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OP Z'N BREDAAS

UIT HET BESTUUR

De zomer komt er aan, het is mooi weer en lang-
zaam maar zeker kunnen we steeds meer doen 
door de versoepelingen. Allemaal mooi nieuws en 

groen licht voor ons om ook weer meer te kunnen doen, 
als het mee zit kan ik jullie snel weer zien op een ledenver-
gadering in het echt of op een drukke actiedag. Ik kijk daar 
in ieder geval erg naar uit!

Maar ook zonder de versoepelingen zijn we nog bezig ge-
weest. De inzamelactie voor de dierenvoedselbank was 
een succes, we hebben de dierenvoedselbank kunnen 
verblijden met kilo's aan voedsel! Ook hebben we ons la-

ten horen op Chasséveld, zo waren wij aanwezig bij een 
demonstratie tegen de verdozing van Breda en een ma-
nifestatie voor de vrijheid van de Palestijnen. Ook hebben 
we samen met jullie en verschillende buurthuizen een in-
zameling gehad voor de Dierenvoedselbank!

Een hoop gedaan dus maar de agenda staat weer vol, 23 
juni hebben we een ledenvergadering met een toffe gast-
spreker, we zijn bezig een actie op te zetten rondom ver-
keersveiligheid en als kers op de taart komt er 3 juli een 
superzaterdag! Op die superzaterdag gaan zoveel mogelijk 
afdelingen door heel het land de straat op. Hoe en wat krij-
gen jullie nog te horen, maar zet de datum maar alvast in je 
agenda. Ik hoop in ieder geval dat je er dan bij bent!

Door Olaf van der Bruggen

W aar staat op z’n Bredaas voor? In mijn 
ogen voor gezelligheid, sfeer, samen en ge-
moedelijk. Breda is een bijzonder mooie 

gemeente, waar prachtige mensen wonen en wer-
ken. Toch staat de leefbaarheid sterk onder druk in 
onze gemeente. Vanavond spreken we over de om-
gevingsvisie en daarmee ook over de gemeente die 
wij willen zijn. Wat levert deze visie op voor de Bre-
danaars die straks in 2040 hier wonen en werken? 

Breda is een mooie en plezierige stad om in te wonen. 
Dat dragen we uit, daar zijn we trots op. De stad lijkt 
in de toekomst wel ten onder te gaan aan dit succes. 
Kijk naar de Belcrum. Wat eens een volkswijk was is nu 
een onbetaalbaar bastion geworden. De sessie over 
segregatie maakt dit pijnlijk duidelijk. Datzelfde lot lijkt 
andere wijken in Breda ook te overkomen. In de visie 
moet duidelijk worden voor wie we huizen bouwen de 
komende jaren. Zijn dat huizen voor beleggers en juppen 
van buiten de stad of vooral veel huizen voor de gewone 
Bredanaars. In het afgelopen decennium is het aantal 
sociale huurwoningen in Breda niet gestegen. We pleiten 
voor een Bredase volkshuisvesting. Bouwen we om te 
groeien of bouwen we voor Bredanaars?

Ook over de leefbaarheid van onze wijken maak ik graag 
een punt. In veel wijken die na de oorlog gebouwd zijn 
is groot onderhoud inmiddels noodzakelijk geworden. 
Een mooie en leefbare gemeente heeft ook goed 
onderhouden openbare ruimten, ook buiten de 
binnenstad. In diezelfde wijken missen plekken om samen 
te komen, een dorpshart als het ware, zoals Ginneken 
en Princenhage dit wel hebben. Iedere Bredanaar zou 
in de buurt op kleinschalige wijze goede voorzieningen 
moeten hebben. Dat is echt op z’n Bredaas. Samen in alle 

gemoedelijkheid wonen in een prettige buurt, binnen 
een leefbare stad.

Breda heeft als ambitie om een stad in het park te zijn 
en de klimaatdoelen te halen. In de visie hoort te staan 
dat dit beleid rechtvaardig en solidair moet zijn. Een 
verhuurdersheffing treft wel de sociale huurders, maar 
niet de particuliere verhuurders en beleggers. Die laatste 
harken de subsidies binnen, terwijl de werkenden 
belasting betalen en daar niets van terugzien. Dat mag 
niet onze visie zijn. Dat is niet op z’n Bredaas. 

Samenvattend zien wij, op z’n Bredaas, niet als een 
grootstedelijke stad, die massaal mensen van buiten 
aantrekt om hier te komen wonen en daarmee de 
segregatie versterkt, omdat in onze mooie wijken steeds 
meer dure huizen komen en we een enorme achterstand 
bij te werken hebben als het gaat om sociale woningen. 
De gefortuneerden vinden zo een huis in Breda, terwijl de 
gewone Bredanaars overboden worden door beleggers 
of 12 jaar op een wachtlijst staan. Dat kan en mag niet 
onze ambitie zijn. Op z’n Bredaas is Breda zien als de stad 
die het is. Groots in kleinschaligheid, een bourgondische 
en bruisende provinciestad. Dat is wat SP Breda wenst 
voor de Bredanaar van 2040, dat is op z’n Bredaas; 
samen!

Door Michel Verschuren



Het kan haast niemand ontgaan zijn dat Nederland 
langzamerhand weer open gaat. We mogen elkaar 
weer zien, we mogen met elkaar proosten, en, 
misschien wel het belangrijkst: het is duidelijk dat 
we aan het eind van de tunnel zijn.

Dat is vanzelfsprekend goed nieuws. Ook voor ons 
als politieke partij. Een dik anderhalf jaar lang was 
het leven met lockdowns en maatregelen. We 
troffen jullie, onze leden, online, maar misten het 
fysieke contact.

De versoepelingen bieden kansen. In vrijwel 
elke column in het afgelopen jaar schreef ik een 
hoopvolle wens jullie binnenkort weer te kunnen 
zien, maar het is met bijbehorend enthousiasme dat 
ik kan verklappen dat de ledenvergadering in Juli dat 
moment is. Dat is de eerste ledenvergadering 
die we fysiek zullen organiseren, met 
bijbehorende maatregelen uiteraard. Hou 
vooral onze mails én onze site in de gaten 
voor updates hierover.

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

De tweedeling in Breda, de kloof tussen arm 
en rijk, de kansenongelijkheid, ze zijn ge-
groeid. Zodanig dat een baby geboren in 

Breda noord, gemiddeld 6 jaar eerder overlijden zal 
dan een baby geboren in Breda zuid, en de baby uit 
noord zal ook zo’n 15 jaar eerder een minder goe-
de gezondheid treffen dan de baby in zuid. Dat is 
een oneerlijkheid die wij ons allemaal moeten aan-
trekken. Kamerlid de Hoop van de PvdA had hier-
over een prachtige maidenspeech, waarin hij aan-
gaf dat het krijgen en het pakken van kansen geen 
onderdeel is van iemands DNA maar van datgene 
en diegene die je om je heen hebt, daar gaat kan-
senongelijkheid over, en wij hebben als samenleving 
en als politiek de verantwoordelijkheid om kansen-
gelijkheid te creëren voor ieder kind. Die verant-
woordelijkheid moeten wij nemen ook in Breda. 

Maar zolang we segregatie zien als een probleem 
van de minder scorende wijken is de oplossing heel 
ver weg. Het is een verdeel probleem, het is de 
ongelijkheid in keuzes en kansen, de ongelijkheid 
in wonen, zorg inkomen en onderwijs, wat de ene 
wijk en zijn inwoners wel biedt maar de andere 
wijk niet. Het is een grote optelsom laat ook dit 
rekenkamerrapport zien. Wijken kwetsbaar noemen 
is al enorm stigmatiserend daar moeten we als eerste 
mee stoppen want hoe kan iemand uit Kesteren 
of Wisselaar trots zijn op zijn of haar wijk als ze 
keer op keer kwetsbaar worden genoemd, of een 
achterstandswijk. Dat kan niet! Breda, een stad vol 
kansrijke wijken en dorpen, dat is ons streven, en 
elke wijk kansrijk ons motto.

En wat maakt dan een wijk, een fijne wijk en een wijk 
vol kansen? Dat zal wellicht in de ene wijk anders 

zijn dan de andere wijk, en ook per dorp verschillend 
zijn. Prinsenbeek is geen Ulvenhout en Tuinzigt geen 
Heksenwiel. Verschillen mag je koesteren, iedere 
wijk heeft zijn eigen charmes, zolang de verschillen 
niet leiden tot enorme kansenongelijkheid.

Zoals nu de enorm scheve verdeling van woningen 
door Breda en haar wijken en dorpen heen. De ene 
wijk vol met sociale woningbouw, de andere wijk vol 
villa’s. Dit moet eerlijker verdeeld worden. Iedere 
portemonnee moet de keus hebben in Breda voor 
een wijk of dorp wat bij hem past, Een wijk zoals 
bijvoorbeeld de Belcrum is compleet doorgeslagen, 
wie kan door nog wonen? Is die wijk dan echt een 
succes, omdat de huizenprijs schrikbarend hoog is? 
Of juist niet omdat verreweg de meeste Bredanaars 
er geen huis meer kunnen veroorloven. Niet alle 
groei is een verbetering en zeker scheefgroei niet.

Wij dagen dit college uit om te komen met een 
woonbeleid dat met lef en liefde de tweedeling 
tegengaat zoals het rapport ook voorstelt.

Wij constateren daarnaast uit dit rapport dat de 
veerkracht en eigen kracht van inwoners is overschat, 
inwoners hebben meer nodig dan verwijzen naar 
eigen verantwoordelijkheid. Het eerder laten 
verdwijnen van buurthuizen, bibliotheken en andere 
voorzieningen zien wij als domme bezuinigingen! 
Juist de plekken die de eigen kracht van mensen 
kunnen vergroten, zijn nodig.

Wij horen dan ook graag van het college hoever zij 
staat met de uitvoering van de motie “Bibliotheek 2.0” 
en vooral in het onderzoeken welke voorzieningen er 
nodig zijn voor veerkracht en leefbaarheid in al onze 
kansrijke wijken. Wij geloven in leefbaarheid door 
voorzieningen en vergeet vooral niet de inwoners 
van de wijken mee te laten praten en denken.

» Lees verder op de volgende pagina
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» Vervolg "Breda, een stad vol kansrijke wijken en 
dorpen"

De tweedeling, segregatie en de oplossing hiervan, 
het is een ingewikkeld en langdurig proces. Maar als 
we gezamenlijk doelen stellen met solidariteit en 
kansengelijkheid voorop, moet het lukken om in ons 

Breda het tij te keren. Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat de gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid 
tussen de geboren baby in zuid en de baby geboren 
in noord aanzienlijk worden verkleind. We moeten 
als stad met elkaar, wonen, onderwijs, inkomen, zorg 
en voorzieningen zo inrichten dat iedere Bredanaar 
kan wonen in een wijk of dorp vol kansen.
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De vorming van het grote Nederlandse Koninkrijk in 1815 
na het Congres van Wenen is een typisch voorbeeld van 
geopolitiek. Pruisen, Engeland e.a. wilden het gevaar van 
een wederom imperialistisch groot Frankrijk  ( Napole-
on) voorkomen en dus kwam er aan de noordgrens een 
groter Nederland. (Inclusief het huidige België dat zich 15 
jaar later afscheidde.)

Tegenwoordig is de interesse in geopolitiek weer terug. 
Landen willen vrienden, energie en hulpbronnen. China 
en Rusland bijvoorbeeld helpen landen nu met vaccins, 
zodat ze bijvoorbeeld bij stemmingen in de VN de stem 
van de geholpen landen krijgen bij cruciale stemmingen. 
Ook bouwt China in Afrika veel ziekenhuizen, wegen, en 
scholen om in ruil exclusieve toegang te krijgen tot zeld-
zame grondstoffen, die voor chips en smartphones nodig 
zijn.

De EU en de NAVO zijn ook bondgenootschappen om 
de handel en de veiligheid te bevorderen van een groep 
landen met een invloedssfeer. De OPEC is een samen-
werkingsverband om de productie van de olie en de 
inkomsten te regelen. Nederland wil bijvoorbeeld in de 
toekomst de gasrotonde van Europa worden door gas 
van Rusland en Noorwegen te herverdelen, zoals ze dat 
ook met goederen doet die in bulk aankomen in bijvoor-
beeld Amsterdam en Rotterdam.

Gaat Merkel aan het einde van haar lange regeerperiode 
een einde maken aan de aanleg van de gaspijplijn Nord 
Stream 2, om Poetin en Rusland zo te straffen voor een 
aantal dingen zoals het vastzetten van Navalny (opposi-

tie), na hem vergiftigd te hebben? De VS waren kritisch 
op Merkel over de afhankelijkheid van Rusland, maar 
matigen nu hun toon. Verwacht wordt dat de pijplijn 
afgebouwd wordt. Dit kan voor Oekraïne, waar het gas 
doorheen ging, gevaarlijk worden (naast inkomensver-
lies), want Rusland kan nu eventueel verder gaan dan het 
bezetten van de Krim (was Oekraïne) door de oorlog in 
het Oosten met haar satellietministaatjes in de Donbass 
aan te wakkeren en te expanderen. 

Rusland is ook actief met een huurlingenleger Wagner in 
o.a. Libië. Daar is nu een Tweede Libische Burgeroorlog, 
waar heel veel landen een zijde steunen. Pure machts-
politiek. De Westkant is de Tripoli-regering van Fayez 
al-Sarraf en de Oostkant is de Tobruk-regering van veld-
heer Haftar. Italië, Turkije en Qatar steunen Tripoli. Italië 
is bang voor veel migratie en geeft geld om de migratie 
te stoppen, door schepen en geld te geven. Turkije traint 
deze kustwacht en geeft wapens en Turks-Syrische troe-
pen in ruil voor een omstreden verdeling van de Midde-
landse Zee waar Turkije dan in Griekse wateren naar olie 
en gas wil boren. Nu kan Erdogan de druk opvoeren naar 
Europa door meer geld te eisen. Door de kustwacht van 
Libië in ‘handen te hebben’ laat hij nu recent 2000 mi-
granten door in een dag naar Lampedusa, Italië. Haftar 
wordt o.a. gesteund door Frankrijk, Egypte, Rusland, Jor-
danië en de VAE met militair materieel.

Geopolitiek kan je ook betitelen als Realpolitik. Vaak 
doen staten dat met een eigenbelang en niet openlijk. 
De wereld is niet meer zoals in de Koude Oorlog in twee 
blokken verdeeld maar is multipolair. China en de VS zijn 
grote spelers. De EU moet vasthouden aan haar demo-
cratische uitgangspunten. Maar je ziet dat afzonderlijke 
Europese staten een eigen lijn kiezen. Bv de Visegrad 
landen (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) nemen 
geen vluchtelingen op terwijl heel veel andere Europese 
landen dat wel doen.

Door Hans Creemers

Nederland wil bijvoorbeeld in de 
toekomst de gasrotonde van Europa 
worden door gas van Rusland en 
Noorwegen te herverdelen...
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