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BUURTCAMPING IN DE HOGE VUCHT IS
FEESTELIJK GEOPEND
Het reces is voorbij, en dat
betekent dat er veel werk
voor de boeg is. Dit najaar is
een belangrijke tijd voor onze
partij. Niet alleen bereiden we
onszelf voor op een congres,
waarin we ons beginselprogramma herzien, maar ook
start onze campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Ons beginselprogramma, Heel
de Mens, is vastgesteld op het
9de SP-congres in 1999. Een
tijdje geleden alweer, waardoor het hoog tijd is deze te
updaten. Graag gaan we met
onze leden in gesprek over
hoe dit moet gebeuren, en
waar focus op moet liggen tijdens de herziening.
Daarnaast zijn we ook druk
bezig met de campagne. Ons
strategische team en de programmacommissie hebben
het reces gebruikt om zich
voor te bereiden op wat komen gaat. In de laatste maanden van dit jaar stellen we
onze lijst vast, bespreken we
ons programma, en openen
we officieel de campagne voor
het komende jaar.
Genoeg te doen dus! We
trappen af met een BBQ op
11 september, waarna onze
eerste ledenvergadering op 15
september plaats zal vinden.
Hopelijk tot snel!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Door Inge Verdaasdonk

O

p vrijdag 27 augustus
is onder luid getrommel
de Buurtcamping Hoge
Vucht geopend. Dit initiatief dat
ondersteund wordt door de Bredase SP zorgt voor ontmoetingen
tussen jong en oud uit de hele
Hoge Vucht. Het is fantastisch
dat er drie dagen lang een vol

programma is geweest voor al die
blije kinderen!
Waar twee jaar terug het organiseren van een buurtcamping nog
te kort dag was, en vorig jaar corona roet in het eten gooide, was
het nu met dank aan keihard werkende vrijwilligers van "Hart Voor
Breda Noord" een groot feest!
Op naar de volgende editie!

GRAND PRIX VAN DE HAAGSE BEEMDEN
Door Martin Kik

A

l jaren wordt er in de
straten van de Haagse
Beemden gescheurd alsof
het een Formule 1 circuit is. Want
waarom ook niet? De wegen zijn
er namelijk perfect voor gemaakt
om net als Max Verstappen door
de bochten te scheuren.
Buurtbewoners die het gescheur
helemaal zat waren schakelden
de hulp van de Bredase SP in
om een heuse
Grand Prix te
organiseren.
Samen met
buurtbewoners
hebben we door
de hele wijk 30

km/uur borden opgehangen.
Zo geven we samen aan de
wethouder een signaal af dat de
buurtbewoners helemaal klaar
zijn met het roekeloze rijgedrag!

BREDA BRENGT HET SAMEN (TENZIJ JE MINDERVALIDE BENT)
Door Inge Verdaasdonk

bak, en dit voor de deur van het UWV kantoor, welke
dus niet meer bereikbaar was voor mensen met een
e afgelopen maanden is er in de raad meer- GPK. Hierop zijn we meteen in de pen geklommen
maals gesproken over het belang van invali- en hebben de wethouder gevraagd waarom er geen
denparkeerplaatsen voor mensen met een rekening is gehouden met de invalidenparkeerplaatgehandicaptenparkeerkaart (GPK) in Breda. Op 7 juli sen. Want waar wij zeker waarderen dat het college
heeft het college nog een brief verstuurd waarin zij in deze tijd kijkt hoe buitenruimte creatief ingezet
het belang daarvan zelf onderstreept: “Vooropge- kan worden voor onze inwoners, waarderen wij het
steld, ik vind het, met u, belangrijk dat Breda toe- niet dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid
gankelijk en bereikbaar is voor iedereen en dat er van onze stad.
verspreid in de binnenstad, in de garages en op de
parkeerterreinen plaatsen zijn waar houders van een En we hadden succes! Het heeft nog wel bijna twee
weken moeten duren, maar wethouder Adank heeft
GPK kunnen parkeren.
uiteindelijk de borden voor de invalidenparkeerTot grote schrik van de Bredase SP waren er begin plaatsen laten verplaatsen (zie onderstaande foto).
augustus toch acht (!) invalidenparkeerplaatsen op Fijn dat er nu én gesport én fatsoenlijk geparkeerd
het Chasseveld omgetoverd tot een enorme zand- kan worden!

D

De verplaatste invalidenparkeerplaatsen

UIT HET BESTUUR
Door Olaf van der Bruggen

D

aanmeldingen binnen, dus dat belooft veel goeds!

e vakantie en het politieke reces zitten er
weer op dus we gaan weer aan de slag bij de
Bredase SP. We gaan deze periode in met een
gedeeltelijk vernieuwd bestuur. Bram Jumelet is als
kartrekker in Oosterhout toegevoegd als bestuurslid
en ik had op de ledenvergadering van 21 juli de eer
om officieel verkozen te worden tot organisatiesecretaris. Dit team heeft in ieder geval veel zin om de
De barbecue in 2019
komende periode hard aan de slag te gaan voor onze
afdeling!
Ook staat er 15 september weer een een ledenvergadering op de agenda met de landelijke bestuursWe beginnen het nieuwe politieke jaar sterk met verkiezingen en de herziening van ons beginselprode terugkeer van onze jaarlijkse ledenbarbecue op gamma Heel de Mens op de agenda. Ook kiezen we
11 september die op het moment van schrijven nog afgevaardigden voor de regioconferentie. Wil je hier
moet plaatsvinden. Ik kijk er zelf naar uit jullie weer bij zijn? Dan zien we jou graag bij onze ledenvergadete zien na de vakantie! Op dit moment zijn er al veel ring op 15 september in de Wegwijzer!

OPINIE: TERUG NAAR HET BRABANT VAN TOEN
Door Hans Creemers

N

aast het Mobilisatiemuseum in Prinsenbeek (waar ik eerder over schreef), het
Stedelijk Museum Breda (schreef ik ook
over eertijds) en het Princenhaags Museum is er
nog een verborgen parel in het Bredase museumlandschap en wel Heemkunde Museum De Stee.
Het is gevestigd aan het Zuringveld in Teteringen,
naast buurthuis ‘t Web. Het is gehuisvest in een
mooie gerenoveerde grote Vlaamse Schuur.(Gemeentelijk Monument) De gemeente heeft hem
van de ondergang gered, na druk van bewoners!
Eerder wilde de gemeente het slopen. Daarvoor
zat er ook nog even antikraak in wel door een
Jeroen K., een oud-lid van ons. Een bezoek is de
moeite waard, zeker als je interesse in (lokale)
historie hebt!

De gemeente Teteringen was
voorheen veel groter en werd in
1997 ingelijfd bij Breda net als Bavel,
Prinsenbeek en Ulvenhout.

kerkelijke hoek, een timmermanshoek, een apotheekhoek, een kruideniershoek en natuurlijk de
boerderijhoek. De collectie kwam tot stand door
schenkingen aan de Heemkundevereniging.

Persoonlijk sta ik er een beetje dubbel
in. Er zijn woningen nodig om de
woningnood te bestrijden, maar dan
moet je niet alleen koopwoningen
bouwen die onbetaalbaar zijn...
Nadat Teteringen in de jaren ‘90 is uitgebreid met
de nieuwbouwwijk ‘De Haenen’ met de ‘Gazastrip’, staat Teteringen nu wellicht een uitbreiding
te wachten van een wijkje (300 huizen) in het
mooie landelijke gebied bij de Mortelweg, Hoeveneind, Heistraat en Bolderstraat. Recent is de
nieuwbouwwijk De Bouverijen opgeleverd in Teteringen met voornamelijk dure koopwoningen.

Persoonlijk sta ik er een beetje dubbel in. Er zijn
woningen nodig om de woningnood te bestrijden,
maar dan moet je niet alleen koopwoningen bouwen die onbetaalbaar zijn, maar net als indertijd
Het is net als de bovenste twee kleine musea bij de Drie Hoefijzer buurt 30% sociale woningzeer betaalbaar, want je betaalt een vrijwillige bouw en dat moet je dus overal doen in Breda bij
bijdrage. Je wordt met koffie verwelkomd door elk project maar dat gebeurt niet in deze gegoeeen enthousiaste groep vrijwilligers en bestuurs- de stad. Tevens moet je nadenken over waar de
leden van ‘Ons Teterings Erfdeel’, die je alles kan bevolkingsgroei vandaan komt en of dat wensevragen. Zelfs een meneer Jos Canjels, familie van lijk is. Breda is gegroeid van 150.000 (1997) naar
de NAC-voetballer en van Gini de uitbaatster van 180.000 (2021) inwoners! Nederland in dezelfde
de legendarische Cave-bar Zanetti, die ik ook fre- periode, van het liedje, van 15 miljoen mensen
naar 18 miljoen mensen. Dat is dus een aanslag
quenteerde.
op het milieu door al dat autorijden, vliegen,
De gemeente Teteringen was voorheen veel gro- vlees eten etc. Deze bevolkingsgroei is toch een
ter en werd in 1997 ingelijfd bij Breda net als Ba- beetje de olifant in de kamer.
vel, Prinsenbeek en Ulvenhout. In de jaren ’30, ’40
en ’50, waar de tentoonstelling over gaat was de Dus als je komt, kom dan met de fiets, dan vervuil
gemeente Teteringen dus veel groter en omvatte je niets.
gebieden, die nu de Belcrum (tot 1927), Zandberg
en Baronielaan! (tot 1927) en de Hoge Vught zijn Het Heemkunde Museum De Stee is meestal om
en de Teteringsedijk en de Meerberg, nu Ooster- de twee weken open op zondag tussen 14.00 en
hout. Teteringen was een echte Brabantse ka- 16.00. De data zijn te vinden op de volgende webtholieke plattelandsgemeente en dat zie je goed site;
terug in de collectie die is opgebouwd rondom
https://www.teteringserfdeel.nl/
thema’s. Zo heb je o.a. een onderwijshoek, een
Tips, reacties,
ideeën of meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl
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