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De vaandeldragers van het Bre-
dase socialisme zijn gekozen 
– onze kandidatenlijst is vastge-
steld! Dat betekent dat de cam-
pagne echt van start is gegaan. 
Maart lijkt ver weg, maar de 
ervaring leert dat verkiezingstijd 
sneller gaat dan we denken.

Ons staat nog enkele zaken te 
doen. Het belangrijkste is het 
vaststellen van ons verkiezings-
programma. Op onze ledenverga-
dering in november hebben we 
hier al een begin aan gemaakt. 
We bespraken het eerste con-
cept, en gaven hier onze inbreng 
op. De kandidatencommissie is 
vervolgens aan de slag gegaan, 
waardoor we op de ledenverga-
dering in december het tweede 
concept kunnen presenteren.

Daarnaast bereiden we ons nog 
altijd voor op het congres in de-
cember. Op de agenda van dit 
congres staat de evaluatie van 
ons beginselprogramma, Heel de 
Mens. Afgelopen ledenvergade-
ring verkozen we het landelijke 
partijbestuur, wat het tweede en 
laatste grote agendapunt van dit 
congres is.

Vanwege de coronamaatregelen 
moeten we weer wat voorzich-
tiger zijn. Onze komende bijeen-
komsten zullen dus vooral online 
zijn. Houd vooral je mail in de 
gaten,  en hopelijk tot snel!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda
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A fgelopen maand is de be-
groting voor 2022 behan-
deld in Breda. Voor de SP 

was het duidelijk: een begroting 
dat de tweedeling tussen arm en 
rijk verder vergroot, kan niet op 
onze steun rekenen. Helaas deed 
de begroting van VVD, D66 en 
PvdA dat wel. De SP heeft meer-
dere verbeteringen voorgesteld 
om dit tegen te gaan, maar uit-
eindelijk was dit onvoldoende. 
Daarom heeft de SP als enige par-
tij tegen de begroting gestemd.

Drie van de verbetervoorstel-
len van de SP zijn aangenomen. 
Het voorstel van de Bredase SP 
voor een duidelijke scheiding 
van het geld voor de wijk Hoge 
Vucht en het geld voor de noor-
delijke rondweg werd overgeno-
men. Daardoor zal het geld voor 
wijkontwikkeling niet naar asfalt 
gaan. Ook de motie over betere 
jeugdzorg zodat uithuisplaatsin-
gen voorkomen worden en dat 
kinderen zo snel mogelijk de juis-
te zorg krijgen is aangenomen. 
Tenslotte kon ook de oproep van 
de SP, om de vrouwenopvang 
na jaren van achterstallig onder-

houd snel weer veilig te maken, 
op steun van de gemeenteraad 
rekenen. We zijn blij dat we met 
deze aangenomen voorstellen de 
begroting minder slecht hebben 
gemaakt.

Toch blijft de begroting de twee-
deling verder vergroten. En onze 
voorstellen die de tweedeling 
tussen arm en rijk écht aan had-
den gepakt, zijn verworpen. Zo 
blijft de bezuiniging op de indi-
viduele inkomenstoeslag, waar 
juist de laagste inkomens door 
worden getroffen, overeind. Ook 
weigert het college en een meer-
derheid van de raad de schulden 
van slachtoffers van het toesla-
genschandaal kwijt te schelden. 
Tot slot blijft het college project-
ontwikkelaars voortrekken op 
woningcorporaties bij het bou-
wen van sociale huurwoningen. 
Daarom de “tegen” stem van de 
Bredase SP, want juist in deze tijd 
is het aanpakken van kansenon-
gelijkheid belangrijker dan ooit. 
Gelukkig is dit de laatste begro-
ting van dit college en gaan de 
verkiezingen heel belangrijk en 
bepalend worden voor de vol-
gende begroting.

Door Inge Verdaasdonk

 Fractievoorzitter Inge Verdaasdonk tijdens de Begrotingsraad 



Op initiatief van SP Breda staan de wijk- en 
dorpsraden op de agenda van de gemeente-
raad. Eens in de zoveel tijd laait de discussie 

in de media op over wijk- en dorpsraden en dan met 
name namens wie zij spreken. Met een bespreekno-
titie willen we - los van incidenten en de waan van 
de dag - bespreken hoe we samen bij kunnen dragen 
aan wijk- en dorpsraden met een duidelijke rol, aan-
toonbaar draagvlak en die optimaal worden gefacili-
teerd door de gemeente. 

Als raad missen we de nodige tegenmacht in de wij-
ken en dorpen, waardoor het bijvoorbeeld bij bouw-
plannen en parkeren (te) vaak gaat over een gebrek 
aan draagvlak en bewoners die zich niet gehoord 

voelen. Het organiseren van een kritisch en gedragen 
tegengeluid leidt niet alleen tot beter doordachte 
besluitvorming, maar ook tot minder frustratie en 
teleurstelling achteraf bij de betrokken bewoners. 
En daarmee uiteindelijk tot meer vertrouwen in de 
lokale overheid.

De wijk- en dorpsraden erkennen het belang van 
draagvlak. Zij beseffen zich terdege dat indien dit 
niet voldoende is geborgd, hun inbreng te makkelijk 
van de bestuurlijke tafels geveegd kan worden. Aan 
het eind van de bespreking in de raad zal SP Breda 
een aantal concrete voorstellen doen, waarbij we op 
de steun van de andere partijen in de raad rekenen. 
Want als wij wijk- en dorpsraden daadwerkelijk van 
belang vinden, dan moeten we hen wel in staat stel-
len hun rol goed te kunnen vervullen.

Door Bas Maes

UIT HET BESTUUR

Welkom Joost en Roos! Op het moment 
van schrijven zijn zij nog gewone leden 
maar na de ledenvergadering van 8 ho-

pen wij ze formeel toe te kunnen voegen aan het 
bestuur. Na ziekte en het verlies van een aantal 
bestuursleden was het bestuur toe aan wat nieu-
we koppen en Joost en Roos moeten ons met hun 
enthousiasme en vaardigheden erg kunnen ver-
sterken tot aan de komende bestuursverkiezin-
gen. Ik kijk er in ieder geval naar uit om weer te 
gaan werken met een vol team!

Maar de bestuursverkiezingen zijn niet de enige 
relevante volgend jaar, verre van! Want de ge-
meenteraadsverkiezingen komen er aan en cam-

pagne moet gevoerd gaan worden. De SP Breda is 
in ieder geval er klaar voor: Met een sterke lijst, 
sterk concept programma en hardwerkende cam-
pagneteams is er tot nu toe weinig om zorgen 
over te maken.

De campagne betekent alleen niet dat er ook geen 
acties zijn, verre van: de SP was de afgelopen 
maand te vinden in Doornbos voor een buurton-
derzoek en in Prinsenbeek op bezoek bij een be-
zorgde buurtbewoner. De bewoner was bezorgd 
over zijn koude, slecht geïsoleerde woning waar 
de woningbouw al 25 jaar spreekt over sloop. Een 
erg tragische situatie, waar de SP zeker achteraan 
blijft gaan en als het aan ons ligt snel wat aan ver-
anderd!

Door Olaf van der Bruggen

TOEKOMSTBESTENDIGE WIJK- EN DORPSRADEN

 Michel, Joost en Martin op bezoek in Prinsenbeek



Om terug te komen op Orange the 
World; veel vrouwen en meisjes 
leven dagelijks in angst.

Je bent niet alleen. We zien je, we 
houden van je, we zijn er voor je. 
Altijd. Onvoorwaardelijk.
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In het kader van Orange the World wil ik, als 
vrouw, schrijven over het leed waar mijn mede-
zusters over de hele wereld doorheen gaan.

Orange the World is de internationale campagne te-
gen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar was 
de aftrap in Breda, omdat Breda jaarlijks veel doet 
voor deze campagne. Dat maakt me super trots op 
mijn stad natuurlijk! Maar toch geeft het altijd een 
dubbel gevoel. Aan de andere kant ben ik namelijk 
verdrietig dat het nódig is. Zouden we als mens niet 
respectvol met elkaar om moeten gaan? Ongeacht 
het geslacht.

Ik ben lid geworden van de SP om wat te doen aan 
de ongelijkheid in de samenleving. Niet alleen tus-
sen man en vrouw, maar ook tussen arm en rijk, 
jong en oud, welbespraakt en laaggeletterd. De 
maatschappij raakt steeds meer gepolariseerd. De 
SP strijdt tegen deze polarisatie. Meer gelijkheid, 
meer gelijkwaardigheid.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar helaas leiden veel 
mensen een mensonwaardig bestaan. Om terug te 
komen op Orange the World; veel vrouwen en meis-
jes leven dagelijks in angst. Ze worden geslagen, 
mishandeld, gediscrimineerd en bedreigd. Publie-
kelijk, maar ook heel vaak achter gesloten deuren. 
Niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld.

Ook ik weet hoe het is om op te groeien in een on-
veilige omgeving. De enige vrouw waar ik op kon 
rekenen was mijn oma. Zij drukte me altijd op het 
hart om mezelf te zijn en dat ze van me hield onge-

acht wat. Onvoorwaardelijk. Die woorden hebben 
mij door elke moeilijke tijd tot nu toe geholpen. Het 
heeft me de kracht gegeven om een betere toe-
komst voor mezelf te creëren.

Ik doe er dan ook alles aan om mijn dochter hetzelf-
de mee te geven. Wie ze ook is, wat ze later ook wil 
worden en waar ze ook is; ik ben er voor haar. En 
niet alleen voor haar. Voor elke vrouw en elk meisje 
die ik op mijn levensweg tegen kom. Zodat zij ook 
weer andere vrouwen en meisjes kunnen helpen, 
enzovoorts. Met onvoorwaardelijke liefde. Zoals 
mijn oma dit had voor mij.

Een revolutie begint namelijk altijd met één simpe-
le daad. Eén handreiking, één luisterend oor of één 
omhelzing. Het zal allemaal leiden naar een sterk 
netwerk van vrouwen vóór vrouwen. Een revolutie 
van gelijkwaardigheid!

Ik zeg niet dat het alles oplost, maar het is wél een 
heel mooi begin. Iedere vrouw verdient het name-
lijk om haarzelf te mogen zijn. Zonder discriminatie, 
geweld of intimidatie. Wie ze ook is, waar ze ook is.

De volgende quote zegt het precies: “Eén druppel 
op een gloeiende plaat lijkt weinig, maar een stort-
bui van duizenden druppels dooft een brand.” -Ma-
rielle Kolster

Hopelijk vinden mijn medezusters hier net zoveel 
kracht in als ik nog altijd doe. Samen staan we sterk! 
Maar bovenal is het bericht: Je bent niet alleen. We 
zien je, we houden van je, we zijn er voor je. Altijd. 
Onvoorwaardelijk.

Door Rose Jetten

ledenvergadering
Datum: 12 januari 
tijD: 20:00 - 22:00

nieuwjaarsreceptie
Datum: 9 januari (ovb) 
tijD: 20:00 - 22:00

tribunes invouwen
Datum: 21 januari
tijD: 16:00 - 17:30

kerstactie
Datum: 18 December 
tijD: nog onbekenD
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