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AGENDA
Tribunes invouwen
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
Tribunes invouwen
wegwijzer
datum: 5 april 2019
tijd: 15:30 - 17:00
Tips, reacties, suggesties of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

Werken zonder loon
Door Bas Maes

dat sportverenigingen en buurthuizen het maar op moeten lossen. Dit
ijstandsgerechtigden moeten beleid lijkt er daarom vooral op gevan het VVD-college gaan wer- richt om mensen in de bijstand schrik
ken zonder loon. Doen zij dit aan te jagen, in plaats van dat er spraniet, dan raken zij hun uitkering kwijt. ke is van oprechte betrokkenheid.
Daarmee dreigt wethouder Boaz
Adank (VVD) en hij schuwt bovendien Het vertekende beeld van mensen
niet de ‘zweep er overheen’ te halen in de bijstand, zegt veel over de
als dit nodig blijkt.
wethouder. Voordat hij termen als
‘zweep’ nogmaals in de mond durft te
Dit geldt ook voor mensen die nu al nemen, moet hij zich eerst eens vervrijwilligerswerk doen, mantelzorgers diepen in deze groep en wat zij al aan
of bijstandsmoeders met kleine kin- maatschappelijk nuttig werk doen zoderen. Het nieuwe beleid treft onge- als mantelzorg of vrijwilligerswerk. Of
veer 2.250 mensen die langdurig in lichamelijke of geestelijke beperking
de bijstand zitten. Waar al die men- waarmee ze het nu net redden, maar
sen overigens aan de slag moeten, onder de druk van verplicht vrijwilis volstrekt onduidelijk. Het college ligerswerk, terug zullen vallen in artrekt er geen geld voor uit en vindt moede of zwaardere zorg.
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COLUMN
Campagnetijd breekt weer aan.
Rutte III moet weg, daar zijn we het
over eens. Dankzij de provinciale
verkiezingen kunnen we het Rutte III
moeilijk maken. Een grote SP zorgt
voor hoofdpijn in de Eerste Kamer
straks. Pensioenen, klimaat, wonen,
passend onderwijs, permanente
oorlog. Al vele jaren hiervoor wist
de SP goed in te schatten wat
de gevolgen werden van ingezet
beleid en waarschuwden dat die
maatregelen tot uitholling van
onze samenleving leidden. De
oneerlijkheid in de samenleving
neemt alleen maar toe en de rijken
worden rijker terwijl voor de meeste
mensen het inkomen er iets op
vooruit ging, maar er waarschijnlijk
op achteruit is gegaan in 2019.
Kapitalisme is hiervan de oorzaak.
Het marktdenken, het efficiencydenken, het leidt tot steeds dezelfde
conclusie. Service wordt minder,
de menselijke maat verdwijnt en
rechten worden weggenomen,
alles in het voordeel van de
aandeelhouders. Liberalen aan de
macht betekent dat de vrijheid van
enkelen toeneemt en van velen
afneemt. Dat is onrechtvaardig. De
SP strijdt juist voor rechtvaardigheid
en de komende weken gaan we vol
aan de bak in campagnetijd. Zeg nee
tegen het rauwe kapitalisme en doe
mee met de SP-campagne!

Eigen risico naar gemeentekas in
plaats van verzekerden
Door Inge Verdaasdonk
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egin februari organiseerde
SP Breda een avond over de
collectieve zorgverzekering
van CZ en de Gemeente Breda, in
het bijzonder het herverzekeren
van het eigen risico.
Na ongeruste geluiden van
verzekerden en het stellen van
raadsvragen, kwam SP Breda er
eind vorig jaar achter dat enkele
honderden mensen met een
gemeente extra uitgebreid-polis,
het overgebleven eigen risico niet
terug kregen. In plaats daarvan
verdween dit bedrag in de kas
van de gemeente. Bijzonder
wrang omdat deze polis juist is
bedoeld voor mensen met een
kleine beurs. Dat de gemeente
over de rug van uitgerekend
deze mensen geld verdient, kan
nooit de bedoeling zijn.

Michel Verschuren
Voorzitter

Inge Verdaasdonk

Aan de oproep van SP Breda voor
mensen met deze polis om zich
te melden, werd massaal gehoor
gegeven. Binnen een week tijd
werd het bericht duizenden
malen bekeken, gedeeld en
hebben tientallen verzekerden
hun verhaal aan ons gestuurd.
Velen van hen voelen zich misleidt
door de gemeente omdat hen
niet is uitgelegd dat deze polis
juist in hun nadeel uitpakt. We
merken ook dat ondanks onze
raadsvragen, de gemeente voor
dit jaar wederom geen heldere
uitleg heeft gegeven over welke
polis voor wie het beste is. We
gaan daarom graag het gesprek
aan met gedupeerden hoe we
ervoor kunnen zorgen dat in de
toekomst iedereen op de juiste
polis gewezen wordt door de
gemeente.

UIT DE AFDELING
Uit Het Bestuur

Door Pierre van Leent

Buiten Buurten in de Buurt moeten er veel
flyers worden bezorgd. Daarnaast worden
n de ledenvergadering van 30 januari heeft het bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor
bestuur van de leden een akkoord gekregen op de gaan we leden rechtstreeks benaderen via de mail
plannen voor 2019. Dat betekent dat deze rubriek en de telefoon. Ook kunnen leden zelf mailen naar
vanaf nu meer een actierubriek wordt dan wat pierre@spbreda.nl en aangeven wat ze kunnen
anders. Tegelijkertijd is het een oproep aan de leden betekenen, bijvoorbeeld In de periode februari/
om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden en maart 40.0000 flyers verspreiden. Het zou leuk
actief te zijn bij alle acties die we gaan organiseren. zijn om dat met 100 leden te kunnen doen want
vele handen maken licht werk. Ook nieuwe
Ook is het ledenwervingsplan besproken. De Tribunebezorgers kunnen we altijd inzetten.
landelijke actie Tijd voor Rechtvaardigheid heeft ons
al 33 nieuwe leden opgeleverd. We willen echter Mocht je in je omgeving signalen ontvangen
zoveel mogelijk doorgroeien om onze potentie van zaken waar we iets mee moeten of
in de stad en de dorpen te vergroten. Bovendien kunnen, laat het ons dan weten. Eigenlijk is het
kunnen nieuwe krachten een impuls geven aan vanaf nu weer campagne tot aan de nieuwe
acties, campagnes, denktanks en werkgroepen. gemeenteraadsverkiezingen. Laten we vechten
In het kader van het ledenwervingsplan zullen we voor onze waarden menswaardigheid, gelijkheid
veel gaan Buurten in de Buurt. Ook bij aankomende en solidariteit en niet minder dan een rechtvaardig
acties in bijvoorbeeld Wisselaar, Haagse Beemden Nederland en een rechtvaardig Europa.
en Zandberg zijn actieve leden nodig.
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Nieuwjaarsreceptie

D

Fractievoorzitter Bas Maes keek samen met de aanwezigen vooruit naar het jaar dat komen gaat. “De
gevolgen van de € 10 miljoen ingeboekte bezuiniging voor 2019 zullen pijnlijk duidelijk worden. Wat
gebeurt er met de sociale werkvoorziening, werken
zonder loon voor mensen in de bijstand, de Wmo en
Afdelingsvoorzitter Michel Verschuren ging in zijn de Jeugdzorg? En waar blijven die 6.000 huizen?”,
toespraak terug op het afgelopen jaar en de teleur- vraagt Maes.
stellende Gemeenteraadsverkiezingen: ”Zonder de
SP in de coalitie is het er niet socialer op geworden “Samen met fractie, bestuur, leden en
in Breda. Maar met een nieuwe fractie en bestuur,
bovenal de inwoners van onze mooie wijken
gaan we er ook komend jaar volle bak tegenin. Jullie
en dorpen, gaan we ons ook in 2019 inzetten
gaan nog veel van ons horen!”
e Nieuwjaarsreceptie van SP Breda in de
Lutherse Kerk was zoals elk jaar weer drukbezocht. Onder het genot van een hapje en een
drankje vonden leden en inwoners elkaar voor vele
vermakelijke gesprekken.

voor een Breda van Iedereen!”
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ACHTERGROND
Opinie: Laat goedkope en middeldure huizen niet het
kind van de rekening worden
Door Michel Verschuren en Bas Maes
Jongvolwassenen zoeken een woning in het dorp
waar ze opgegroeid zijn. Bredase woningzoekenden
wijken uit naar Etten-Leur. Wachtlijsten sociale woning
in Breda lopen op. De redenen voor 6.000 nieuwe
woningen zijn legio. Voor de juiste doelgroep bouwen
en de juiste locaties, dat is moeilijk bleek deze maand.
SP Breda maakt zich al meer dan tien jaar hard voor
het bouwen van woningen voor mensen met een laagof middeninkomen. Zelfs de meest ‘zachte’ plannen
meegeteld, gaat Breda maximaal 5.000 woningen
bouwen bleek uit een inventarisatie van BN/DeStem.
Maar nog erger is het gesteld met het aandeel
goedkope en middeldure huizen in die plannen. Wij
zijn bang dat vooral goedkope en middeldure huizen
het kind van de rekening worden.
Het huidige college laat tot nu toe het sociale segment
liggen. De ambitie is uitgesproken, maar een visie
en wil om deze te bereiken ontbreekt. Het college
heeft voor zichzelf geen enkele stok achter de deur
gezet waarmee het 1.200 sociale huurwoningen
gaat realiseren. Bijna een jaar na het aantreden van
dit college zijn er nog steeds geen alliantie-afspraken
met de corporaties en worden deze pas in het tweede
kwartaal verwacht, terwijl deze
onder oud-wethouder wonen Van
Lunteren (SP) in juli 2018 al rond
hadden kunnen zijn. De SP denkt
graag mee.
Een actiever, sociaal grondbeleid
zou al een flink stuk helpen. De 14
miljoen die ze reserveerden in het
coalitieakkoord geeft een flinke
impuls. Zet dat strategisch in zoals de
bij de begroting 2019 aangenomen
motie ook oproept. Niet altijd
kale landbouwgrond kopen. Door
binnen de bestaande plancapaciteit
onrendabele toppen af te kopen
het interessant maken voor partijen
om daar huizen te bouwen met een
kleinere winstmarge.

Er is grote leegstand op onze bedrijventerreinen in de
vorm van leegstaande bedrijfspanden en kantoren.
Die kunnen omgebouwd worden tot (tijdelijke)
woningen. Braakliggende terreinen zoals Digit Parc,
de Frankenthalerstraat en achter de Teteringsedijk,
kunnen herbestemd worden als woninglocatie. De
beloofde bedrijven zijn er niet gekomen en komen
ook niet. Ook creatievere vormen van woningbouw
moeten we blijven stimuleren: woningdelen, CPO, Tiny
Houses en tijdelijke woningen. Langdurige en flexibele
bouw. Het is een kwestie van durven en loslaten.
Bouwen kan niet zonder inbreng van onze bewoners.
Betrek mensen uit de buurt bij de bouwplannen en
kom samen tot het ontwikkelen van nieuwe buurten.
Gebruik de werkzaamheden meteen om de omliggende
buurt op te knappen. SP staat voor diverse wijken,
waar mensen fijn kunnen samenwonen, daarom zien
wij graag dat grote woningbouwprojecten altijd een
mix bevatten van goedkoop, middelduur en duur, in
de juiste verhouding.
Er liggen kansen genoeg om 6.000 woningen te
realiseren. Laten we zorgen dat Breda van iedereen
blijft en mensen met een laag- of middenkomen de
stad niet uit worden gejaagd.

Terrein Digit Park

