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SAMEN VOOR BREDA
STEM 14, 15, OF 16 MAART OP DE BREDASE SP 

EN HAAL VRIENDEN EN FAMILIE OVER!



Het is campagnetijd! De ko-
mende weken staan in het 
teken van flyers, posters, 
social-media berichten en de-
batten. Dat doen we allemaal 
omdat we 14, 15 en 16 maart 
weer naar de stembus mogen 
voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Dat zijn voor ons 
bijzondere verkiezingen, om-
dat het om ons eigen mooie 
Breda gaat. Wij, Bredase soci-
alisten, moeten nu meer dan 
ooit laten zien waar we van 
gemaakt zijn.
   
Daarvoor kunnen we alle 
kleine beetjes hulp gebrui-
ken! Of het nou gaat om het 
verspreiden van onze flyers, 
plakken van onze posters, of 
delen van onze social-media 
berichten - je hulp is wel-
kom! Vanwege de campagne 
publiceren we deze speciale 
CampagneKracht, waar je 
een voorproefje kan krijgen 
van wat we de komende we-
ken allemaal van plan zijn. 
Hopende dat het motiveert, 
inspireert en activeert. Veel 
leesplezier!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Op de ledenvergadering van februari presenteerde de 
programmacommissie met trots het verkiezingsprogramma 
van de Bredase SP: “Samen voor Breda.”

Onze lijsttrekker Inge Verdaasdonk zegt over onze mooie 
stad: “Een stad die alle voordelen kent van een stad en 
tegelijkertijd ook de gezelligheid en kleinschaligheid van 
een dorp heeft. Met een prachtig historische binnenstad. 
Daarbuiten vind je onze wijken en dorpen met ieder hun
eigen unieke karakter.”

De Bredase SP gaat dit de komende jaren versterken met 
dit programma. Een socialer en rechtvaardiger Breda. Het 
programma is goed voor mens, dier en milieu en legt de 
zeggenschap daar waar deze hoort: bij de 
mensen. 

De komende vier jaar gaan wij dankzij dit 
programma met veel vertrouwen tege-
moet. Lees het hele programma door de 
QR-code te scannen of kijk op onze site.

DOE MEE AAN EEN CAMPAGNEDAG!

We zitten midden in de 
campagne en dat be-
tekent dat we iedere 

zaterdag in een wijk staan om 
met ons verhaal naar de men-
sen te gaan.

De afgelopen weken hebben 
we al in de Heuvel en Prinsen-
beek gestaan. Dit waren twee 
fantastische dagen. We trapten 
de campagne af in de Heuvel 
met een geweldige toespraak 
van onze lijstrekker Inge. Daar-
na gingen we de wijk in waar 
we veel goede gesprekken 

hebben gehad aan de deur en 
we de bewoners hebben mee-
gekregen in onze strijd samen 
voor Breda.

Ook in Prinsenbeek was het 
een mooie dag, met goede ge-
sprekken en gezelligheid door 
heel de dag heen hebben we 
weer een succesvolle dag af 
kunnen ronden.

Deze energie willen we de ko-
mende weken doorzetten en 
alleen maar versterken en het 
liefst samen met jou! 

50.000 VERKIEZINGSKRANTEN DOOR HEEL 
DE STAD. HOE DAN? SAMEN MET JOU!

In onze strijd voor een Breda 
van iedereen willen we zoveel 
mogelijk mensen mee krijgen. 

Hoe doen we dat? Ieder huishou-
den in Breda voorzien met een 
verkiezingskrant. Dit is een gi-
gantische opgave, dat weten we, 
maar als iemand dat kan zijn wij 
dat!

Daarom onze dringende oproep 
voor jouw hulp: Help ons met het 
verspreiden van de kranten! Voor 
maar een uurtje van je tijd kun 

je een paar honderd krantjes bij 
jou in de buurt verdelen. Dus wil 
je ons helpen? Laat het ons dan 
weten! Wij zorgen ervoor dat jij 
in de komende weken een stapel 
kranten krijgt die jij kan verdelen.

Help je ons al met krantjen maar 
denk je nog meer aan te kunnen? 
Dan sturen wij jou graag extra 
kranten. Ook daarvoor kun je ons 
mailen! In het kort: Wij hebben 
jou nodig en we hopen op jouw 
hulp te kunnen rekenen!
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Een betaalbaar huis voor iedereen met een 
Fonds Sociale Woningbouw
Inwoners de baas in hun wijk of dorp, 
parkeerproblemen bijvoorbeeld lossen we altijd op 
samen met de inwoners
We zorgen in Breda voor meer rechtsbescherming 
en genoeg blauw op straat
Bibliotheken terug in onze wijken en dorpen
Zonnepanelenoffensief voor panelen op daken in 
plaats van in weides
We gaan de strijd aan met zwerfafval en grofvuil 
ophalen wordt weer gratis
Gemeentelijke thuiszorg zonder marktwerking
Bredase slachtoffers van het toeslagenschandaal 
helpen we
Geen kind groeit op in armoede



@SPBREDA

@SPBREDA breda.sp.nl

afdSPBreda

breda@sp.nl

Stadserf 1
4811 XS Breda

Tips, reacties, 
ideeën of meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

Inge is onze huidige fractievoorzitter 
en werkt in de zorg. Ze maakt zich 
hard voor een Breda waar betaalbare 
huizen worden gebouwd, met 
bestaanszekerheid voor iedereen en 
waar de zorg goed georganiseerd is. ‘Ik 
zet me in voor gelijke kansen, want Breda is van 
iedereen.’

1. INGE VERDAASDONK

Michel is sinds 2014 actief in SP Breda, 
in het dagelijks leven is hij leraar 
geschiedenis. De afgelopen vier 
jaar zette hij zich in voor eerlijke 
woningbouw en het klimaat. ‘In Breda 
hoort iedereen een fatsoenlijke en 
betaalbare woning te hebben, zonder wachttijd.’

2. MICHEL VERSCHUREN

Erica werkt op financieel-administratief 
gebied en heeft affiniteit met 
cultuur, psychische kwetsbaarheid 
en armoede. Na een jaar als 
fractiemedewerker wil zij zich blijven 
inzetten voor ‘een Breda waar iedereen 
gelijkwaardig is en eerlijke kansen krijgt’.

6. ERICA VAN DER MUREN

Frans is docent aan een VO-school 
voor tweedekansonderwijs en wil 
als SP’er de woningnood bestrijden: 
‘De woningnood is resultaat van 
slecht beleid, zoals de vermaledijde 
verhuurdersheffing. Dat moet anders!’

7. FRANS MAAS

Joost is een in Breda geboren en 
getogen geschiedenisdocent. Sinds 
2019 is hij SP-lid en sinds 2021 lid van 
het afdelingsbestuur. ‘Ik zou graag 
een sociale samenleving zien, waar 
niemand buiten de boot valt.’

8. JOOST VAN DYCK

Marlous is al meer dan 20 jaar 
werkzaam in de zorg en het sociaal 
werk. In die tijd is er veel veranderd, 
helaas niet ten goede. ‘De SP 
ziet dat. Samen strijden we voor 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid in 
de zorg en het sociaal domein.’

9. MARLOUS FIERET

Oscar is voorzitter van SP Breda. Hij 
studeert rechtsgeleerdheid aan 
de universiteit van Tilburg en is 
werkzaam voor de SP-fractie in 
de Eerste Kamer. ‘Ik sta voor een 
gemeente die zorgt voor veiligheid en 
rechtsbescherming.’

10. OSCAR VAN RAAK

Olaf is een enthousiaste student uit 
de Hoge Vucht. Hij zet zich in voor 
jongeren en betaalbaar wonen voor 
iedereen. ‘Hoe dit systeem omgaat 
met wonen, klimaat en gelijke kansen 
is super onrechtvaardig, dat wil ik 
veranderen!’

3. OLAF VAN DER BRUGGEN

Dirk zit al 10 jaar in de gemeenteraad 
en werkt als beleidsmedewerker zorg 
bij de Tweede Kamerfractie. Voor 
de Bredase SP zet hij zich in voor 
ondernemers en het behoud van wijk- 
en dorpswinkelcentra. ‘Want Breda is 
niet alleen de binnenstad.’

4. DIRK UIJL

Edwin is zelfstandig ondernemer 
en nieuw binnen de SP Breda. 
Als gedupeerde van de 
kinderopvangtoeslagenaffaire, zet hij 
zich in voor armoedebestrijding. ‘De 
kloof tussen arm en rijk wordt steeds 
groter. Dat moet stoppen!’

5. EDWIN PLINCK

ONZE TOP 10
Met oprechte trots als lijsttrekker van de Bredase SP stel ik jullie voor aan onze top 10. Met deze 
kanjers ga ik elke zaterdag de straat op tot aan de verkiezingen, en daarna met zoveel mogelijk de raad 
in!Help ons mee door op zaterdagen aan te sluiten, posters te plakken, flyers en verkiezingskranten uit 
te delen en te bezorgen. En volg, like en deel onze socials, zo strijden we Samen voor Breda!

http://twitter.com/SPBreda
http://www.instagram.com/SPBreda
http://breda.sp.nl
http://www.facebook.com/afdSPBreda
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