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De laatste loodjes wegen het 
zwaarst, zeggen ze altijd. Met 
nog een paar weken te gaan tot 
het reces is dat te voelen. Afge-
lopen partijraad scheidden onze 
wegen met onze jongerenver-
eniging, met meer dan genoeg 
goede redenen.

Vanaf nu staan de pijlen gericht 
op positievere zaken, met name 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Met goede hoop en een nog 
betere campagne kan dit een 
keerpunt voor onze partij bete-
kenen. 

In onze afdeling komt dat vast 
goed. We hebben genoeg ener-
gie en enthousiasme in onze 
afdeling zitten om er iets moois 
van te maken. Alle campag-
neteams zijn van start, en er 
wordt al hard gewerkt aan een 
programma, een strategie en 
een kandidatenlijst. 

Dit politieke seizoen sluiten we 
als afdeling af met een fysieke 
ledenvergadering op 21 juli. We 
hebben een interessante spre-
ker uitgenodigd, maar de avond 
draait ook om een stuk gezel-
ligheid. Het is te lang dat we 
elkaar achter een scherm moes-
ten zien. Mocht je de 21ste niet 
kunnen, wees dan gerust. De 
beruchte SP Breda BBQ volgt in 
september, mocht corona dat 
toelaten. Hopelijk tot snel!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

COLLEGE LIJKT UITBESTUURD, SP BREDA 
NEEMT HET GRAAG OVER

DERDE UITGIFTEPUNT VOEDSELBANK 
BLIJFT GEOPEND!

Het College van B&W lijkt 
na drie jaar uitbestuurd 
en sorteert zonder ambitie 

voor op de Begroting voor 2022. 
Tot die conclusie kwam SP Breda 
in de raadsvergadering van don-
derdagavond waar de zogeheten 
kadernota op de agenda stond. 

De fut is eruit en het college lijkt 
zich nu pas te beseffen dat ambi-
tie meer is dan roepen dat je din-
gen wilt, je moet ze ook waarma-
ken. Maar als het college na drie 
jaar al is uitbestuurd, dan neemt 
SP Breda het graag over. Want 
er is nog heel veel te doen in 
onze stad. Het aanpakken van de 
tweedeling in de stad en de kan-
senongelijkheid, dat is onze am-
bitie. Een Breda van iedereen dat 
zou het grootste prestigeproject 

moeten zijn van college en raad.

SP Breda deed tijdens de behan-
deling diverse voorstellen voor 
een Breda van iedereen, waar-
in iedereen meetelt en mee kan 
doen. Pas als je een huissleutel 
in je broekzak hebt, genoeg eten 
voor je gezin en een inkomen wat 
voldoende en voorspelbaar is, 
pas dan kan je spreken van leven 
en meedoen. Het voorstel van de 
SP om het derde uitgiftepunt van 
de voedselbank open te houden 
en om armoede binnen gezinnen 
versneld aan te pakken, kregen 
de steun van een meerderheid 
van de raad. Het college lijkt dan 
misschien uitbestuurd, maar de 
Bredase SP zit nog vol ambities 
voor een Breda waar geen mens 
gelijk is, maar ieder mens gelijk-
waardig!

Het derde uitgiftepunt 
van de voedselbank, dat 
tijdens de coronacrisis 

in de wijk Heuvel kwam, blijft 
geopend. Dat is het resultaat 
van de motie van de Bredase 

SP die samen met GroenLinks 
Breda en Breda Beslist is in-
gediend. Het liefst willen we 
dat de voedselbank overbodig 
wordt, maar tot die tijd is het 
fijn dat mensen in de buurt te-
recht kunnen en niet de halve 
stad door hoeven!

Door Inge Verdaasdonk

Door Inge Verdaasdonk



MOTIE VAN AFKEURING TEGEN FALEND FINANCIEEL BELEID 
WETHOUDER BOS (VVD) 

Samen met GroenLinks heeft SP Breda don-
derdagavond tijdens de raadsvergadering 
een motie van afkeuring ingediend bij de be-

spreking van de verantwoording over 2020. Voor 
het eerst sinds mensenheugenis kreeg Breda geen 
goedkeurende verklaring van de accountant omdat 
het college de boel niet op orde heeft. En dit komt 
niet als een verrassing! Al jaren op rij waarschuwt 
de accountant, maar dat heeft er niet toe geleid dat 
wethouder financiën Greetje Bos (VVD) de proble-
men heeft opgelost. Sterker nog: de problemen zijn 
sinds Bos wethouder financiën is alleen maar groter 
geworden. De motie werd niet verrassend wegge-
stemd door coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA. Als 
de lakse en onverantwoorde houding van het col-
lege de afgelopen jaren nog geen reden is voor een 
motie van afkeuring, wat is het dan nog wel?

SP Breda overwoog ook nog een nog zwaardere 
motie van wantrouwen tegen wethouder Bos. Als je 
ons vraagt of we er nog vertrouwen in hebben dat 
deze wethouder de problemen op gaat lossen dan 

is het antwoord "nee". Er werd echter ook een mo-
tie aangenomen die de wethouder dwingt orde op 
zaken te stellen onder toezicht van de accountant. 
In oktober moeten daarvan de eerste resultaten 
zichtbaar worden. Diverse partijen waaronder CDA, 
GroenLinks, Breda Beslist en ook de SP, hebben aan-
gegeven dat als er dan nog steeds geen verbetering 
is, wethouder Bos een motie van wantrouwen aan 
haar broek krijgt. 

De SP gelooft niet dat deze naar haar eind strompe-
lende wethouder ineens een wonderbaarlijke we-
deropstanding mee gaat maken. Maar ze krijgt van 
de raad nog één laatste kans om het tegendeel te 
bewijzen.  

Door Bas Maes

UIT HET BESTUUR

We kunnen weer! De meeste coronaregels 
zijn er af wat voor ons als partij betekent 
dat we op een hoop manieren weer aan 

de slag kunnen als vanouds. Op actiedagen hoeven 
we geen rekening meer te houden met hoe groot 
de groep is en ook ledenvergaderingen kunnen we 
weer in het echt organiseren! Online hebben we er 
het beste gemaakt en gedaan wat we konden maar 
ik kijk wel uit naar de niet te evenaren gezelligheid 
van een fysieke ledenvergadering

Want die ledenvergadering komt er aan! Woens-
dag 21 juli hebben we om 20:00 weer een leden-
vergadering in de Wegwijzer. Hiervoor hebben we 
een thema-avond over internationale veiligheid en 
als vanouds komen de fractie en het bestuur ver-
tellen waar ze mee bezig zijn geweest de afgelopen 
maand. Als kers op de taart heb ik gehoord dat de 
penningmeester het eerste drankje betaald, dat 
wil je dus niet missen!

Ook zijn we de komende tijd nog even zoet met ac-
ties, op het moment van schrijven komt er nog een 
Superzaterdag aan waar we verhalen gaan verza-
melen over problemen die mensen ervaren door 
de woningcrisis. Ook gaan we een Grand Prix orga-
niseren in de Haagse Beemden! Wij gaan zelf niet 
hard scheuren maar we gaan we aandacht vragen 
voor de verkeersveiligheid in deze wijk! Wil je er-
bij zijn of heb je vragen dan kun je mij mailen op 
olaf@spbreda.nl.

Door Olaf van der Bruggen

Zaterdag 17 juli 2021

Buurthuis Gageldonk

Grand Prix
van de

Haagse Beemden
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regenboogbankje in het Valkenberg 
wéér beklad met verf.
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In Hongarije is een wet ingevoerd. Een wet die het 
verbiedt om kinderen onder de 18 bloot te stel-
len aan "homopropaganda". Overal in Europa ont-

plofte een bom. Er kwam zelfs een heuze EU-top en 
Hongarije werd met de grond gelijk gemaakt. Hun 
verdediging? "We willen kinderen beschermen tegen 
pedofielen.". Kennelijk is het normaal om homosek-
sualiteit en pedofilie onder één en dezelfde noemer 
te gooien. Er gebeurde echter nog meer. Landen, te 
beginnen met Duitsland, verlichtten gebouwen in de 
regenboogkleuren. Helaas niet het voetbalstadion 
want dat mocht niet van de UEFA. En tijdens EK-wed-
strijden in Hongarije zag je overal de regenboogvlag. 
Van binnen juichde ik, omdat er eindelijk een groot, 
wereldwijd, statement kwam tegen landen die LHB-
TI-ers onderdrukken. 

En nu? Nu is het weer stil. En helaas is het voornaam-
ste geluid wat je op social media hoort dat Hongarije 
gelijk heeft, dat LHBTI-acceptatie "ons door de strot 
wordt geduwd". Het loopt uiteen van homo's moe-
ten zich niet zo aanstellen tot homo's zijn walgelijk. 
Is social media een goede afspiegeling van de maat-
schappij? Misschien, misschien ook niet. Maar het 
geeft wel weer dat er juist aandacht nodig is. 

Hongarije is natuurlijk niet Nederland. Maar ik als 
lesbische vrouw moet nadenken over waar ik op va-
kantie ga. Word mijn huwelijk erkent? Word ik niet 
opgepakt? Word ik niet ter dood veroordeeld? Ja, er 
zijn echt nog steeds landen waar de doodstraf staat 
op homoseksualiteit. Hoe is de houding van de inwo-

ners tegenover LHBTI-ers? Loop ik kans om in elkaar 
geslagen te worden als ik hand in hand loop? Dit laat-
ste is trouwens in Nederland ook nog volop aan de 
orde. Ikzelf ben aangerand in kroegen omdat man-
nen dachten dat ze wel mee konden doen,  ik ben in 
mijn tienertijd zodanig geterroriseerd op school dat 
ik van school moest wisselen, ik ben nageroepen op 
straat ("IEEEUW, LESBISCH!") en dat is nog niet de 
helft van wat ik heb meegemaakt.

Pasgeleden las ik een verhaal van een moeder. Zij 
had voor haar dochter de regenboogvlag uitgehan-
gen. De buurman werd boos en wilde dat hij wegge-
haald werd. Moeder en dochter waren dat niet van 
plan. Toen kwam er handhaving langs, en in plaats 
van de buurman te vertellen dat deze mensen het 
recht hadden de vlag buiten te hangen, zeiden ze te-
gen moeder en dochter dat ze de vlag beter konden 
weghalen. Anders werd er misschien wel een raam 
ingegooid en dat was dan hun eigen schuld. 

Op de dag dat ik dit schrijf is het regenboogbankje in 
het Valkenberg wéér beklad met verf. Voor mij toont 
dit alleen maar aan dat het nog steeds nodig is om 
de rechten van LHBTI-ers te verdedigen. Met regen-
boogvlaggen, met de Canal Parade, met Roze Maan-
dag, met Coming-Outdag. Net zolang tot er niemand 
meer uitgescholden, vernederd of zelfs in elkaar ge-
slagen wordt om wie ze zijn en van wie ze houden.

Op de voorpagina staat Inge Verdaasdonk, onze kers-
verse lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen, met een regenboogvlag. Gelukkig vindt ook de 
Bredase SP dat er nog veel moet gebeuren en ik ben 
de afdeling dankbaar voor dit statement!

Door Maartje Verheijen

Word ik niet opgepakt? Word ik niet 
ter dood veroordeeld? Ja, er zijn echt 
nog steeds landen waar de doodstraf 
staat op homoseksualiteit.
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