
Oppositiepartijen CDA, GroenLinks 
en SP presenteren Échte Liefde, een 
alternatief voor Breda. De naam 

van deze reactie op de begroting 2019, is 
een knipoog naar het bestuursakkoord Lef 
en Liefde. 

De drie partijen vinden onder andere dat 
er voor iedereen in Breda een betaalbaar 
en duurzaam huis moet zijn. Omdat de 
nood hoog is worden de voorgenomen 
investeringen naar voren gehaald. 

De partijen stellen ook voor om 
werkzoekenden en mensen in de bijstand 
duurzaam aan het werk helpen. Dit doen 
we niet door mensen te laten werken 
zonder loon, maar vanuit vertrouwen 
en door te investeren in mensen. Niet 
voor iedereen is regulier werk haalbaar. 
Mensen met een arbeidsbeperking 

dragen bij naar vermogen. Als het kan bij 
een regulier bedrijf. Als dat niet haalbaar 
blijkt dan bij ATEA zelf. We houden de 
locatie aan de Riethil daarom open zodat 
er altijd een optie blijft om op terug te  
en deze mensen niet zonder werk thuis 
komen te zitten.

De partijen willen evenals de huidige 
coalitie, bij de Rijksoverheid pleiten voor 
meer geld voor het sociaal domein. 
Ondertussen worden de tekorten 
echter niet afgewenteld op inwoners die 
afhankelijk zijn van zorg of ondersteuning. 
Samen met professionals, vrijwilligers en 
cliënten willen CDA, GroenLinks en SP de 
kwaliteit en beheersbaarheid verbeteren. 
Hierbij is echter het welzijn van de 
inwoners en hun zorgvraag leidend, niet 
het geld. Als er structureel geld bij blijkt te 
moeten, is het dat deze partijen waard.
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tijD naDer te bepaLen
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Emile Roemer zei vaak: "Als de SP niet 
zou bestaan, dan zou deze vandaag 
opgericht moeten worden." Aan die 
uitspraak moest ik deze week denken. 
Ik las de tweet van D66-zorgeconoom 
Michiel Verkoulen. Of de SP per direct 
wilt stoppen met aasgieren-politiek en 
hij vond het onfris dat SP'ers meteen 
voor de deur stonden om te roepen 
dat het de schuld van de marktwerking 
was. Het vervulde mij juist met trots 
en vastberadenheid dat SP'ers meteen 
in actie komen, samen met patiënten 
en zorgverleners optrekt en de ballen 
heeft om een zorgbobo van Achmea 
(Zilveren Kruis) te laten stuntelen. 

Wij mogen ons gelukkig prijzen in 
Breda qua ziekenhuis. Maar mijn vader, 
verpleegkundige in dat ziekenhuis, 
betaalt wel mooi 240 euro per jaar 
aan parkeerkosten. Terwijl een oud-
topman ingehuurd wordt voor 120.000 
euro en Suttorp nog steeds niet 
onder de Balkenendenorm zit. Een 
paar jaar geleden moest het Amphia 
nog honderden verpleegkundigen 
ontslaan. Daarvoor is er ook een tijd 
geweest dat het financieel echt niet 
lekker ging met het ziekenhuis.
Steeds meer mensen uiten zich 
tegen de onrechtvaardigheid in de 
samenleving en weten ons weer te 
vinden. Wij staan voor ons woord 
en voor onze idealen. Het Nationaal 
Zorgfonds is weer actueler dan ooit. 
Wij strijden voor rechtvaardigheid.

CoLUmN
Door Dirk Uijl

De actie van bewoners 
van de Zandbergweg, 
waarbij ze de smalle straat 

voor vrachtverkeer af hebben 
gesloten, is een groot succes 
geweest en is zonder problemen 
verlopen. De buurtbewoners 
hadden het perfect voorbereid. 
Spandoeken gemaakt, de 
supermarkt op de hoogte 
gebracht en de laad- en losplaats 
aan de voorzijde vrij gehouden. 
En daarmee hebben ze gelijk 
bewezen dat er een alternatief 
is.

In de loop van de ochtend 
werd het steeds drukker. 
Raadslieden van verschillende 
partijen kwamen poolshoogte 
nemen en ook de pers 
heeft opnames gemaakt en 
interviews  afgenomen. Of de 

actie nu klaar is? Ik wens de 
buurtbewoners een heel groot 
overwinningsfeest toe, maar 
ik zou de uitnodigingen nog 
even niet versturen. Wethouder 
Adank (VVD) heeft de afgelopen 
maanden meerdere keren 
laten zien dat hij niet durft te 
kiezen voor de leefbaarheid en 
veiligheid van de wijk, en dat hij 
erg gevoelig is voor bezwaren 
van de supermarktleiding. Maar 
het zou echt een blamage zijn 
als hij nu nog steeds niet wil 
luisteren naar de wens van de 
bewoners en de gemeenteraad.

De SP heeft in ieder geval 
aangekondigd dat als voor 
de raadsvergadering van 15 
november er nog geen besluit is 
genomen, zij wethouder in die 
vergadering ter verantwoording 
gaan roepen.

AfSLUiTeN ZANDberGweG GrooT SUCCeS

Actie Zandberg

Michel Verschuren
Voorzitter



UiT De AfDeLiNG
UiT HeT beSTUUr

iNTerview meT mArTiN KiK UiT KeSTereN

Door Pierre van Leent

Alweer een pittige agenda op 24 oktober. En een 
stevige discussie over het landelijk handelen van 
onze partij. Dat is toch behoorlijk van invloed op 

het krijgen van nieuwe leden en met name ook jonge 
leden (dat wil echt nog niet lukken)  en op termijn 
de stembusgang. Gezonde kritiek, die meegenomen 
wordt naar de landelijke inspraakmogelijkheden, de 
partijraad en het congres.

Over de maanden september en oktober, althans 
tot 24 oktober heeft de afdeling er netto 3 leden bij 
gekregen. 

Aan de orde kwam ook de planning voor het opstellen 
van begroting en jaarrekening, alsook het straks weer 
benoemen van een kascommissie. Ook hebben we de 
datum voor de Nieuwe Ledenavond vastgezet op 27 
november 2018.

Tevens is afgesproken is de Nieuwjaarsreceptie te 
plannen op 12 januari 2019. 
Er staat ook in de planning om begin volgend jaar een 
thema-avond te organiseren over het thema klimaat. 
Geprobeerd gaat worden onder andere 2e kamerlid 
Sandra Beckerman hiervoor naar Breda te halen. 

Naast deze aangelegenheden zijn er ook een 
aantal politieke dossiers aan de orde geweest, 
waaronder de moskee aan de Vlaanderenstraat, 
de parkeerproblemen aan de Zandbergweg, 
financieringsproblemen in het onderwijs, het NAC-
dossier en de gemeentebegroting. 

Naast dat alles hebben we ook nog even teruggekeken 
naar de klimaatconferentie (mede daardoor de 
thema-avond) en de kaderscholingsweekend, waar 
Bas Maes, Michel Verschuren en de schrijver van dit 
artikel aanwezig waren.

Wat drijft je om op te komen voor anderen?
Simpel, ik kan niet tegen onrecht en ik ben praktisch 
ingesteld. Als ik iets zie, dan ga ik er op af! Hier in 
de buurt kennen ze mij als de honkballer en weten 
ze mij te vinden. Martin, die meldt weleens iets en 
die spreekt met mensen van de gemeente. Vanavond 
ook. Dan ga ik even bij een buurvrouw een paar 
deuren verderop langs omdat de verwarming lekt. Een 
telefoontje met de storingsdienst en ze is geholpen.
 
Verwacht je ook iets terug?
Nee. Het hoeft niet allemaal geld te kosten, iets voor 
niets doen levert vaak meer op. Laatst repareerde ik 
een verwarming van iemand uit de straat voor een 
doos Bossche Bollen, de man was bakker. Die deel ik 
dan weer uit op het werk en daar genieten de jongens 
dan van.
 
Hoe zit het met de Laaghamlaan?
Ik woon er 10 jaar. In die 10 jaar heb ik veel gezien 
en gemeld, maar er wordt bijna niets mee gedaan. 
Toen de buurt steen en been klaagde over de 
werkzaamheden aan de stadsverwarming ging ik 
vragen stellen. Ik ben zeker drie maanden bezig 

geweest om antwoorden te krijgen. Als ik die niet 
krijg dan word ik lastig. Toen ik niet verder kwam heb 
ik de SP ingeschakeld. Samen hebben we de buurt 
ondervraagd en al snel hadden we meer dan 30 
meldingen. Daarna een bewonersavond organiseren 
en zo de vele klachten bij elkaar brengen. De mensen 
hier zijn het beu dat de gemeente niet naar ze luistert. 
 
Waarom ben je lid van de SP?
Jullie laten je gezicht zien, de rest doet geen klote. 
Dan moet je zelf ook wat doen. In het begin dacht ik, 
ik kijk de kat uit de boom, maar ik kan niet stilzitten, 
dus ging ik al snel mee. En als je iets doet, dan moet 
je het goed doen.

Martin Kik



Door Hans Creemers

Het is goed dat we elke maand stil staan bij mensen 
die strijden voor de goede zaak. Soms vergeten we in 
ons enthousiasme ook stil te staan bij mensen die ons 
ontvallen. Graag wil ik daarom eens overleden kame-
raden onder de aandacht brengen die het afgelopen 
decennium zijn overleden in het Bredase. Daar hebben 
we weinig aandacht aan geschonken in ons blad.
        
Van 1962 tot 1966 was Dirk Renooy raadslid voor de 
PvdA in Breda. In de jaren ’90 stapte hij over naar de 
SP. Dat waren de jaren dat er twee paarse kabinetten 
zaten van PvdA, D66 en VVD. Dat was om twee rede-
nen bijzonder. Het feit dat het CDA (en haar voorlopers) 
voor het eerst in honderd jaar geen deel nam aan het 
Kabinet. En dat de twee ideologische aartsvijanden van 
links en rechts, PvdA en VVD, samen konden regeren. 
Daarvoor heeft de PvdA veel ideologische veren gela-
ten. Waar voorheen de doctrine was van nationalisatie 
en socialisatie (overheid dan wel arbeiders baas van 
bedrijven) werd de mening van rechts/VVD omarmd. 
Privatisering.

Ik wil Kok graag herdenken maar dat hij nagenoeg alles 
heeft geprivatiseerd neem ik hem kwalijk.
Waar men voorheen trots was op een baan bij de PTT, 
de BBA, Thuiszorg en de PNEM zijn de werknemers 
nu, bij de private opvolgers van die publieke bedrijven, 
ontgoocheld door de werkdruk en de uitbuiting.

Dirk Renooy ging dus in de jaren ’90 aan de slag bij de 
Bredase SP. Dat was o.a. met Ruud Adriaansen de losse 
vellen van de Tribune rapen, nieten, vouwen, sorteren 
en uitrijden en daarna vis bakken in de schuur met 
‘arbeidersbier’ Bavaria. Daar is hij heel oud mee gewor-
den! (ongeveer 90)

En dan Rob Cremer, de journalist, die ik tegenkwam op 
de JTR-zolder aan de van Goorstraat 29/31, een roem-
rucht links pand sinds 1930 (tekenend nu woonhuizen), 
die overleed aan de gevolgen van suikerziekte. Hij was 
actief bij het Comité Waakzaamheid Breda (vernoemd 
naar hetzelfde Comité uit de jaren ’30 van Menno ter 
Braak) en later met mij e.a. bij Comité Kristallnachther-
denking Breda. De plaquette met art 1 van de Grond-
wet hebben wij in het Valkenberg laten leggen. Ook 

oud geschiedenisleraar Wim Mol was actief bij eerst-
genoemd Comité. Hij was ook een tijd lang SP-lid maar 
vooral wijd en zijd bekend door zijn Museum Oorlog en 
Vrede in het kenmerkende huis met de bomen aan de 
Ginnekenweg waar hij praatte als Brugman.

Twee andere SP’ers zijn ook overleden. Ze werkten bij 
de gemeente Breda en die eerde ze met een rouwad-
vertentie in BN/De Stem. Rene Vos was een aantal jaar 
vormgever van dit blad en Eric Burger was een trouw 
folderaar.

Bij GroenLinks verloren ze afgelopen jaar nestor Christ 
Crul. Hij was eerder raadslid voor de PvdA van 1970 tot 
1984, waarna hij met de recent overleden Luce Paulus-
sen (wethouder PvdA) vertrok na een interne richtin-
genstrijd en via LISA bij GL kwam. Op onze site (www.
breda.sp.nl) kunt u trouwens onder de kop ‘Slagkracht’ 
interviews lezen uit 2006 met Mol en Crul van mijn 
hand.

Boy Boer was raadslid voor de PvdA van 1986 tot 1994 
(jaja!) waarna hij naderhand bekend werd met de Parel 
van het Zuiden en opvolgers.
Ook overleden van de PvdA is oud raadslid (1976-1982) 
Vroukje Muntjewerff-van den Hul. (86 jaar) Na haar 
werk bij de woningbouwvereniging is ze na een studie 
geschiedenis gaan schrijven over het Bredase. Heel leer-
zaam en interessant vond ik haar drie boeken waar ze 
co-auteur van was. Met mijn oud-leraar Maatschappij-
leer Kegge schreef ze ’Jong in Breda 1955-1981’. Verder 
schreef ze ‘Breda en de crisis van de jaren dertig’. En het 
beste overzichtswerk i s ’t Roode spook sluipt door Bre-
da (vrij naar het begin van het Communistisch manifest) 
Honderd jaar sociaal-democratie in de Bredase politiek. 
Eindredactie van de vader van ‘onze’ Oscar van Raak, 
oud-wethouder Harry van Raak. Bijdrage van de over-
leden Rein Welschen (wethouder Breda, burgemeester 
Eindhoven), sterk aanwezig een keer bij Karakter.

Tevens een bijdrage van de overleden Jacques Smit, 
directeur Breburg, die mij nog eens geholpen heeft met 
een commissiestuk.
En niet te vergeten, veel te jong overleden; Guido Pas, 
vrijwilliger bij PARA en Mezz en Ed Zuiderent van Villa 
Maria en Infocafé Eerste Markstraat.
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