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Vorige maand trapten we het 
nieuwe politieke jaar af met 
een uiterst succesvolle leden-
barbecue. Ik wil iedereen die 
daar aanwezig was van harte 
bedanken voor hun opkomst, 
gedrevenheid en gezelligheid. 
De energie en het enthousias-
me wat ik die avond heb opge-
daan is hard nodig. De komen-
de tijd is namelijk een bijzonder 
drukke tijd.

Op de ledenvergadering van 
september bespraken we de 
herziening van ons beginsel-
programma Heel de Mens en 
de voordracht van het partij-
bestuur. In oktober gaan we 
daar mee door, middels een 
regioconferentie. Snel daarna 
gaan we in november aan de 
slag met de twee belangrijkste 
peilers voor de gemeenteraads-
verkiezingen. De kandidaten-
commissie publiceert dan haar 
voordracht, en de programma-
commissie publiceert haar eer-
ste concept. Beide leggen we 
aan de leden voor in een zeer 
belangrijke en drukke ledenver-
gadering.

Dan heb ik nog niet gesproken 
over de vele acties en campag-
nevoorproefjes die ons te wach-
ten staan. Enfin: houd vooral 
je mail in de gaten, en hopelijk 
zien we elkaar snel op een le-
denvergadering!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

BEZWAARCOMMISSIE WORDT TOCH NIET 
WEGBEZUINIGD

Een mooi succes voor de Bre-
dase SP: het college heeft 
de gemeenteraad een voor-

stel gestuurd waarin een onaf-
hankelijke bezwaarcommissie 
toch blijft bestaan, terwijl die 
eerst nog wegbezuinigd moest 
worden. Wij staken hier bij de be-
groting vorig jaar een stokje voor. 
Het is ons er nooit om gegaan dat 
de huidige situatie niet mocht 
veranderen. Maar we willen wel 
dat er een onafhankelijke partij 
blijft die kan beoordelen of klach-
ten van inwoners terecht zijn. 

In het nieuwe voorstel verdwij-

nen de verschillende bezwaar-
commissies die nu bestaan, en 
komt er één overkoepelende 
commissie. Voordat inwoners 
daar terecht kunnen, komen ze 
eerst bij een vakjurist terecht. 
Daarmee zie je dat er wel een 
drempel en ambtenaar zit voor-
dat je bij de commissie komt, dat 
maakt het systeem kwetsbaar. 
Daar gaan we dan ook graag het 
debat over aan met het college 
en de raad. 

De SP blijft overigens tegen het 
bezuinigen op de bezwaarschrif-
tencommissie. Goede bescher-
ming van onze inwoners mag 
geld kosten.

Door Inge Verdaasdonk

HERDENKING KRISTALLNACHT BREDA

De Kristallnacht (ook wel 
Nacht van het gebroken 
glas) was een door de na-

zi’s georganiseerde actie (pogrom) 
gericht tegen de Joodse bevolking 
in Duitsland. De Kristallnacht vond 
plaats in de nacht van 9 op 10 no-
vember 1938.

De naam heeft te maken met het 
vernielen en in brand steken van 
Joodse gebouwen, winkels, syna-
goges en alles wat de nazi's maar 
konden vernielen. Het is de ‘Nacht 
van het Gebroken Glas”.

Maar vanaf die nacht werden 
mensen ook zonder reden opge-
pakt, zomaar op straat. Deze ramp 
mag dus nooit vergeten worden. 
Vooral de stille tocht in de avond 

door het centrum, verbindt men-
sen met het duister en het licht. 
Het is nodig om het verhaal te blij-
ven vertellen. Want wat toen ge-
beurde, gebeurt nog steeds.

Op dinsdagavond 9 november 
zal de jaarlijkse herdenking weer 
plaatsvinden. Na het programma 
in de St. Antonius Kathedraal in 
de St. Janstraat, volgt daarna een 
stille tocht naar de synagoge aan 
de Schoolstraat. Dan lopen we 
via de Cingelstraat naar het Art. 1 
monument in het Valkenbergpark. 
Het hele programma staat op so-
cial media, maar ook op de eigen 
website van de stichting. Als soci-
alist én als mens, is het toch een 
kleine moeite om deze herden-
king ieder jaar bij te wonen.

www.kristallnachtherdenking.nl

Door Joska Dubbeldam

http://www.kristallnachtherdenking.nl


UIT HET BESTUUR

We hebben weer een drukke maand achter 
de rug met de jaarlijkse BBQ, een cleanup 
actie, de dag van de onmisbare en een le-

denvergadering. Met een gigantische opkomst van 
60 leden en veel gezelligheid kunnen we de BBQ een 
groot succes noemen en heb ik alweer zin in de vol-
gende. De cleanup actie op World Cleanup Day was 
ook een geslaagde actie met veel gevulde vuilniszak-
ken en een schonere wijk. Daarnaast waren we ook 
in Amsterdam te vinden voor het woonprotest (zie 
foto op de voorpagina)! 

Ook oktober wordt een maand vol acties en activis-
me: We gaan ons richten op twee acties, we gaan 
voor de dag van de armoede en gaan verder met onze 
inzet voor de verkeersveiligheid in de Haagse Beem-

den. Ook gaan we naar Rotterdam om mee te doen 
aan nóg een woonprotest. Daar zien we jou graag bij!

Ook hebben we onze ledenvergadering op 20 okto-
ber, dus er komen meer dan genoeg kansen om jullie 
op een SP activiteit te zien, en ik zie jullie daar graag!

Door Olaf van der Bruggen

HET DUURSTE BANKJE VAN PRINSENBEEK STAAT ER EINDELIJK!

Na een bureaucratische worsteling met de Ge-
meente Breda van bijna vijf jaar, staat het 
door bewoners zo gewenste bankje eindelijk 

in de Schoolstraat in Prinsenbeek. Bewoner en SP'er 
Frank Vergroesen diende eind 2016 namens de be-
woners een verzoek in bij de gemeente voor een 
bankje voor ouderen. 

Er was in het verleden een bankje, maar dat is weg-
gehaald waardoor bewoners van ouderencentrum 
De Zilverberk die ergens heenlopen in de buurt, nu 
al leunend op een Ziggo-kastje op adem moeten ko-
men. Zo ga je niet met ouderen om, vandaar dat we 
bij de gemeente aan de bel trokken.

Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Zo werd door 
de gemeente in twijfel getrokken of het bankje er 
wel ooit had gestaan want er was niets over terug te 
vinden in het archief. Ook werden mails niet beant-
woord of werd men van het spreekwoordelijke kastje 
naar de muur gestuurd. SP-fractievoorzitter Inge Ver-
daasdonk bemoeide zich ook actief met de zaak. In 
december 2020 is haar uiteindelijk toegezegd dat het 
er zou komen. Uiteindelijk is het dan vorige week ook 
daadwerkelijk geplaatst. 

Fijn voor de ouderen van Prinsenbeek, maar door 
alle bureaucratische rompslomp is het wel het duur-
ste bankje van Prinsenbeek geworden!

Door Bas Maes

 De drie musketiers bij de BBQ

 Het duurste bankje van Prinsenbeek



Zorg krijgen is voor veel mensen 
tegenwoordig een luxe in plaats van 
een recht.

De saamhorigheid in onze afdeling 
is groot en dat geeft mij een 
ongelooflijk goed gevoel. Samen 
strijden we voor een Breda waar 
iedereen er toe doet.

OPINIE: PROTEST
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Protest. Niet echt de meest spannende titel die ik 
ooit verzonnen heb voor een opinie. Maar een bete-
re is er eigenlijk niet, tenminste niet voor wat ik nu te 
zeggen heb. Door persoonlijke omstandigheden ben 
ik nu niet in staat fysiek te protesteren. Schrijven kan 
ik nog wel en daarom is dit artikel, deze opinie, mijn 
protest.

Ik ben een van de mensen die een poging doet een 
goed eerste concept te schrijven voor het verkiezings-
programma van onze mooie afdeling. Het hoofdstuk 
"Zorg" om precies te zijn. Dat er een hele hoop niet 
goed is aan de zorg in Breda (en eigenlijk in heel Ne-
derland) was voor mij natuurlijk niets nieuws. Maar 
zelfs ik, met mijn eigen ervaringen met zorg op zo'n 
beetje elk gebied wat iemand zich kan bedenken, 
ben me dood geschrokken.

Om een verkiezingsprogramma te schrijven, is het 
toch het beste om met de Bredanaars in gesprek 
te gaan. Ik kan zelf een hele hoop bedenken, maar 
hoe meer ervaringen en ideeën hoe beter. Vol goe-
de moed ging ik op zoek naar Bredanaars die op wat 
voor manier dan ook ervaring hebben met zorg. Ik 
sprak met de cliëntenraad van SafeGroup Breda 
(vrouwenopvang), een ervaringsdeskundige in de 
jeugdzorg, een bestuurder van een zorgorganisatie, 
een WMO-consulent en verschillende buurtgenoten 
die afhankelijk zijn van zorg, zoals bijvoorbeeld de 
WMO. Mijn vragen waren simpel. Wat gaat er goed, 

wat gaat er niet goed en hoe moet het volgens jou 
beter.

Heel wat telefoontjes, mailtjes, whatsappjes en fysie-
ke gesprekken verder, was ik gesloopt. Er is in de zorg 
nog veel meer mis dan dat ik zelf dacht, en ik dacht 
er al niet zo best over. Het systeem is ziek. Jaren en 
jaren aan rechtse bezuinigingen eisen hun tol. Er zijn 
enorme verschillen ontstaan. En niet alleen tussen 
rijk en arm, maar tegenwoordig lijkt het ook nog uit 
te maken hoe mondig je bent. Als je de regels goed 
kent en je je mond durft open te trekken krijg je eer-
der, sneller en betere hulp. Als je de regels niet goed 
kent en ook niet mondig genoeg bent om goed door 
te vragen, beland je tussen wal en schip. Zorg krijgen 
is voor veel mensen tegenwoordig een luxe in plaats 
van een recht. 

Zorg is slechts een van de hoofdstukken van ons ver-
kiezingsprogramma. Ieder commissielid is net zo druk 
bezig als ik om te zorgen dat ons verkiezingsprogram-
ma recht doet aan de zorgen van alle Bredanaars. De 
saamhorigheid in onze afdeling is groot en dat geeft 
mij een ongelooflijk goed gevoel. Samen strijden we 
voor een Breda waar iedereen er toe doet. Van jong 
tot oud, van arm tot rijk en iedereen daar tussenin. 
Een Breda van iedereen.

Door Maartje Verheijen

Dat er een hele hoop niet goed is aan 
de zorg in Breda (en eigenlijk in heel 
Nederland) was voor mij natuurlijk 
niets nieuws
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