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Een paar weken geleden is onze
campagne eindelijk begonnen.
Elke zaterdag zijn we als SP
Breda op straat te vinden. In
weer en wind, op anderhalve
meter afstand, en volledig
corona-proof.
Normaal gesproken stonden
we met grote en enthousiaste
teams bij winkelcentra en
gingen we in grote getalen
langs de deuren van Breda.
Dat is nu allemaal anders. We
beperken ons campagnevoeren
tot flyeren en veel posts op
onze sociale media.
De SP zou de SP niet zijn als
ons eeuwige enthousiasme niet
blijft opvallen. Zowel landelijk
als lokaal hebben we er zin in.
We hebben de mogelijkheid
om echt iets neer te zetten op
17 maart, en daar zijn we hard
mee bezig. Houd vooral onze
sociale media en mails in de
gaten voor meer informatie
over onze campagne. Alle
beetjes hulp zijn welkom.
We zien jullie graag weer op
onze online ledenvergadering
op 24 februari. Graag tot snel!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Door Michel Verschuren

M

et het fors verhogen
van de afvalstoffenheffing en tegelijkertijd 25
euro in rekening brengen voor het
ophalen van grofvuil, zou de kwaliteit van de afvalservice perfect
moeten zijn. Maar niks is minder
waar. De SP ontvangt meerdere
berichten per week over de slechte afvalservice.
Mensen zonder auto of die niet
even tijd hebben om twee uur in
de rij te staan bij de milieustraat,
worden op deze manier gedwongen om 25 euro af te tikken. En
tegelijkertijd zie je dat het reserveringssysteem dat eind vorig jaar
beloofd is, er nog steeds niet is.
Dit kan echt niet.

ondanks dat Breda twee milieustraten heeft, er dagelijks maar één
open is. Het college gooit het op
corona en ziekteverzuim, wat ongetwijfeld een probleem is. Maar
tegelijkertijd zijn Bredanaars fors
meer gaan betalen voor hun afval,
investeer dat geld dan ook in bijvoorbeeld meer personeel. Want
nu lok je haast uit dat mensen hun
afval gaan dumpen. De SP laat het
er niet bij rusten en gaat vervolgvragen stellen aan de wethouder.

Daarnaast hekelt de SP het feit dat

SP STEMT TEGEN NIEUWE
JEUGDVERORDENING
Door Inge Verdaasdonk

D

de inkomensgegevens van oue SP heeft tijdens de ders opgevraagd worden, en een
raadsvergadering tegen informeel PGB alleen wordt gede nieuwe jeugdverorde- geven als een gezin door de zorg
ning gestemd. Vorige maand nog voor een kind minder dan 120%
schreven we in de Slagkracht van van het minimumloon verdiend.
januari dat wethouder Marianne de Bie (D66) de verordening Daarnaast rammelt de veroronder druk van SP, GroenLinks dening juridisch gezien aan alle
en CDA had ingetrokken en haar kanten. SP-fractievoorzitter Inge
huiswerk opnieuw moest doen.
Verdaasdonk heeft als raadslid
haar controlerende taak gedaan,
De aangepaste verordening die terwijl andere raadsleden drukditmaal op de agenda stond is ker leken met het beschermen
amper een verbetering te noe- van de wethouder dan kritisch te
men en zet de deur open voor kijken naar de inhoud van de verbezuinigingen op zorg. Zo kunnen ordening!

UIT DE AFDELING
UIT HET BESTUUR
Door Olaf van der Bruggen

A

het hele jaar al vol gepland met ledenvergaderingen en actiedagen! Op breda.sp.nl/agenda kun je
de meeste relevante data voor het komende jaar
vinden, waaronder die van de ledenvergaderingen.
Dus zet ze vooral in je agenda!

Voor 2021 zijn we ook volop gaan plannen. Op de
ledenvergadering van januari hebben we met trots
ons jaarplan kunnen presenteren. Ook hebben we

Data die ook absoluut niet uit je agenda mogen
ontbreken zijn de campagnedagen! De campagne
is vol aan de gang! Niet alleen in Breda maar zelfs
in Oosterhout en Rijsbergen hebben we al hard
campagne gevoerd. Maar er zijn nog genoeg dagen te gaan tot 17 maart en daar hebben we jou
voor nodig! mail naar campagne@spbreda.nl als
je mee wilt flyeren, kloppen of op een andere manier wil meehelpen!

ctie voeren, campagne voeren, plannen en
bedanken! Het was een drukke maand die
anders was dan normaal. Normaal gesproken hadden we nu een gezellige nieuwjaarsreceptie
achter de rug maar zoals we dat vaak zien de afgelopen tijd heeft de pandemie ook dit niet mogelijk
gemaakt. Wel hebben we iedereen een kaartje en
klein presentje toe kunnen sturen om jullie allemaal
alsnog een fijn 2021 toe te wensen. Omdat ook in
2021 de leden onmisbaar zijn binnen onze club.

OPROEP: STEUN DE DIERENVOEDSELBANK!
Door Tamara Verheijen

D

oor omstandigheden kan het gebeuren dat
iemand financieel in de problemen raakt. De
grootste boosdoener is op dit moment toch
wel Corona. Deze crisis raakt niet alleen maar mensen maar ook dieren. Dierentuinen zitten met hun
handen in het haar. Huisdieren waar voedsel voor
nodig is.

Mocht je speciaal iets willen kopen voor de
dieren, dan gaat de voorkeur uit naar hondenvoer
en hondensnacks en natvoer voor katten en
kattensnacks.

Mocht je iets willen doneren, stuur dan een mailtje
naar tamara@spbreda.nl met wat je wil doneren en
waar je het eventueel wil afgeven. Op dit moment
zijn er afgiftepunten in de wijken Schorsmolen en
Als je er even financieel doorheen zit. Dan bieden je Biesdonk. Alle gedoneerde spullen worden op 22
huisdieren je troost en steun. Als je dan ook nog af- februari aangeboden aan de dierenvoedselbank. Nastand moet doen van je huisdier dan wordt de ellen- mens de dieren alvast heel erg bedankt!
de alleen maar groter.
Gelukkig hebben we in Breda een huisdierenvoedselbank. Alleen zijn zij ook afhankelijk van donaties.
Daarom ben ik samen met Quentie en Audrey een
inzamelingsactie gestart om de huisdierenvoedselbank te ondersteunen met allerlei spulletjes en vooral voedsel voor de dieren van hun cliënten. Wil jij ons
helpen?
Je kunt het volgende doneren:
• Dierenvoeding
• Dierensnacks
• Speeltjes
• Mandjes
• Drink- en voer-bakken

Tamara Verheijen

Quentie Beun

Audrey Beun

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

ACHTERGROND

OPINIE: GOED ONDERWIJS IS HET WAARD OM VOOR TE
STRIJDEN
Door Michel Verschuren

Zo’n 12,5 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs en
in die periode is er veel veranderd. Als ik naar mijn
gehele schooltijd kijk dan is er in die jaren nog meer
veranderd aan het onderwijs. Zo werd in 1993 de
basisvorming ingevoerd en in 1999 het vmbo, gevolgd
door het studiehuis, de zogenaamde tweede fase in
het havo en vwo. In 2014 kwam het passend onderwijs, waarbij de leerlingen vanuit het speciaal onderwijs zoveel mogelijk het reguliere onderwijs ingingen.
Maar brengt zoveel vernieuwing ook verbetering?
Als je het aan veel van mijn collegae en aan mijzelf
vraagt dan zullen wij daar ontkennend op antwoorden. Het brengt vooral onrust in de school. Het is
niet goed voor de leerlingen, want een vernieuwing
gaat niet zelden gepaard met een bezuiniging. Neem
passend onderwijs. Om leerlingen met een beperking goed te kunnen helpen is veel extra aandacht
en begeleiding nodig. Maar met de invoering van het
passend onderwijs kwam geen extra geld. De klassen
bleven groot. Klassen van boven de dertig zijn geen
uitzondering op het voortgezet onderwijs. In het
basisonderwijs zijn klassen van meer dan 25 leerlingen eerder normaal dan een uitzondering. Geld voor
extra scholing en begeleiders bleef ook uit. Op deze
wijze neemt de kwaliteit van onderwijs zienderogen
af.
Er gaat veel geld om in het onderwijs, toch belandt
een groot deel niet bij de leraar in de klas. Het onderwijs werkt met de zogenaamde lumpsum. Dat
is een geldbedrag dat het schoolbestuur krijgt van
het ministerie en vrij mag inzetten. Zodoende kan

OVER MICHEL VERSCHUREN

een schoolbestuur voor dure ICT-middelen kiezen en
bezuinigen op bijvoorbeeld een extra onderwijsassistent. Leraren hebben weinig tot geen zeggenschap
over hoe dit geld besteed wordt. Daarnaast heeft het
ministerie geen directe controle over het onderwijs.
Dat gaat via de ongekozen sectorraden. Een extra
laag bestuurders die in dure kantoren, namens het
ministerie het onderwijs vormgeven. De vakbonden
onderhandelen dan ook niet met het ministerie over
hun cao, maar met die sectorraden, die vooral de
belangen behartigen van de machtige schoolbesturen
en onderwijskoepels.
De werkdruk in het onderwijs is hoog. De onderwijssector is burn-outkampioen van Nederland. Veel
nieuwe leraren verlaten het vak na twee jaar. Grote
klassen, weinig ondersteuning en veel bureaucratie
brandt leraren op. In de afgelopen 12,5 jaar viel er
ieder jaar minimaal één van mijn collegae uit met een
burn-out.
Ik strijd graag voor een eerlijkere samenleving. Je
kans om te slagen in onze samenleving en een gelukkig en gezond leven te leiden vergroten aanzienlijk
met een goede opleiding. Een gelukkige en bekwame
leraar zorgt voor gelukkige leerlingen. Het programma van de SP op onderwijs is goed. We verlagen de
werkdruk, brengen meer autonomie naar de leraar
en verlagen de klassengrootte. We maken het vak
aantrekkelijker en eerlijker door het ongelijke salaris
tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs recht
te trekken. Onderwijs gaat mij aan het hart en daar
strijd ik graag voor. Met mijn SP en met mijn vakbond
en het liefst samen.

"De politiek heeft altijd mijn interesse gehad en als
Michel Verschuren (1984), is in het dagelijks leven socialist wens ik een eerlijkere en socialere samendocent geschiedenis. Sinds 2007 is hij lid van de SP. leving. Deze begint bij jezelf. Wat
Vanaf 2010 is hij actief lid geworden. Politiek is al kan ik voor anderen betekenen?
vanaf zijn studietijd een interesse en hij volgt de lan- Ik merk dat dit gedachtegoed
delijke politiek dan ook op de voet. De lokale poli- overeenkomt met de SP in Breda.
tiek vormt een nieuwe uitdaging. Hij staat graag klaar Deze partij zet zich in voor de stad
voor anderen en door zijn schoolwerk kent hij het en haar mensen. Ik draag daar
onderwijsveld goed.
graag een steentje aan bij."

