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SUBSIDIE VOOR KLEINE INITIATIEVEN
NA 3 MAANDEN AL OP
Links is dood, lang leve links. In die trant
reageerde ik vorige week op de verkiezingsuitslag.
De afgelopen campagne was kortgezegd
merkwaardig. In het vooruitzicht van een
enorme economische malaise, leven we
in haar schaduw van onduidelijkheid, afzonderlijkheid en een anderhalve meter
afstand.
Dat vraagt ons te herinneren dat dat ons
grote streven gelijkwaardigheid, wat we
steeds meer voor lief nemen, meer een
gedachte dan een gegeven blijkt te zijn.
Het maakt onze taak als verbinder en vereniger moeilijker dan het op papier doet
vermoeden.
Ook in Breda leefde dat oneindige SP’se
enthousiasme in de weken voor de verkiezingen. We hadden meer flyers, meer
posters, en nog meer vrijwilligers. 12
hadden we gehoopt, 9 is het geworden.
In al die vreugde komt zo’n teleurstelling
extra hard aan, dus het is zoeken naar
lichtpuntjes.
Zoals we dat ook lekker vlot konden verkopen: ‘iedereen en alles schuift onze
kant op’. Vrijwel al onze concurrenten
maakten een ruk naar links, en we flirtten
zelfs met de gedachte om te regeren. Dit
verzacht de pijn van de grote ruk naar
rechts, maar zet natuurlijk geen zoden
aan de dijk.
Van een hardcore kritiekmachine namen
we grote stappen naar een nuchtere, zelfbewuste en politiek aantrekkelijke partij.
We waren unaniem weer een trots om
SP’ers te zijn.
Over vier jaar, of zelfs nog
eerder, hebben we nog
een kans. Met hetzelfde enthousiasme en
een normaler verkiezingsjaar komen we er
wel.
Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda
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Door Inge Verdaasdonk

D

e subsidiepot voor
kleine initiatieven is
amper 3 maanden na de
start van het jaar al helemaal
leeg. Op een totaalbudget
van 31 miljoen euro is 30.000
euro gereserveerd voor kleine
initiatieven, oftewel 0,1% van
het beschikbare geld. De rest
wordt verdeel door de grote
jongens. Dat klopt gewoon
niet!

De regeling kleine initiatieven is
er mede door de SP gekomen.
Doordat de grote instellingen
mensen kunnen sturen die er
alleen maar zijn om subsidie
binnen te brengen, zie je dat
kleine initiatieven van buurtbewoners weggedrukt worden.
Het voorstel van de SP was om
1 a 2% van het totaalbedrag
te reserveren, dat is 0,1% geworden. En dat is duidelijk veel
te weinig!

Plakoorlog! Maar over Pieter kon Frans Maas niet heenplakken!

UIT HET BESTUUR
Door Olaf van der Bruggen

H

elaas hadden de afgelopen verkiezingen niet
het resultaat waarop
wij hadden gehoopt en waar
wij hard voor hadden gewerkt.
Maar ik weet zeker dat zonder
dat harde werk, een hoop
minder Bredanaars zouden
hebben die op de SP stemmen.
Maar als socialisten weten we
ook dat een mindere verkiezing ons niet tegen kan houden,
onze strijd is daar namelijk veel
te belangrijk voor!
In het bestuur zijn we al weer
druk bezig om toffe acties op
te zetten, een ledenvergaderingen te plannen en zoals al
eerder benoemt het opzetten
van een nieuwe ledenavond!
Dat laatste is zeker nodig want

de afgelopen maanden tijdens
de campagne en na de verkiezingen hebben we een hoop
nieuwe kameraden mogen verwelkomen in onze mooie afdeling. Over de actie die opgezet
worden zal spoedig meer bekend gemaakt worden en over
de ledenvergadering kan ik
vertellen dat een erg toffe gast
uitgenodigd is; Houdt woensdagavond 21 april dus vrij in
agenda!
Zoals je dus kan lezen gaan wij
in Breda vol met enthousiasme
door. Want als het even niet
mee zit is dat geen reden om
met je staart tussen je benen
je wonden te gaan likken maar
juist om met geheven hoofd
door te gaan om er de volgende
keer wat beters van te maken!

PAS OP DE PLAATS VOOR BEDRIJVENTERREINEN
IN HET GROEN
Door Michel Verschuren

D

e voltallige gemeenteraad van Breda heeft
een motie van SP Breda aangenomen, mede
ingediend door alle oppositiepartijen. Het
college had de bewoners niet goed meegenomen
en de regels voor nieuwe bedrijfslocaties zijn nu
niet duidelijk. Het leek ons eerlijker en beter om te
wachten op de nieuwe omgevingsvisie. Het college
en de coalitie daarentegen zien liever zo snel mogelijk nieuwe bedrijfslocaties in Breda, maar onder
druk van de voltallige oppositie kozen zij ervoor om
de besluiten over genoemde locaties op te nemen in
de omgevingsvisie die de raad later dit jaar gaat vaststellen. Hierdoor heeft de Raad meer te zeggen over
deze locaties en geven we ook de bewoners de kans
om mee te praten.

in Breda. Daarbij vielen de gebieden Rithmeesterpark II en Bavel-Zuid op. Beide locaties zijn een combinatie van agrarische gronden en natuurgebied. Bij
de voorbesprekingen in de raad werd al duidelijk dat
de bewoners van Bavel en de omwonenden van het
Rithmeesterpark II in Breda-Zuidwest zich niet goed
gehoord voelden. Het participatieproces is niet goed
gegaan, de inwoners voelden zich overvallen.

Op dit moment bevindt zich veel groen in dit gebied. Groen dat onder druk staat. Daarnaast is de SP
niet overtuigd van de noodzaak om daar bedrijventerreinen aan te leggen. De bewoners denken daar
hetzelfde over. Onderzoek in 2018 van de SP in Bavel toonde aan dat de bewoners liever natuur zien,
eventueel woningen maar niemand zit te wachten
op bedrijventerreinen. Wij maken ons zorgen over
de ambities van dit College en de schade die dit meeHet college van Breda wilde graag versnellen op het brengt voor de natuur.
aanwijzen en aanleggen van nieuwe bedrijfslocaties

SP EN KLIMAAT
Door Oscar van Raak

H

et afgelopen jaar domineerde de coronacrisis ons leven. In het vooruitzicht van een
enorme economische malaise, leven we in
haar schaduw van onduidelijkheid, afzonderlijkheid
en een anderhalve meter afstand. Waar het einde
van de rit van de ene crisis in zicht komt, duikt een
oude bekende al weer op: de klimaatcrisis.

en de VVD bij elkaar! Bovendien leggen we als enige
partij het gros van de rekening niet bij de particulier,
maar bij de grootste vervuiler: het bedrijfsleven. Een
zuiver socialistische benadering dus.

Op de dag van het klimaatalarm presenteerden we
een nieuw initiatief: Zon voor iedereen. Dit plan
zorgt voor goedkope en duurzame energie voor alle
huishoudens, door collectief massaal te investeren
in zonnepanelen. Alle geschikte daken vallen spreeOp 14 maart 2021 luidde SP Breda samen met hon- kwoordelijk in de prijzen. Een doorrekening laat zien
derden anderen het klimaatalarm 2021. Het is een dat ons plan 92% van alle energie gebruikt door huvoorbeeld van hoe ook wij als SP de laatste jaren – ishoudens vervolgens duurzaam opgewerkt wordt.
terecht - steeds meer aandacht zijn gaan besteden
Het doet me goed dat de SP zulke stappen maakt in
aan dit thema.
klimaatbeleid. Op deze manier moderniseren we ons
Een paar jaar geleden begon dat met onze campagne verhaal en verbreden we ons publiek. Er wordt meer
van ‘Klimaatrechtvaardigheid’. In ons plan investeren aandacht aan besteed en meer waarde aan gehecht.
we meer in klimaat dan D66, GroenLinks, PvdA, CDA Voor een crisis als deze, is dat volledig terecht.
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OPINIE: MILIEUSTATION BREDA
Door Frans Maas
Het was een perfectie actie op zaterdag 27 februari
aan de Markkade. De eindeloze rij wachtenden voor
het milieustation werd door de fractie bediend met
een flesje water en een tandenborstel. Dit om nog
maar eens te onderstrepen dat voor het aanbieden
van afval in Breda veel geduld nodig is.

dit gaat niet werken. Het is om meerdere redenen
slecht beleid.

Het is aandoenlijk om mensen op
het milieustation bezig te zien hun
afval te scheiden. De meeste mensen
deugen.

Onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ is het zinnig
om geld te vragen voor het bezoek van de kraakwagen. Het resultaat is echter dat mensen met een
auto hun spullen naar de milieustraat brengen en
mensen zonder auto kunnen dokken. Het resultaat zal bovendien zijn dat mensen (met of zonder
auto) geen zin hebben om te betalen en hun grof
Het college heeft besloten om per 1 januari van afval dumpen. Goedkoop wordt zo duurkoop. Het is
dit jaar € 25,- te vragen aan mensen die de kraak- aandoenlijk om mensen op het milieustation bezig
wagen langs willen laten komen. Het was dus te te zien hun afval te scheiden. De meeste mensen
voorzien dat het erg druk zou gaan worden bij het deugen. Als je daarvoor twee uur in de rij moet stamilieustation. Het afgelopen jaar waren de wacht- an wordt dat enthousiasme een stuk minder, met
tijden al flink opgelopen en op dit moment is het als resultaat dat het scheidingsgedrag afneemt, er
niet vreemd om op zaterdag anderhalf uur in de rij meer illegaal wordt gedumpt en er meer moet wordt
te staan. In de raad daarna kreeg de fractie het col- verbrand. Zo wordt goedkoop alweer duurkoop. Er
lege zover een toezegging te doen om iets aan deze is iets vreemds aan de hand. Den Bosch, Tilburg en
wachttijden te doen. Waren alle acties van de SP Eindhoven: ze hebben allemaal twee milieustations.
Breda heeft ook twee milieustations, maar er is er
maar zo succesvol.
maar één open. Uit bezuinigingsoverwegingen! Er is
Helaas bleek later wat deze toezegging waard was: vrees ik een nieuw college nodig om een succesvol
Als mensen te lang in de rij staan gaat het tweede afvalstoffenbeleid op de kaart te zetten want met
milieustation open. Alsof je zo, binnen 5 minuten, deze VVD wethouder gaat het niet lukken.
een ploegje medewerkers uit de mouw schudt:

Het afgelopen jaar waren de
wachttijden al flink opgelopen en op
dit moment is het niet vreemd om
op zaterdag anderhalf uur in de rij te
staan.

OPINIE: OVER RACISME
Door Maartje Verheijen
Ik ben ik en jij bent jij
Samen horen we er bij tenzij..
Tenzij je huid wat meer pigment heeft
En je hierheen bent gevlucht omdat je anders
door kogels werd doorzeeft
Klinkt je achternaam net even wat anders
Dan heb je ineens een hoop tegenstanders
Je zou hier niet horen en je moet maar terug
naar je eigen land
Je bent maar te gast in het “mooie” Nederland
Tips, reacties,
ideeën of meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl
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Niemand lijkt te zien wat jij hebt meegemaakt
Uit welke nachtmerrie je nog maar amper bent ontwaakt
Racisme is iets wat we als maatschappij nooit zouden
mogen accepteren
Het is iets waar we ons tegen moeten verweren
Maak samen met mij een vuist, doe met me mee
Want racisme, dat is echt niet oké!
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