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Het zijn de laatste maanden 
voor dit bestuur. In de ko-
mende weken presenteert de 
kandidatencommissie haar 
voordracht voor de nieuwe 
bestuursleden, organisatie-
secretaris en voorzitter. Dat 
betekent niet dat er voor het 
huidige bestuur niets meer te 
doen is.

Op 30 april stonden we als 
afdeling nog op de regiocon-
ferentie. We hebben daar met 
alle afdelingen uit onze pro-
vincie teruggeblikt op de staat 
van onze partij en vooruitge-
blikt op de Provinciale Staten-
verkiezingen van volgend jaar. 
Het was daarmee een bijzon-
der interessante en nuttige 
regioconferentie.

Als huidig bestuur hebben we 
nog een tweetal ledenverga-
deringen te gaan. Op 11 mei 
en op 1 juni. Daarnaast zal 
onze afdeling een actietraject 
starten in de Haagse Beem-
den. Kortom: er is nog genoeg 
werk aan de winkel! Ik hoop 
jullie allemaal binnenkort 
weer te treffen

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

UIT HET BESTUUR

EEN BLOEMETJE VOOR ONZE OUDSTE 
KAMERADEN

Zoals gewoonlijk heeft de SP 
de afgelopen weken niet 
stil gezeten, tegenwoordig 

is dit weer gedetailleerd te lezen 
in de weekmail. Daarom raad ik 
ook ten zeerste aan die te lezen 
want de 200 woorden die ik hier 
maandelijks heb doen geen recht 
aan wat het bestuur, fractie en de 
leden allemaal doen. Toch som ik 
het hier eventjes kort voor jullie 
op.

We brachten bloemen aan onze 
oudste leden op de Dag van de 
Arbeid, we verwelkomde nieuwe 
leden op de nieuwe ledenavond, 
we gingen naar de regioconferen-
tie, we gingen naar een steunma-
nifestatie, we hielden een leden-

vergadering en nog meer.

Ook hebben we afgelopen 
maand stapsgewijs een nieuwe 
actie voorbereid, een actie over 
wijkonderhoud in de Haagse 
Beemden. We willen verhalen, 
afbeeldingen en voorbeelden van 
buurtbewoners gaan verzamelen 
die last hebben van achterstallig 
wijkonderhoud. Hiervoor hebben 
we al stappen gezet maar heb-
ben we ook jou voor nodig om 
bijvoorbeeld deur aan deur te 
gaan. Maar ten eerste moet jullie 
de actie goedkeuren. Op het mo-
ment van schrijven moet dat nog 
gebeuren maar ik hoop op veel 
zinnige feedback waar we het 
een nog betere actie van kunnen 
maken. Ik heb er zin in!

Zoals iedere 1 mei stond de 
SP Breda weer met een bosje 
bloemen voor de deur bij onze 

oudste leden. Deze leden kunnen 
misschien niet meer zoveel doen 
voor de partij als voorheen maar we 
zullen ze niet vergeten. Daarom zet-
ten we ze , op de Dag van de Arbeid, 
weer in het zonnetje met een bosje 
(rode) bloemen.

Speciale dank aan onze leden Mar-
lous Fieret en Maddi Plukkel voor 
het rondbrengen van bloemen!

Door Olaf van der Bruggen

Door Olaf van der Bruggen



TORN NIET AAN DE INSPRAAK VAN BELANGHEBBENDEN

In de NRC van maandag 25 april stond een inter-
view met wethouder Boaz Adank (VVD) van Breda. 
Daarin doet de Bredase wethouder, namens de 

kopgroep van de Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten (VNG), een aantal brutale uitspraken als het gaat 
om het inperken van bezwaarprocedures en de gang 
naar de Raad van State. Daarnaast bedelt de wethou-
der bij het Rijk om meer ambtenaren, omdat de tijd 
van de ambtenaren nu volledig wordt ingenomen 
door de hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Toch 
legt de komst van deze vluchtelingen als het gaat om 
inzet van ambtelijke capaciteit vooral een onderlig-
gend probleem bloot. Bezuinigingen en een hoge 
werkdruk troffen de ambtenaren al voor de komst 
van duizenden vluchtelingen. Het stadsbestuur mag 
dus eerst naar zichzelf kijken voordat het de hand op 
houdt bij het Rijk en niet de vluchtelingen gebruiken 
om de eigen agenda te verwezenlijken.

In 2023 gaat de omgevingswet in. Die vereist dat 
gemeenten en ontwikkelaars de belanghebbenden 
(omwonenden, belangenverenigingen en bedrijven, 
etc.) betrekken bij de plannen die gemaakt worden. 
In Breda zagen we de afgelopen jaren meerdere ma-
len dat het college door het stof moest, omdat de 
zogenoemde participatie onvoldoende plaats had 
gevonden. Bij een project met een woontoren werd 

er zelfs per motie opdracht gegeven dit opnieuw te 
doen. Draagvlak creëer je door mensen te betrekken, 
niet door hun mogelijkheden tot inspraak af te ne-
men. De toegang tot het recht is ver uitgekleed. Een 
crisiswet vragen die de rechtsgang verder bemoeilijkt 
is in het licht van de omgevingswet onverantwoord. 
Het college van Breda wenst de gemeenteraad verder 
buiten spel te zetten met een voorstel om de proce-
dure van wensen en bedenkingen te verengen voor 
het bouwen van tijdelijke woningen. Als de plannen 
van wethouder Adank doorgaan kan een stadsbe-
stuur buiten het bestemmingsplan bouwen, zonder 
de tussenkomst van de raad.

In Breda is er en wordt er bezuinigd op de ambte-
naren. De werkdruk ligt hoog door keuzes van het 
stadsbestuur. Dure prestigeprojecten, de wet op de 
tegenprestatie en veel bestemmingsplannen leggen 
een hoge werkdruk op een kleiner wordende orga-
nisatie. Cijfers over ziekteverzuim en werkdruk krijgt 
de gemeenteraad niet, maar dat deze hoog liggen 
is algemeen bekend. De problemen die wethouder 
Adank aansnijdt zijn groot, maar de oorzaken liggen 
ook in de eigen organisatie. Door andere politieke 
keuzes te maken en prioriteiten te stellen is veel mo-
gelijk. Mijn verzoek aan de VNG is om het onzalige 
plan waarin de rechten van onze inwoners ingeperkt 
worden snel op de mestvaalt van de geschiedenis te 
gooien.

Door Michel Verschuren



Greenpeace had een goed idee. 
Belast de megawinsten van de 
oliemultinationals zoals Shell meer 
en verdeel en gebruik dat geld om 
de nood van de minderbedeelden te 
lenigen...
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OPINIE: OVER HITTE EN BROODTEKORT

ledenvergadering
Datum: 6 juli 
tijD: 20:00 - 22:00

ledenvergadering
Datum: 1 juni
tijD: 20:00 - 22:00

tribunes invouwen
Datum: 8 juli 
tijD: 16:00 - 17:30

tribunes invouwen
Datum: 10 juni  
tijD: 16:00 - 17:30

De brutale inval van Poetins Rusland in Oekraï-
ne heeft dramatische gevolgen. Veel vluchte-
lingen, veel doden en veel vernietiging. Een 

van de redenen dat Rusland binnenviel zijn de grote 
voorraden belangrijke grondstoffen in de bodem. Na 
de inname van de Krim kreeg Rusland al veel gas- en 
olievelden van Oekraïne illegaal in handen maar nu 
in de Donbas zitten ook veel stoffen als lithium, ko-
per, titaan, nikkel, kobalt. Deze zijn alle nodig voor de 
energietransitie.

Tevens funest voor de wereldvoedselproductie is de 
stopzetting van de export van graan/tarwe uit Oek-
raïne. Het land is heel vruchtbaar, maar er liggen nu 
bijvoorbeeld stapels graan onder zeilen te wachten 
op vervoer wat er niet is. Het is ook te gevaarlijk om 
iets te transporteren. En de havens zijn bijna allen in 
handen van de Russen. Dus rot het graan weg en stij-
gen de prijzen.

Ook de zonnebloemenproductie is hoog, voor zon-
nebloemolie, waar een tekort van ontstaat. Dat was 
te merken aan de lege schappen in Nederland en 
de run van moslims op dit goedje, onmisbaar bij de 
koekjes van Ramadan. Rusland produceert ook veel 
graan maar er is een boycot dus ontstaat er nu een 
mondiaal tekort aan graan. Minder pasta wordt er in 
Italië gemaakt en een kilo is nu 30 % duurder dan een 
jaar terug. Hier stond vandaag in De Stem bv dat de 
kookwinkel in de ‘PC Hooftstraat’, Wilhelminastraat 
eindelijk meel uit Italië binnenkreeg maar 50 % duur-
der. Dat kunnen ze in Breda-Zuid nog steeds makke-
lijk betalen dunkt me als je huis elke dag in waarde 
stijgt met 200 euro.

Dan hebben we nog de grote hitte in India waardoor 
de graanoogst veel minder zal zijn. In landen als India, 
Libanon en Egypte zijn de prijsstijgingen van brood 
dan ook moeilijk op te brengen voor arme mensen, 

die het leeuwendeel van de bevolking aldaar uitma-
ken. Dat kan bijvoorbeeld in Egypte wellicht weer 
leiden tot broodrellen. Het is al een dictatuur onder 
generaal Sisi (waarom handelt Nederland daar nog 
mee?) maar er zijn al decennia broodsubsidies die hij 
zal moeten verhogen. Het meeste graan importeert 
Egypte, terwijl het vroeger de graanschuur van het 
Romeinse Rijk was. Het kapitalisme heeft dat helaas 
verandert. Ze gingen vanaf de jaren ’80 veevoer en 
fruit verbouwen voor de export langs de Nijl. Terwijl 
voedselzekerheid/autarkie heel belangrijk zijn.

Greenpeace had een goed idee. Belast de mega-
winsten van de oliemultinationals zoals Shell meer 
en verdeel en gebruik dat geld om de nood van de 
minderbedeelden te lenigen, want door de inflatie is 
alles duurder. De prijs van olie en gas is hoger dus 
maakt bv Shell meer winst. Waarom stijgt de prijs van 
gas en olie? Omdat Rusland veel minder levert door 
de oorlog en omdat landen dat niet meer willen van 
Rusland. Een boycot om de inkomsten van de oligar-
chen, waaronder opperoligarch Poetin te verminde-
ren.

En de OPEC, de olieproducerende landen, kunnen 
meer oppompen, dan zou de olieprijs zakken, maar 
dat doen ze niet want ze willen graag deze megawin-
sten. Dat is natuurlijk een schande. Kapitalisme.. Dat-
zelfde kapitalisme zorgt voor de klimaatverandering. 
De hitte bedreigt nu zelfs de oogsten in Nederland 
zegt de ZLTO. Maar intussen vliegen duizenden wel-
varende mensen weer naar een vakantiebestemming 
vanaf overbelast Schiphol en dragen bij aan de op-
warming van de aarde. Geniet ervan nu het nog kan..

Door Hans Creemers
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