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LAAT TUNNEL NOORDELIJKE RONDWEG MEER DAN PRESTIGE
PROJECT WORDEN
Door Dirk Uijl

politie en de overheid niet vertrouwd worden. Een
wijk waar de mensen die hard door de coronacrisis
et het bericht om van de Noordelijke getroffen worden. Een wijk waar een kwart van de
Rondweg gedeeltelijk een tunnel te ma- mensen in armoede opgroeit, waardoor criminaken, is een mooi plan gepresenteerd. Be- liteit aantrekkelijk is. Waar zorginstanties komen
halve doorstroming, uitstoot en vervuiling, wordt die wel hun connecties op het stadskantoor, en
ook de keiharde barrière tussen de Hoge Vucht en dus aan subsidie hebben, terwijl initiatieven van
de rest van de stad aangepakt. Een discussie de die wijkbewoners moeten vechten voor de kruimels.
SP vorig jaar al bij de behandeling van de Zuidelijke Rondweg aanhaalde. Mede ingegeven door gro- Dat er een plan voor meer dan 600 miljoen euro
te bouwplannen als het CSM-terrein, Tuinen van ligt om met een ondertunnelde Noordelijke RondGenta en Drie Hoefijzers Zuid, is het goed om te weg de Hoge Vucht dichter bij de stad te halen is
zien dat er nu aandacht is voor het armere deel een mooi begin. Maar laat het niet het blijven bij
van de stad en haar rondweg. Mijn complimenten het zoveelste prestigeproject waar de wijk niks
mee opschiet. Uiteraard moet criminaliteit aandaarvoor aan het stadsbestuur.
gepakt worden. Maar doe dat ook door te invesHoewel een investering in het verkeersravijn dat teren in de bewoners. Breng voorzieningen als de
de Noordelijke Rondweg is, nu een goed begin bibliotheek terug, een voorstel van de SP waar een
is, met alleen investeringen in asfalt - en stenen meerderheid in de raad voor heeft gestemd. Sloop
- komt de Hoge Vucht er niet. Dat konden we vori- niet hun huizen om armoede meer te spreiden,
ge week goed lezen in de reportage die BNdeStem maar help ze zichzelf uit de armoede te werken. En
maakte en die een schokkend, maar weinig ver- ben het hele jaar door aanwezig in de wijk, en kom
rassend beeld schetste van de wijk. Een wijk waar niet alleen bij het gezeik.
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RAMMELEND VOORSTEL JEUGDZORG
MEDE DANKZIJ SP TERUGGETROKKEN
Allereerst: een hartstikke
gelukkig nieuwjaar gewenst!
2020 was een behoorlijk
raar politiek jaar. In het licht
van een enorme malaise
leefden we in een schaduw
van onduidelijkheid,
afzonderlijkheid en een
anderhalve meter afstand.
2021 biedt hoop, maar begon
slecht.
Met pijn in mijn hart volgde
ik 6 januari de ontwikkelingen
in het Amerikaanse capitool.
Een menigte aan boze
en gewelddadige Trumpfans drong het hart van de
Amerikaanse democratie op
gewelddadige wijze binnen.
Het was het afgrijselijke gezicht
en gevolg van genormaliseerd
populisme. Laat het een
pijnlijke waarschuwing zijn
voor alle kanten van het
politieke spectrum. Democratie
is geen teamsport, maar een
gezamenlijke uitdaging. Té
waardevol om van binnenuit
door de hardste schreeuwers en
arrogantste ego’s afgebroken te
laten worden.
Opdat we hier beter weten.

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Door Inge Verdaasdonk
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anderd is. Begin dit jaar wordt de
amen met GroenLinks en verordening opnieuw door de geCDA heeft SP Breda wet- meenteraad besproken.
houder Marianne de Bie
(D66) gedwongen haar ramme- Niet alleen over de manier waarlende jeugdzorgvoorstel terug op, maar ook op de inhoud is
te trekken. Dit nadat deze al tot SP Breda zeer kritisch. Het voortwee keer toe moest worden stel van de wethouder haalt de
aangepast. Er is veel onrust ont- zeggenschap over het Bredase
staan onder kwetsbare kinderen, jeugdbeleid weg bij de gemeenouders en zorgverleners door de teraad en geeft het college vrij
voorstellen en werkwijze van de spel. En het belangrijkste doel
wethouder. Daar helpt tweemaal van dat college is om een bezuieen waslijst aan wijzigingen door- niging door te voeren. Dit terwijl
voeren om hem “juridisch houd- de raad eerder een motie van SP
baar” te maken niet bepaald bij. Breda aannam dat onze jeugd
SP Breda vindt dat de wethouder niet de sluitpost op de begroting
haar huiswerk over mag gaan mag worden. Bezuinigen op onze
doen. Ze gaat eerst maar eens jeugd – onze toekomst! – daar
uitleggen wat er nu allemaal ver- werkt de SP niet aan mee.

UIT HET BESTUUR
Door Olaf van der Bruggen

H

et turbulente 2020 is tot
een einde gekomen en we
zijn weer aan het begin van
een nieuw jaar. Veel mensen zullen
goede voornemens, plannen en
ambities hebben voor het nieuw
jaar. Wij als bestuursleden hebben
die ook, als bestuur hebben we
ontzettend veel plannen voor
wat we in 2021 willen bereiken
en doen. De maand januari staat
daarom ook in het thema van het
jaarplan.
De komende maand gaan de
fractie en bestuur samenwerken
om al hun ideeën voor hoe we
van 2021 een top jaar gaan maken
voor onze afdeling in een plan te
zetten. Dit jaarplan zullen we met

jullie op 27 januari bespreken op
de ledenvergadering, ook een
mooi moment dat we elkaar weer
online zien na de feestdagen.
Als fractie en bestuur zullen we
een heel eind komen met het
maken van een tof jaarplan van
2021, maar ook jullie ideeën,
plannen en ambities voor onze
afdeling kunnen er niet uit
ontbreken. Als je denkt een goed
idee te hebben voor het jaarplan
van onze afdeling stuur deze dan
naar olaf@spbreda.nl.
Ook voor de campagne hebben
we jullie nodig, heb je ideeën voor
de campagne of wil je mee doen
als vrijwilliger stuur dan een mail
naar campagne@spbreda.nl!

UIT DE AFDELING
HET BESTUUR EN DE FRACTIE VAN SP BREDA WENSEN
IEDEREEN EEN SOCIAAL, EERLIJK EN VOORAL GELUKKIG 2021!
Helaas is het dit jaar door het Coronavirus niet mogelijk om een nieuwjaarsreceptie te houden. Om dezelfde reden hebben we afgelopen jaar
ook al de jaarlijkse barbeque moeten aflasten. Het bestuur is hard aan
het werk om een leuk alternatief te bedenken. Binnenkort komt hier
meer informatie over, dus houd de mail goed in de gaten!

Tips, reacties,
ideeën of meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

ACHTERGROND

OPINIE: OVER ONLINE SPULLEN BESTELLEN
Door Hans Creemers
Voordat er internet was gingen de mensen hun
boodschappen en spullen in de winkel halen.
Dan was er sociaal contact. Je had een uitje.
Voor veel vrouwen was, en is, shoppen een
waar feest. Ook koos je dan meestal de juiste
kleding, door het te passen.

Sommigen van hen zien hun
kinderen amper, ze krijgen de vele
en zware pakjes niet eens in de
bus en hebben wel 250 stops.
Tegenwoordig wordt er elk jaar meer en meer
besteld via het internet. Dat merken de pakketbezorgers, want die staan op omvallen.
Sommigen van hen zien hun kinderen amper,
ze krijgen de vele en zware pakjes niet eens in
de bus en hebben wel 250 stops. De november/
december drukte (Black Friday, Sinterklaas,
Kerst) blijft aanhouden in januari omdat er nu
een lockdown is van de winkels tot in februari
waarschijnlijk.
Vaak zijn de bestelde (kleding)stukken niet goed
en worden geretourneerd. Er was een schokkende documentaire op tv waarin je zag dat er
veel werd vernietigd.
Tevens wordt er veel uit China besteld. Dat, heb
ik reeds geschreven, is om meerdere redenen
fout. Milieuvervuiling door de lange afstand,
steunen van een dictatuur en het kapotmaken
van de Europese economie/middenstand.
Door de lockdown van de winkels en de horeca
gingen ondernemers, ook in Breda, wat bedenken om toch geld te verdienen. Zo verkocht café
Boeimeer kerstbomen en verkocht een café in
de Vismarktstraat foute kersttruien.

Het is dus belangrijk om je lokale economie te
steunen. Dat is goed voor het milieu en goed
voor de lokale werkgelegenheid.
Zo heb ik mijn spullen met Sinterklaas niet online besteld maar bijvoorbeeld bij het Bierhuis
een bierpakket samengesteld met lokale bieren
van de Beyerd (Boschstraat), Bourgondisch Kruis
(Oosterhout), etc. Zo ben ik mijn favoriete winkels gaan steunen door te kopen aldaar en niet
online. Dus bij de Stripspecialist (Guido) en bij
de Vrije Boekhandel (Guus). De eerste verzuchte
dat december een goede maand moest zijn voor
de winkels maar nu met de lockdown gaan mensen helaas online bestellen, maar je kunt bij veel
winkels toch nog steeds terecht, een voor een,
en ze bezorgen ook!

In de horeca zullen faillissementen
volgen, want door zo lang dicht
te moeten zijn, en de huur loopt
door, is de reserve op en de
schuld enorm. Er komt dus meer
leegstand in de winkelstraten.
Er zullen diverse gevolgen zijn in het winkellandschap. Schijnbaar gaat een op de vier kledingen schoenenwinkels failliet in Nederland. Daar
werken 200.000 mensen. Dan zijn er dus 50.000
werkloos. In de horeca zullen faillissementen
volgen, want door zo lang dicht te moeten zijn,
en de huur loopt door, is de reserve op en de
schuld enorm. Er komt dus meer leegstand in de
winkelstraten. Breda heeft daar als kerngemeente, vlak bij België, niet zo’n last van maar kleinere gemeenten als Roosendaal en Oosterhout wel.
In Oosterhout heeft de gemeente bijvoorbeeld,
dat is bijzonder, het half lege winkelcentrum
Arendshof 2 gekocht en gaat dat herontwikkelen,
zodat het kernwinkelgebied vol en gezellig blijft.

