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PIETENDISCUSSIE BLIJFT DOORETTEREN
Door Bas Maes

D

oordat coalitiepartijen PvdA en D66 zich niet
uitspreken en zich verschuilen achter een slap
standpunt van het VVD-college, zal ook de komende jaren de pietendiscussie in Breda door blijven
etteren. Hierdoor zal het ook de komende tijd afleiden van waar de paolitieke strijd volgens ons socialisten écht om moet gaan: een eerlijker en socialer
Breda voor iedereen. Het voorstel van SP en GroenLinks om net als op tv en in andere grote steden met
roetveegpieten de intocht te doen, kon daardoor niet
rekenen op een meerderheid. Het college van B&W
wil niet verder gaan dan dat piet niet meer zwart kan
zijn. Het alternatief waar het Sinterklaas Comité mee
komt – een grijze piet metzwarte vlekken – roept
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echt net zoveel weerstand op als zwarte piet.
Een grijze piet met zwarte vlekken? Is dat de Bredase
variant op de roetveegpiet: de builenpest piet? Wie
verzint zoiets? Als je naïef bent - of als coalitie wanhopig op zoek naar een politiek compromis - dan zou
je de builenpest piet een stap vooruit kunnen noemen. Maar als je reëel bent dan weet je dat dit de
discussie niet zal stoppen. De grijze piet is geen stap
in de goede richting. Het is opnieuw het onvermijdelijke besluit vooruit schuiven en daarmee een smet
op de Sinterklaasviering die ons allemaal zo lief is. De
SP is voor de toekomst van het Sinterklaasfeest en
daarmee voor een toekomstbestendige piet. En dat
is de roetveegpiet.
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afdSPBreda

076-5294332

@SPBREDA

breda.sp.nl

RAAD STEUNT SP-VOORSTEL VOOR ZELFBEWONINGSPLICHT
Afgelopen maand eindigde het
reces en dat is meteen te merken.
De partij draait op volle toeren, en
schakelt langzamerhand door naar
de campagne-versnelling. Niet alleen
het verkiezingsprogramma, maar ook
de kandidatenlijst is gepubliceerd op
SPnet.
Komende maart nemen we jammer
genoeg afscheid van een hoop
bekende oudgedienden, maar
met een mooie verkiezingsuitslag
verwelkomen we genoeg nieuwe
ervaring in de Tweede Kamerfractie
De kandidatenlijst staat namelijk
vol met nieuwe gezichten, jonge
gezichten en gelukkig ook Bredase
gezichten: Michiel van Nispen op
plek 4 en Michel Verschuren op plek
27.
De nieuwe fractie, uit wie deze
ook mag bestaan, zal ondersteund
worden door het meest linkse en
progressieve verkiezingsprogramma
dat we ooit hebben gepubliceerd.
Het eerste concept heeft in haar
eerste dagen al veel reacties
gekregen. Deze reacties, soms
lovend, soms kritisch, verdienen
hun eigen discussie binnen de partij.
Ik kijk er dan ook naar uit om het
programma te behandelen tijdens
de ledenvergaderingen.
Voor nu vaart het schip van de SP
nog altijd richting het congres in
december. Ik hoop jullie allen te zien
tijdens onze ledenvergaderingen!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Door Inge Verdaasdonk

D

e gemeenteraad heeft
donderdagavond het voorstel aangenomen van SP
Breda en Breda Beslist (voorheen
Breda’97) voor een zelfbewoningsplicht. In de strijd tegen de
woningnood verplichten steeds
meer gemeenten de kopers van
een nieuwbouwhuis om er ook
daadwerkelijk zelf in te gaan wonen. Hiermee voorkomen we dat

louche vastgoedbazen betaalbare huizen opkopen, doorverhuren en zo misbruik maken van het
woningtekort. De motie op initiatief van SP en Breda Beslist werd
mede ingediend door VVD, CDA,
GroenLinks en PvdA en kon rekenen op de steun van de gehele
gemeenteraad. Ik ben blij dat ook
Breda nu uitspreekt dat huizen er
zijn om in te wonen, niet om mee
te speculeren!

SP BREDA ROEPT COLLECTIEF VERZEKERDEN OP EIGEN RISICO TE CLAIMEN
Door Inge Verdaasdonk

I

n 2018 dreigde er ruim
180.000 euro van collectief
verzekerde Bredanaars de
gemeentekas in te verdwijnen.
Door inzet van SP fractievoorzitter Inge Verdaasdonk is dit geld
teruggegaan naar de mensen
van wie het is. En er is beloofd
dat ook in 2019 het niet gebruikte eigen risico terug wordt ge-

stort naar de verzekerden.
Dus: was jij in 2019 verzekerd bij
de gemeente Breda via de “extra
uitgebreid verzekering” en heb je
niet al je eigen risico verbruikt?
Vraag dit dan nu terug! Ga naar
deze site of bel 14076 en vraag
het papieren formulier aan. Heb
je vragen of kom je er niet uit?
Mail ons dan op breda@sp.nl!

UIT DE AFDELING
UIT HET BESTUUR
Door Maartje Verheijen

D

e verkiezingen komen eraan! Oké, het duurt
nog wel een paar maanden, maar het landelijke
campagneteam draait al op volle toeren! Het
eerste concept van het verkiezingsprogramma is
inmiddels gelanceerd en we kunnen met zekerheid
stellen dat dit het meest linkse programma ooit is.
Ook lokaal zitten we natuurlijk niet stil. Overal wordt
door fanatieke SPers geflyerd en het ledenaantal
loopt op. Ook hebben we een aantal mooie acties
in de planning. Zo gaan we op een ludieke manier
aandacht besteden aan de hardrijdende auto's
in Kesteren, besteden we uiteraard aandacht aan
Wereld Armoededag en in november gaan we Breda
een beetje schoner maken. Hou dus de weekmail
goed in de gaten voor meer informatie!

buurtbewoners om te horen hoe het ze bevalt in hun
wijk. Het was goed om te horen dat de meeste mensen
erg prettig wonen, maar er zijn zeker verbeteringen
mogelijk, zoals bijvoorbeeld het beter inrichten van
het voetgangersgebied, dat op dit moment ook
gebruikt wordt als racebaan door (bezorg)scooters.
We blijven met buurtbewoners en het wijkbuurtpunt
in gesprek zodat de leefbaarheid in de wijk omhoog
gaat.

In de Schorsmolen zijn we in gesprek geweest met

ROOD

Door Olaf van der Bruggen

D

Maar wij gaan de komende tijd niet alleen maar praten
e afgelopen maand was weer een drukke en film kijken! We gaan verder met de huisjesmelker
maand voor ROOD Breda. Zo hebben we van het jaar actie. Omdat er vandaag de dag nog steeds
actiegevoerd tegen de klassenverdeling in huisjesmelkers zijn die schaamteloos misbruik maken
de trein, geflyerd voor de huisjesmelker van het jaar van de woning crisis en daar grof geld mee verdienen.
wedstrijd en zijn we vertegenwoordigd geweest op een Dat terwijl hun huurders amper de huur kunnen
betalen of in een slecht onderhouden woning zitten,
contactpersonenoverleg van het landelijke ROOD.
dat is onacceptabel. Daarom willen wij door de prijs uit
te rijken concrete verandering af eisen en het probleem
verder aan te kaarten. Want het is tijd dat er eens wat
aan dit probleem wordt gedaan!

Voor de komende maand hebben wij ook weer een volle
agenda: Zo gaan we bezoek krijgen van de landelijke
ROOD voorzitter, Arno van der veen, bij een van onze
tweewekelijkse overleggen. Ook gaan we onze eerste
film/docu avond organiseren; Een gezellig avondje
waarin we samen een film of documentaire kijken met
een linkse inhoud.

ACHTERGROND

Tips, reacties,
ideeën of meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

OPINIE: OVER COMPLOTTHEORIEËN
Door Hans Creemers
In tijden van grote spanningen en heftige gebeurtenissen zoals nu met de Corona-epidemie keren
sommigen zich weer tot complottheorieën. Deze
hebben altijd bestaan, alleen was de verspreiding vroeger met de brievenpost niet snel en
wijdverspreid en tegenwoordig, zoals ik al eerder
zei, met het internet en de smartphones, snel en
laagdrempelig. Zeker met de sociale media.

Reeds in de middeleeuwen vonden
pogroms plaats tegen de joden.
Een ideale zondebok in tijden van
spanningen zoals de pest.
Reeds in de middeleeuwen vonden pogroms
plaats tegen de joden. Een ideale zondebok in
tijden van spanningen zoals de pest. Zij werden
beschuldigd van het vergiftigen van waterputten.
Dat de slechte hygiëne en de ratten een verspreidingsbron waren wisten ze toen niet. Ook waren
ze jaloers en boos op de joden omdat die bijvoorbeeld geld leenden als lommerd met rente. Dat
mochten de katholieken niet en de joden mochten veel beroepen niet uitoefenen dus bleef er
weinig over dan dat. Dit antisemitisme is in de
19e eeuw gegroeid door o.a. ‘De Protocollen van
de Wijzen van Sion’, een fabricaat van de Ochrana, de geheime dienst van Tsaristisch Rusland. Er
werd in beweerd dat de joden en de vrijmetselaars een wereldwijde samenzwering hadden om
de wereldheerschappij te krijgen en het Christendom te vernietigen.

Er werd in beweerd dat de joden en
de vrijmetselaars een wereldwijde
samenzwering hadden om de
wereldheerschappij te krijgen en het
Christendom te vernietigen.
In de roman uit 2011 van Umberto Eco (bekend
van ‘De Naam van de Roos’), ‘De begraafplaats
van Praag’ wordt dit 19e eeuws verhaal mooi
verteld. In een ander geweldig boek van Eco uit
1988, ‘De Slinger van Foucault’, zien we een reeks
van complotten doorheen de geschiedenis van de

Tempeliers, Katharen, Illuminati, Rozenkruisers
en Vrijmetselaars.
De jongste loot aan de stam is de extreem-rechtse
QAnon complottheorie uit de VS. Q is een onbekende en Anons zijn de volgers, die de waarheid
moeten ontdekken. Een soort speurtocht. De ‘cabal’ is de vijand. Dat zijn satan-aanbidders en kannibalen die kinderen opeten en misbruiken. Deze
zijn te vinden in de elites (Democraten, natuurlijk
geen Republikeinen..), de Deep State (complot
over schaduwstaat), en natuurlijk bij de Joodse
families Soros en de Rothschilds. Bij Rally’s van
Trumps Republikeinen is de Q meer te zien.

Door de Black Lives Matter beweging
en de protesten en tegenprotesten is
er in sommige steden en delen van de
VS bijna een sfeer van burgeroorlog.
In Oregon bijvoorbeeld is er nu
speciale federale politie die alles
keihard neerslaat.
Door de Black Lives Matter beweging en de protesten en tegenprotesten is er in sommige steden
en delen van de VS bijna een sfeer van burgeroorlog. In Oregon bijvoorbeeld is er nu speciale
federale politie die alles keihard neerslaat. In die
staat wil de gouverneur ze niet hebben maar ze
zijn er toch. Links is daar erg sterk. Dus komen
er nu tal van milities en extreemrechtse clubs als
Proud Boys tegen links vechten op straat daar om
‘Trump te steunen’. Dan plaatst QAnon bijvoorbeeld een fake-nieuwsbericht dat antifascisten
de bosbranden in California hebben aangestoken.
Terwijl Trump juist de wetenschap tegenspreekt
dat de bosbranden o.a. het gevolg zijn van klimaatverandering.
Zelfs de FBI (veiligheidsdiensten hebben ook een
moeizame relatie met Trump, hij gelooft niks)
waarschuwt voor QAnon. ‘Sommigen kunnen
door hun anti-overheidsstandpunt en apocalyptische verlangens overgaan tot criminele/gewelddadige acties.’
Bron; NRC Handelsblad.

