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OPROEP AAN MENSEN MET EEN PARKEERKAART VOOR GEHANDICAPTEN
Het is nog maar een paar weken geleden dat ik schreef hoe
trots ik was op onze lokale
campagne. We hebben veel
geflyerd, geplakt, gelopen,
maar misschien nog wel meer
geleerd.
Gelukkig maar, want aan het
eind van het jaar is de volgende campagne al weer nodig.
Om goed voorbereid te zijn op
de gemeenteraadsverkiezingen, trekken we nog meer uit
de kast dan voorheen.
Dat is nodig, want ook partijbreed staat er veel op de planning. Zo zijn we al begonnen
met de bespreking van Heel
de Mens, ons beginselprogramma. Heel de Mens wordt
aan het eind van het jaar herzien op een groot ideologisch
congres.
Ook worden de wooncampagne, looncampagne én zorgcampagne landelijk nieuw leven ingeblazen. Al met al veel
om naar uit te kijken!

Door Inge Verdaasdonk

die hiermee samenhangen?

oont u in de gemeente Breda en
heeft u een gehandicaptenparkeerkaart, of kent
u iemand met zo’n kaart? Lees
dan snel verder!

Deel uw verhaal met ons. Het
Bredase college van VVD, D66
en PvdA is ervan overtuigd dat
er totaal geen parkeerproblemen zijn voor mensen met een
gehandicaptenparkeerkaart in
onze stad, terwijl er diverse
signalen zijn dat er wel degelijk problemen zijn. Wij willen
het college ervan overtuigen
dat het eerlijker en beter kan.
Loop u ook tegen problemen
aan? Stuur ons dan een mail
op breda@sp.nl.

W

Heeft u sinds de scanauto al
eens (onterecht) een boete gehad? Heeft u moeite met het
vinden van een (vrije) gehandicaptenparkeerplaats? Moet
u vaak alsnog parkeren op een
betaalde parkeerplaats? Of
heeft u nog andere problemen

ACTIEVOEREN LOONT!
Door Maartje Verheijen

E

en aantal maanden geleden kreeg het bestuur
signalen vanuit de wijk
Schorsmolen dat er overlast
werd ervaren door scheurende scooters over de stoepen.
Bestuurslid Maartje Verheijen
en SP-raadslid Dirk Uijl hielden
een buurtonderzoek en Dirk
Uijl stelde vervolgens vragen
aan het college. De wethouder beloofde snel borden op te
gaan hangen die aangaven dat
het echt een voetgangersgebied was.

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Aangezien er tot een aantal
weken geleden nog steeds
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nergens borden hingen, herinnerden wij de wethouder aan
zijn belofte, met resultaat!
Het voetgangersgebied aan de
Middellaan is nu voorzien van
borden. Dit is wat ons betreft
nog niet genoeg, maar het begin is gemaakt. Actievoeren
loont dus echt!

Krijg jij nu ook signalen uit je
buurt over overlast, slecht onderhouden huurwoningen of
iets anders waarvan je denkt
dat de SP je misschien kan helpen? Stuur dan vooral een mail
naar breda@sp.nl en wie weet
zijn we binnenkort bij jou in de
buurt te vinden!

SCOOR ZE NU… DE SUPERMARKTPLAATJES VAN DE SP!
Door Olaf van der Bruggen en Bas Maes

de Bredase SP signalen dat dit verhaal geen uitzondering was en dat onbetaald laten overwerken en ann navolging van de populaire voetbalplaatjes, dere schendingen regelmatig voorkomen. Naar aanheeft SP Breda zaterdag 1 mei ook plaatjes uitge- leiding van dat nieuws kregen we al snel soortgelijke
deeld bij supermarkten. Op deze plaatjes staan verhalen te horen. Het is duidelijk dat dit iets is wat
alleen niet de bekende voetbalhelden, maar onze su- leeft en als meer medewerkers nu hun verhaal delen
permarkthelden. SP Breda vraagt hiermee aandacht kan er echt wat veranderen.
voor het meldpunt voor supermarktmedewerkers
die de dupe zijn van een baas die zich niet aan de Ook de gemeenteraadsfractie van SP Breda wacht
regels houdt, zoals onbetaald laten overwerken. Op met belangstelling de resultaten van het meldpunt
papier zijn de arbeidsvoorwaarden al ronduit matig, af om te kijken of het om incidenten gaat of dat er
laat staan als de regels ook nog eens genegeerd wor- structureel iets mis is. Veel jonge medewerkers durden. Daarom roepen we alle supermarktmedewer- ven niet tegen hun baas in te gaan, zelfs als deze de
kers wie dit overkomt op om het bij ons te melden op regels overtreedt. Met dit, ook anoniem in te vullen,
meldpunt hopen we dat deze vaak jonge medewerbreda.sp.nl/supermarkt!
kers van zich durven te laten horen. Als blijkt dat dit
De SP is met dit meldpunt begonnen naar aanleiding een veel voorkomend probleem is dan gaan we het
van het landelijke nieuws over het verhaal van een in de Gemeenteraad aankaarten en desnoods ook in
15-jarig meisje dat van de Jumbo in Aalten onbetaald de Tweede Kamer.
moest overwerken. Als reactie op dit verhaal kreeg

I

HEY SUPERMARKTMEDEWERKER!
Ben jij wel eens de dupe van een baas
die zich niet aan de regels houdt, zoals:
Onbetaald overwerken
Verplicht eerder aanwezig zijn
Gesjoemel met je werkrooster
Andere problemen op je werk

MELD HET!
Met jouw (anonieme) melding kunnen
we beginnen om hier een einde aan te
maken!

UIT HET BESTUUR
Door Olaf van der Bruggen

sie en het campagneteam zal flink worden uitgebreid!

et is inmiddels alweer mei, een maand die
druk is begonnen en een maand waarin we
het nog druk zat zullen hebben. De agenda
staat vol met bestuurs- en ledenvergaderingen, mooie
acties en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen al op gang. We gaan
starten met het vormen van een programmacommis-

Ook gaan wij deze maand een inzamelingsactie lanceren voor de dierenvoedselbank, zij zorgen ervoor dat
baasjes hun huisdieren kunnen voeren, ook als het
financieel even minder gaat. Over deze actie zal nog
meer bekend worden. Wil je meer horen over waar
we als afdeling mee bezig zijn? Dan zie ik je graag bij
onze ledenvergadering 19 mei!

H
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OPINIE: 538 ORANJEDAG, EEN KATER ZONDER FEEST
Door Dirk Uijl

op maandag de 19e gevoerd zou worden.

Dinsdagavond 13 april werd bekend dat Breda anderhalve week later de 538 Oranjedag voor 10.000
mensen zou gaan ontvangen. Dit feest zou georganiseerd worden in het kader van de “fieldlabs”,
een reeks experimenten waarbij gekeken wordt hoe
mensen zich gedragen. Het feest kwam als een totale verrassing voor de stad en de lokale politiek, en
al snel kwamen er veel vragen en kritiek.

Dat weekend bleef het echter niet rustig. De maatschappelijke onrust werd steeds groter, waardoor
regionale en ook landelijke media verslag kwamen
doen. De SP heeft dat weekend met een persbericht het college opgeroepen om te verantwoorden waarom zij nog dachten dat dit evenement
door kon gaan. Ondertussen liet ook de politie weten zich grote zorgen te maken over de openbare
orde. Het college reageerde echter dat zij het feest
gewoon door wilden laten gaan. In plaats van zelf
al conclusies te trekken, vroegen zij de regering en
het Outbreak Management Team of het evenement
door kon gaan. Zij schoven de verantwoordelijkheid
echter weer terug naar het college.

Zij hebben toen de inschatting
gemaakt dat ze de politiek hier
beter niet van op de hoogte konden
stellen.
Twee weken eerder, op 29 maart, werd het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd
over de komst van 538 naar Breda. Zij hebben toen
de inschatting gemaakt dat ze de politiek hier beter
niet van op de hoogte konden stellen. Wel werden
het ondernemersfonds en de Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) geïnformeerd. Zo heeft het college geprobeerd om al te grote onrust te voorkomen.
Dit bleek een verkeerde inschatting te zijn, want
meteen na het nieuws van de 538 Oranjedag vertelde de horeca dit als een mes in de rug te ervaren.

Op maandag, de dag dat eindelijk het debat zou
gaan plaatsvinden, werden alle fractievoorzitters
bij elkaar geroepen. Deze keer vond het college het
wel verstandig om de politiek in te lichten: 538 zou
geen vergunning krijgen. Als reden gaf het college
aan dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Het debat dat die avond gepland stond, werd
een dag uitgesteld.

Op dinsdagavond 20 april, een week nadat de bom
was gebarsten, bleken de oppositie en coalitie eensgezind. Het was een totaal verkeerde inschatting van
Maar niet alleen de horeca kwam in opstand, ook de het college geweest om dit feest en de onzekerheid
zorg begon zich ermee te bemoeien. Dokter Crolla erover zo lang boven de stad te laten hangen. En ze
maakte zich boos dat er op nog geen 400 meter van waren boos over het feit dat de politieke partijen
het Amphia-ziekenhuis, waar op dat moment de In- niet van te voren waren geïnformeerd. Het college
tensive Care bijna helemaal vol lag, een groot feest erkende dat ze er beter aan hadden gedaan om de
georganiseerd werd. Hij startte een petitie tegen de raad eerder te informeren, maar verder bleven ze
538 Oranjedag die in totaal meer dan 375.000 keer ervan overtuigd dat ze het beste hadden gedaan.
ondertekend werd.
De dag dat oorspronkelijk het evenement gepland
Ondertussen wilde de oppositiepartijen in Bre- stond, was het onrustig in de binnenstad. Bewijs dat
da een debat om het college ter verantwoording bij het doorgaan het flink mis had kunnen lopen.
te roepen. De coalitie probeerde in eerste instan- Voor de SP geeft de hele situatie flink te denken.
tie het debat te voorkomen door wat schriftelijke Heeft het college hier nu van geleerd, of gaan we dit
vragen op te stellen. Uiteindelijk moest de coalitie nog een keer meemaken? De tijd zal het leren, maar
onder druk van de publieke opinie en door slim ge- de reflectie van het college stemt ons niet geheel
bruik van de regels alsnog instemmen met een de- gerust.
bat. Voor het weekend werd besloten dat dit debat
Tips, reacties,
ideeën of meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl
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