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Dat was het dan! De campagne is voorbij – en wat hebben we hard gelopen. Vijftig
duizend kranten, duizenden
flyers, honderden posters, dozijnen aan borden, tientallen
online advertenties en, misschien wel het belangrijkste,
onuitputbare vrijwilligers.
Voor alle inzet in de campagne
ben ik erg dankbaar.
Dat onze campagne zich niet
heeft mogen vertalen in zetelwinst, is dan uiteraard
jammer. Aan onze inzet en
ons enthousiasme heeft het
echter niet gelegen, dat is
zeker. We hebben als afdeling
laten zien dat we, ondanks
alle tegenslagen, het nog kunnen. Dat is an sich al iets om
heel erg trots op te zijn. Ook
met twee raadsleden en drie
burgerraadsleden is het socialistische geluid in Breda goed
vertegenwoordigd.
De landelijke partij zal zichzelf
opnieuw moeten uitvinden.
Daar is al een begin mee gemaakt door de modernisering
van ons beginselprogramma,
en daar zullen wij als afdeling
ons steentje aan bij dragen.
Hopelijk tot snel!
Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

UIT HET BESTUUR

DE SOCIALISTISCHE VIJF VAN BREDA

Door Olaf van der Bruggen

Door de nieuwe fractie

bezig. Als bestuur zijn we bezig
geweest met het terugbrenP'ers bedankt! De verkie- gen van de weekmails. Hierin
zingen zijn misschien al staan wekelijks nieuwtjes en
even geleden maar dit is oproepen. Zo hopen we het
de eerste Slagkracht sindsdien contact met onze leden zeker
en ik wil de kans nemen om nu na de coronatijd weer sterk
iedereen te bedanken voor de op te bouwen. Ook zijn we bezig om onze jaarlijkse traditie
campagne.
op de Dag van de Arbeid voort
Als organisatiesecretaris ben te zetten. Op 1 mei krijgen de
ik super dankbaar voor al jullie 5 oudste leden een bloemetje
inzet, week in week uit kon ik van de afdeling zodat ze weten
op jullie rekenen. Iedere zater- dat, hoewel ze misschien niet
dag kon ik rekenen op een gro- altijd bij kunnen dragen, we ze
te groep vrijwilligers en de hele niet vergeten zijn. Eén van de
stad heeft een verkiezingskrant mooie tradities die mij trots
op de mat gekregen door de maakt op onze afdeling.
inzet van tientallen bezorgers.
Dat is super bijzonder. Het resultaat was misschien niet dat
waarop we gehoopt hadden
maar zonder jullie waren we
zeker slechter af. Als organisatiesecretaris ben ik trots op
onze afdeling en jullie als onze
leden.

S

Maar de SP gaat door, campagnetijd of niet, we zijn altijd

D

e socialistische vijf van Breda, dat is de SP
fractie in het kort. 3 burgerraadsleden en 2
gemeenteraadsleden. Alle vijf verschillend
en alle vijf klaar voor de strijd. Voor een socialer
Breda en dat zal hard nodig zijn. Maar wie zijn die
vijf precies?
We beginnen bij Edwin Plinck, kaasboer op winkelcentrum Heksenwiel.
Rasondernemer met een sport achtergrond en gedupeerde van het
toeslagenschandaal. Sommige mensen staan alleen maar strijdbaarder op
nadat ze zijn neergehaald, en Edwin is daar duidelijk zo een van. Hij is enorm gemotiveerd om Breda
eerlijker te maken.

Dan ons derde burgerraadslid, Dirk
Uijl. 29 maart nam hij nog afscheid
de volgende dag was hij alweer terug. Het socialisme zal leuk zijn, of
het zal niet zijn is een veelgehoorde
uitspraak van hem. Zo leuk dus dat hij
als burgerraadslid graag zijn bijdrage levert. Wij
zijn heel blij dat hij al zijn ervaring en analyses wil
blijven inzetten voor een socialer Breda.

En dan Michel Verschuren, ons Mies.
Tegen pronktorens en prestigeprojecten, tegen bestemmingsplannen
met enkel villa’s maar voor een Breda van iedereen. Een harde werker
die altijd bereid is tot een gesprek en al
meer amendementen opgesteld dan ongeveer iedereen hier. Wij zijn blij dat hij deze periode raadslid wil zijn en zich zal blijven verzetten tegen al die
Dan Olaf van der Bruggen. Net 20 jaar bestemmingsplannen met onbetaalbare huizen.
geworden, maar al jaren actief bij de
SP. Zijn familie probeerde hem nog En tenslotte Inge Verdaasdonk, fracbij de PvdA te krijgen maar, deze tievoorzitter en aanvoerder van deze
jongen weet dat er echt verschillen club van vijf. Verbindend waar het
zijn tussen de PvdA en de SP. Olaf is een kan, maar vol vuur en inzet waar het
rassocialist die de wooncrisis asociaal en oneerlijk moet. Wat of het nu gaat over goede
vindt en die het tegen gaan van klimaatverande- jeugdzorg, fatsoenlijke subsidieverstrekring als dé grote uitdaging ziet voor de komende king of ervoor zorgen dat ook echt iedereen mee
kan doen in Breda, Inge staat voor iedereen klaar.
jaren.

RENSKE LEIJTEN BIJ BOEKPRESENTATIE

EDWIN PLINCK

Door Dirk Uijl

het feit dat tot op de dag van
vandaag er nog geen gerechtigheid is. In een volle zaal werd
het eerste exemplaar over zijn
verhaal overhandigd aan Edwin
en Renske. Alle leden van de
Bredase SP zullen het boekje
ontvangen bij hun Tribune.

gewerkt door het ministerie en
door mede-Kamerleden. En ook
over hoe het ministerie tot op
de dag van vandaag een goede
afwikkeling van het schandaal
tegen werkt, en dat er nog altijd
niemand is veroordeeld voor dit
ronduit schofterige beleid.

Daarna was het woord aan
Renske. Zij vertelde aan de aanwezigen, van wie een groot deel
geen SP lid waren, hoe het toeslagenschandaal aan het licht
is gekomen. Hoe zij en Pieter
Omtzigt in het begin van hun
betrokkenheid bij het toeslagenschandaal werden tegen-

De reacties na afloop van de
avond, zowel uit de zaal als in de
pers, waren zeer lovend. Renske kreeg nog zo veel vragen,
dat zich uiteindelijk een hele rij
vormde. En hoewel het onderwerp zwaar was, is de avond
zeer succesvol geweest.

burgemeester van Breda, uit. Met
hem ging Inge het gesprek aan
p zaterdag 19 februari over hoe Breda er is voor de slachtwas SP-Tweede Kamerlid offers van het toeslagenschandaal.
Renske Leijten, bekend Paul Depla vertelde over hoe bevan haar strijd in het toeslagen- langrijk het is dat je als gemeente
schandaal, te gast in Breda. Reden kijkt naar wat er kan, in plaats van
om naar Breda te komen was de alleen maar denken in regeltjes en
boekpresentatie over het verhaal beperkingen. De burgemeester bevan Edwin Plinck. Edwin is, naast loofde zich hard te (blijven) maken
een van onze burgerraadsleden, voor de Bredase slachtoffers.
ook slachtoffer van het toeslagenHierna kreeg Anita van der Helm
schandaal.
van Helden van Breda het woord.
Nadat fractievoorzitter en lijsttrek- Zij heeft het boek over het verhaal
ker Inge Verdaasdonk de avond van Edwin geschreven. Een indrukopende en de volle zaal welkom wekkend verhaal over het onrecht,
heette, nodigde zij Paul Depla, de grote impact op het leven en »
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Renske Leijten en Edwin Plinck

LEDENVERGADERING
Datum: 11 mei
Tijd: 20:00 - 22:00

Tribunes invouwen
Datum: 13 mei
Tijd: 16:00 - 17:30

Ledenvergadering
Datum: 1 juni
Tijd: 20:00 - 22:00

Tribunes invouwen
Datum: 10 juni
Tijd: 16:00 - 17:30

OPINIE: SOLIDAIR MET OEKRAÏNE
Door Joost van Dyck

toegevoegd. Eenmaal uitgeladen was ons verteld
dat deze goederen via Polen naar Lviv en dieper
cht maart. Samen met Martin Kik ging ik op Oekraïne in zouden worden gebracht. Ik moet zegpad. Niet om met posters of reclamebor- gen dat het goed voelde. We hadden een verschil
den voor de campagne aan de slag te gaan, gemaakt. Niet door het storten van geld, maar
maar om voor een groter doel de dag in de weer te door echt tastbare hulpgoederen waarvan we zezijn: De grote berg aan dat weekend gedoneerde ker wisten dat deze op locatie zouden aankomen.
hulpgoederen voor Oekraïne verzamelen, inladen
en naar de plek brengen waar het werd ingeza- Acht maart. Toen was die oorlog pas twee wemeld en rechtstreeks tot diep in Oekraïne zou wor- ken bezig. Nu gaan we alweer naar de anderhalve maand. Toen was het een oorlog waar, wonder
den gestuurd.
boven wonder, Oekraïne daadwerkelijk weerstand
kon bieden aan het op papier machtige leger van
Poetin. Diezelfde Poetin de het Westen gedreigd
had om met atoombommen te gaan gooien. De
eerste echt dreiging met atoomwapens sinds
het einde van de Koude Oorlog. Een dreiging die
bij veel mensen emoties losmaakte. Niet zozeer
angst, maar woede viel veel mensen ten deel. In
plaats van afschrikken werd door Poetins dreigement Europa nog meer solidair met Oekraïne. De
Wij begonnen onze reis bij het hoofdkwartier van stroom hulp, zowel humanitair als militair, kwam
de SP in Amersfoort om zo'n prachtige rode SP bus toen pas echt op gang. Want wie dacht Poetin wel
op te halen. Eenmaal in Breda zijn we deze bij de niet dat hij was?
Alexanderhoeve in het Winkelcentrum Heksenwiel
gaan vullen. Nadat het magazijn van de Alexan- Nu, een maand later, lijkt het er zelfs op dat door
het heldhaftige Oekraïne de machtige Russische
derhoeve weer opFederatie een halt toe is geroepen en er op meergeruimd was (en de
dere fronten zelfs door Poetins leger word terugtoch wel grote SP bus
getrokken. Wat er achterblijft is een scene uit een
vol) karden wij als een
horrorfilm: Mensenrechten zijn door de Russische
rode socialistische pijl
soldaten met de voeten getreden. En dat vandaag
naar
Hoeksewaard
de dag Oekraïne nog steeds dapper stand houdt
waar alles werd verzais misschien wel een heel klein beetje zo door de
meld en uitgezocht. Er
medische hulpgoederen die wij in Breda hebben
stonden al een hoop
verzameld om daar te helpen. Want solidair zijn
pallets afgevuld met
met elkaar, dat gaat voorbij Breda. Dat gaat voorgoederen klaar om
bij Nederland. Dat gaat om solidair zijn met allen
op de vrachtwagen
die door onrecht worden onderdrukt. Dat gaat om
te gaan. Onze wagenwat er in het hart van de SP klopt. Samen tegen
lading zou aan deze
onrecht.
hulpgoederen worden
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