al loont ook geduld. In ons enthousiasme is 
het goed om niet op de zaken vooruit te lopen, zonder 
de goedkeuring van onze leden. We houden jullie op de 
hoogte en zien jullie graag op de ledenvergadering van 
22 januari en de nieuwjaarsreceptie op 31 januari!



ACHTeRGROnD
Opinie: OVeR De binnenSTAD VAn bReDA
Door Hans Creemers

In 1987 ging ik naar de Rijksscholengemeenschap 
Graaf Engelbrecht in de Nassaustraat. In de pauze 
liepen we door de Boschstraat naar de Veemarkt-
straat om daar brokken druivensuiker te kopen bij 
Drogisterij Lamers. Later heb ik in 1993 acht weken 
in de zomervakantie bij de V&D gewerkt en ging 
daarna bij vrienden in de Visserstraat langs.

Van 2001 tot 2005 heb ik bij Palet (nu wegbezuinigd) 
gewerkt op de Nieuwe Ginnekenstraat en ik heb in 
de jaren ’90 gewoond op de Nieuwstraat (nu Hotel 
Nassau), de Molenstraat en de Sophiastraat (trou-
wens ook in Nijmegen, Utrecht en Tilburg maar dat 
terzijde).

Tevens heb ik in 2004 een jaar in de Barones gewerkt, 
bij boekhandel Gianotten (nu ter ziele). Kapitale fout 
bij de bouw van de Barones was de sloop van het 
monumentale Dameshuis in de Nieuwstraat.
De binnenstad en park Valkenberg zijn me dan ook 
lief.

In de jaren ’60 werden bij de Beyerd, het Valken-
berg en de Karnemelkstraat hele buurten gesloopt 
voor de cityring (o.a. Kennedylaan, Vlaszak). De Ha-
ven werd gedempt en er werd een ondergrondse 
parkeergarage gebouwd. De auto was de baas, nog 
steeds, je moest tot in de winkel kunnen rijden..

Tot aan de jaren ’60 had je ook nog veel nijverheid in 
de binnenstad. Dat vertrok naar industrieterreinen. 
Op de vrijkomende grond werden bijvoorbeeld wo-
ningen gebouwd, zoals Schorsmolen in de jaren ’80, 
waar daarvoor de fabrieken stonden.

In de jaren ’90 kwam het Structuurplan Binnenstad, 
wat voorzag in een volledige opknapbeurt van de 
publieke ruimte in het centrum. Waar je voorheen 
veel kinderkopjes had werden de straten in 1997 op-
geleverd met gladdere en grotere stenen en een uni-
forme look. Ook de Grote Kerk stond in 1997 in de 
steigers voor een grote opknapbeurt. Hij was daarna 
weer wit, waar hij daarvoor grijs was van de smog.

In 1993 werden de oude Hofpanden in de Catharina-
straat verlaten door het Stadskantoor (ambtenaren) 

en kreeg nieuwbouw aan de Claudius Prinsenlaan. 
De meubels echter mochten wij, Escolas Gemaes, 
eruit halen voor onze zusterschool in Maputo, Mo-
zambique!

In 1995 werd het nieuwe park Valkenberg geopend. 
In de jaren ’80 was dit meer een stadsbos geworden 
waar zelfs de boomklever en de bonte specht het 
goed hadden. Echter qua veiligheid was het donker 
en onoverzichtelijk. Er werden 200 bomen voor ge-
kapt en bijna alle struiken gingen weg. Er werden 
groene grasvelden aangelegd en een vermicelli vorm 
aan paden van asfalt. Met de recente bijvoeging van 
de Sophiastraat is het nog mooier en groter gewor-
den. Het openbaar toilet is, mede door mij, tot stand 
gekomen achter het Theehuis. Onmisbaar in zo’n 
groot park.

Recent deed de VVD-Fractie drie voorstellen. Ze wil-
len de leegstand boven winkels bestrijden en daar 
bijvoorbeeld studentenwoningen in maken. Dat is 
goed voor de sociale veiligheid en bestrijdt de wo-
ningnood. Daar ben ik het zeker mee eens en daar 
glimlachte ik om, want dat zeiden de kraakbewe-
ging, de SP en GroenLinks in de jaren ’90 ook altijd 
al, maar toen was volgens de VVD dat niet nodig en 
mocht de eigenaar doen wat hij wilde. Daar staat de 
VVD nog steeds achter in principe..

Tweede voorstel is om overal in het Valkenberg ver-
lichting aan te brengen. Nu staan er langs de twee 
hoofdwegen (6 meter breed) al om de acht meter 
lantaarnpalen, waar dat in een woonwijk om de 25 
meter is en staan er bovendien camera’s langs de 
ene hoofdweg. Om de kleinere paden (3,5 meter 
breed) te verlichten lijkt mij overdreven en slecht 
voor de fauna.

Derde voorstel is om weer politie te laten lopen 
in het centrum bij uitgaansavonden. Daar ben ik 
het mee eens en de politiebonden ook, zoals re-
cent in BN/De Stem stond. Dan hebben ze weer 
contact en niet alleen als het al te laat is. (vecht-
politie)

Bron; Het Valkenberg, Van Hoftuin tot Stadspark, Pe-
ter de Jaeger, Breda, De Geus 1998.

Tips, reacties, 
ideeën of meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl
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