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SP ONDERZOEKT TOCHTKLACHTEN IN
DRIESPRONG
Door Michel Verschuren

O
Het is nog maar een paar weken tot de verkiezingen, en die
vliegen altijd harder voorbij
dan je denkt. Flyers, banners,
posters en filmpjes: alles staat
klaar voor de start. Deze start
is officieel op de familiedag
van de SP, in Burgers Zoo. Ik
hoop zoveel als mogelijk van
jullie daar te zien. Een van de
belangrijkere dingen in een
campagne is de bevlogenheid
van onze leden, en wat beter
dan een familiedag om het
spits af te bijten!
Daarnaast zetten we de eerste
stappen richting het einde van
dit bestuur. In de zomer zullen
we aan een nieuw bestuur het
stokje overdragen.
Hopelijk tot snel!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Buiten op straat konden de
p zaterdagochtend 18 SP’ers ook zien dat het voegdecember werd de Bre- werk en het lood bij de schoordase SP hartelijk ontvan- stenen aan vervanging toe is.
gen door John Luhalima in de “En in de Schoklandstraat trofMolukse wijk Driesprong. Frans, fen we slechte tochtstrips aan
Joost, Olaf en ik gingen met bij de bovenlichten.” aldus SP’er
John langs bij een paar huizen Frans Maas.
om te luisteren naar verhalen
over tochtklachten, lekkages en De komende tijd gaat de SP
krakende plafonds. Deze huizen meer klachten bundelen en
huren de bewoners van Wonen daarna met de bewoners kijken
Breburg en zijn zo’n 10 jaar ge- hoe ze in gesprek kunnen met
leden gerenoveerd. Dat lijkt bij Wonen Breburg. De Bredase SP
een eerste ronde langs de hui- roept mensen uit de Driesprong
zen niet overal goed gebeurd op die de klachten ook herkente zijn. “We troffen lekkage- en nen om een mail te sturen naar
waterschade aan bij een bewo- michel@spbreda.nl of contact
ner aan de Wieringenstraat op op te nemen met hun buurman
zolder.” Vertelt Joost van Dyck. John Luhalima

UIT HET BESTUUR
Door Olaf van der Bruggen

B

este wensen namens het
bestuur van SP Breda!
Afgelopen jaar was ondanks de pandemie een tof jaar
met onder andere de Tweede
Kamer verkiezingen. Maar als
je het aan mij vraagt gaan we
komend jaar er een nog beter
jaar van maken!

hoop er als jullie organisatiesecretaris samen met jullie het
beste er van te maken!

Maar dat alles komt er nog aan
voor nu gaan we nog even terug naar vorig jaar. In december gingen we namelijk nog
langs bij de Driesprong, daar
waren we uitgenodigd door
een buurtbewoner omdat er
tochtklachten zijn. Naar aanAls afdeling gaan we ons de ko- leiding van dit bezoek is de SP
mende tijd met zijn alleen kei klachten gaan verzamelen van
en kei hard inzetten om zetels buurtbewoners om hier wat
te winnen bij de Gemeente- mee te gaan doen!
raadsverkiezingen! Daarnaast
gaan we als landelijke partij Dit laat maar weer eens zien
een nieuw beginselprogram- hoe belangrijk het werk van
ma vaststellen en kiezen we SP is, waren wij niet langs gedit jaar in de zomer weer een komen dan zaten de mensen
nieuw bestuur! Komend jaar daar nog steeds ongehoord in
wordt dus een tof jaar en ik de tocht!

ARMOEDE HOORT GEEN LOTERIJ TE ZIJN
Door Inge Verdaasdonk

houder Adank. In de antwoorden schrijft hij dat de
175 kerstpakketten voor 5000 euro zijn gekocht bij
n december zijn er door wethouder Adank (VVD) Bredase ondernemers. En dat hij die 5000 euro heeft
175 kerstpakketten uitgedeeld aan mensen met gehaald uit de pot bedoeld voor de Bredapas houeen Bredapas. Dat is op zich natuurlijk sympathiek, ders, dus met geld wat voor armoedebestrijding is
maar betekend ook dat er 6825 bezitters van een bedoeld. Dat kan natuurlijk niet!
Bredapas geen kerstpakket hebben ontvangen. Dat
maakt de actie al een stuk minder sympathiek, want Dit college heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd op
een fatsoenlijk armoedebeleid hoort niet van geluk, armoedebestrijding. Ze hebben zelfs een drempelbedrag van 60 euro ingevoerd voor bijzondere bijstand.
een loterij, af te hangen.
Vervolgens geven ze geld bedoeld voor armoedebestrijding uit aan ondernemers. En natuurlijk zijn er
ook ondernemers die het zwaar hebben in onze stad
maar wij vinden het niet kunnen dat daar geld voor
Bredapashouders aan uitgegeven mag worden.

I

De inhoud van het kerstpakket

Natuurlijk hebben we er vragen over gesteld bij wet-

Daarnaast kwamen we erachter dat dit niet eens
de eerste “winactie” is die dit college losliet op Bredapashouders. We hebben nu aanvullende vragen
gesteld om te achterhalen hoeveel meer geld er
onterecht is opgegaan aan deze winacties. Wat ons
betreft gaat het college over op een fatsoenlijk, ruimhartig armoedebeleid voor iedereen en stopt het met
loterijen houden voor mensen die in armoede leven.

VENTILATIE OP BREDASE SCHOLEN OP ORDE?
Door Michel Verschuren

D

e scholen in het basis- en voorgezet onderwijs
werden op 10 januari heropend voor fysieke
lessen. In de media is er veel aandacht voor
ventilatie op scholen; o.a. door commissie Platform
Perspectief Jongeren en de vakbonden. Om de scholen veilig te openen tijdens deze coronapandemie is
het nodig dat de ventilatie goed op orde is. Dat stelt
strenge eisen aan schoolgebouwen en het openzetten van ramen in de winter om voldoende ventilatie
te borgen is niet toelaatbaar. Reeds in 2020 stelde
Breda Beslist een reeks vragen over ventilatie en de
Bredase SP stelt nu vervolgvragen.
Zo wil de Breda SP onder andere weten van het college of er een subsidieregeling voor scholen is om
de ventilatie te verbeteren en zo ja, hoeveel Bredase
schoolbesturen daar gebruik van hebben gemaakt.
Hoeveel schoolgebouwen voldoen aan de richtlijnen
m.b.t. luchtverversing zoals die staan in het “Programma van Eisen Frisse Scholen 2021”? En binnen
welke tijd voldoen alle gebouwen aan luchtkwaliteit

klasse B? En, in het licht van de pandemie, welke prioriteit heeft dit voor het college?
Het werken in een gezonde school is namelijk zowel
voor de leerlingen als het onderwijspersoneel van
groot belang. Om de scholen veilig te openen tijdens
deze coronapandemie is het nodig dat de ventilatie
goed op orde is. Dat stelt strenge eisen aan schoolgebouwen en het openzetten van ramen in de winter
om voldoende ventilatie te borgen is niet toelaatbaar. Het werken in een gezonde school is zowel voor
de leerlingen als het onderwijspersoneel van groot
belang. Er zijn maar weinig werkplekken in het land
waar 31 mensen samenwerken in een afgesloten
ruimte van maximaal 64 m2.

LEDENVERGADERING
Datum: 2 februari
Tijd: 20:00 - 22:00

Tribunes invouwen
Datum: 18 februari
Tijd: 16:00 - 17:30

Ledenvergadering
Datum: 9 maart
Tijd: 20:00 - 22:00

Stem Sp Breda!
Datum: 16 maart
Tijd: 07:30 - 21:00

OPINIE: OVER DE FRANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN
Door Hans Creemers

I

n april zijn er Presidentsverkiezingen in Frankrijk.
Wie doen er mee? De zittende President Emmanuel Macron van LREM (La Republique en Marche)
ten eerste. Dat is een sociaal-liberale partij al la D66.
Dit is een nieuwe partij en Macron werd in 2017 President. (peilingen nu 25%) Hij wilde de decennia durende strijd tussen links en rechts doorbreken. Er zijn
meestal twee rondes nodig.

Links is helaas hopeloos verdeeld en wilde met een
kandidaat komen (samen 23% in de peilingen). Dat
mislukte want allen wilden de kandidaat leveren.

De voorheen grote PS (Parti Socialiste), soort PvdA,
haalt in de peilingen slechts 3%. Ongekend. Met
Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs. Jadot van
EELV, les Verts, soort GroenLinks, staat op 7%. De PCF
(Parti Communiste Francais), de communisten, halen
2 procent. Deze partij was niet zo op de hand van de
Degene met de meeste stemmen in het land wint. arbeiders en de revolutie als het lijkt trouwens. Ze
Verder valt nu op dat er twee extreem-rechtse partij- speelden bijvoorbeeld een anti-revolutionaire rol in
en meedoen, namelijk die van Marine Le Pen (peilin- het revolutiejaar 1968, Parijs. Lees hiervoor bv ‘De
gen 14%), het RN (Rassemblement National), de op- Verbeelding aan de Macht, Revolutie in een Indusvolger van FN (Front National). Deze was opgericht in triestaat’, De Buch/Groen, 1968. Tenslotte haalt de
1972 door haar vader Jean-Marie Le Pen. Deze komt radicaallinkse (afsplitsing van de PS) La France Insouweer uit Ordre Nouveau. Deze fascistische knokploeg mise (het Frankrijk dat zich niet onderwerpt) van Meviel gehelmd en met molotovcocktails links aan. Zij lenchon 8 %. In 2017 haalde deze partij, lijkt op SP,
leek daarop op bv de VMO (Vlaamse Militanten nog 20% in de eerste ronde.
Orde). Haar vader is veroordeeld o.a. voor holocaustontkenning. (historisch revisionisme) Lees hiervoor Waarschijnlijk gaat geen enkele linkse partij dus de
bijvoorbeeld ‘Daar komen ze aangemarcheerd, ex- tweede ronde halen. Het ziet ernaar uit dat in de
treem-rechts in Europa’, Jos Vander Velpen, 1992. In tweede ronde Macron (LREM) en Pecresse (Les Reps)
2002 haalde het FN de tweede ronde.
tegen elkaar strijden. Als Zemmour niet had meegedaan had Le Pen 28% gehaald en doorgegaan naar
Nu is er een nieuwe ster aan het extreem-rechtse fir- de tweede ronde. Dat gebeurde in 2017 ook al en
mament, namelijk Eric Zemmour, journalist. Hij richt- schokte de wereld. ( Ze haalde zelfs in de tweede
te de nieuwe partij Reconquete op. (peilingen 14%) ronde 34%!) Aangezien Frankrijk nu een half jaar de
Die naam is afgeleid van de Reconquista, de herove- voorzitter is van de EU, kan Macron daar extra punring van Spanje in voornamelijk de 15e eeuw op de ten scoren en denk ik dat hij toch, met ‘hulp’ van
Moren door christelijke koningen. De voorouders van tandenknarsende linkse kiezers, net als in 2017, wint
Zemmour zijn trouwens Joods-Berbers, dus ik weet van rechts. Al zien velen in Frankrijk Macron ook als
niet of de gestaalde kaders van extreem-rechts dat liberaal-rechts.
als raszuiver zien. Verder doet Valerie Pecresse mee
met haar partij Les Republicains (peilingen 17%), een Bronnen; NRC Handelsblad, Wikipedia, ‘Frankrijk
opvolger van de RPR van Chirac, die weer een op- achter de schermen, de stille revolutie van een trotse
volger was van de RPF van De Gaulle. Dit is klassiek natie’, Marc Chavannes, 2000.
rechts, te vergelijken met CDA-VVD.

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

Stadserf 1
4811 XS Breda

@SPBREDA

afdSPBreda

breda@sp.nl

@SPBREDA

breda.sp.nl

