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In de raadsvergadering van donderdag 18 december 2003 j.l. 
is ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering in de heuvel een bedrag van 2,4 miljoen euro
vrij gemaakt voor de ontwikkelingsrichting van de vier afzonderlijke deelgebieden, namelijk de
Talma zone, het VOS terrein, het Mr. Nolensplein en het Dr. Struyckenplein.
De SP was en is niet gelukkig met de gang van zaken. Uiteraard is het zo dat ook de SP goede
ontwikkelingen in de heuvel voorstaat. Onze keuzes zijn echter anders. 
Stedelijke vernieuwing of herstructurering lijkt voor veel partijen een win-win scenario, 
behalve voor de huurders of woningbezitters. Een altijd terugkerend argument om te slopen is
"het draagvlak" argument. Bedoeld wordt dan dat rijkere inwoners de stad uit gaan, en dat zij
beter voor de stad behouden zouden moeten blijven door voor hen ruimte te creºren in 
herstructureringswijken. Zij kunnen dan tevens als voorbeeld dienen voor de huidige bewoners.
Alsof gewone (hardwerkende) mensen minderwaardig zijn. Los van wat de argumenten ook zijn
is er een algemeen belang wat gediend moet worden.
Breda heeft woningnood. Er staan meer dan 16000 mensen ingeschreven voor een andere 
woning. Waarvan meer dan 3000 geen (eigen) woonruime heeft. De bouwplannen tot 2010 zoals
die tot op heden bekend zijn zullen geen verbetering laten zien. In tegendeel de nood zal alleen
maar toenemen, zo verwachten we. 
Al met al een zorgelijke situatie. Juist daarom is het initiatief van J.O.H.(s) toe te juichen om de
leefbaarheid in de wijk middels een goed renovatieplan te waarborgen. 
De SP voelt zich zeer betrokken bij de volkshuisvesting problematiek in het algemeen en in het
bijzonder daar waar het gaat over herstructurering (slopen) van wijken. We zullen het 
wetenschappelijk bureau van de SP vragen wat meer inzicht te verschaffen over de kosten van
renovatie ten opzichte van vernieuwbouw.
Koos Gouka.
Wilt u reageren op dit artikel? Ons adres is Socialistische Partij, Stadserf 1 Breda. 
Mail: gouka@tomaatnet.nl

Een gezond en SP-rood 2004!
Hebt u nog goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Stopt u met roken, gaat u meer
sporten of wilt u meer voor de SP gaan betekenen? Met de eerste twee voornemens kunnen wij u
niet helpen, maar met de laatste wel! We zoeken nog
" actieve mensen die we kunnen benaderen als er iets te doen is.
" bezorgers en folderaars voor onder andere het bezorgen van de Tribune en Slagkracht12.
" kerngroepleden die meedenken over politieke zaken.
" hulpdienstmedewerkers. Zie voor informatie http://www.sp.nl/interact/advies/
" daadkrachtige mensen die hun handen uit de mouwen durven steken en het bestuur 

aanvullen.
" mensen die hun hart durven luchten op papier. Zit u ergens mee waar de SP u mee kan 

helpen, of denkt u mensen ergens mee te kunnen helpen via de SP? Laat het ons weten 
via slagkrachtbreda@sp.nl

Voor alle aankomende vrijwilligers: u kunt zich melden per e-mail: webmasterbreda@sp.nl 
De redactie
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Hoe het allemaal begon�

Het is een kille najaarsavond, eind oktober 1992. Aan een keukentafel
in een woning in de Belcrum zitten zes SP-leden uit Breda en dis-
trictsvoorzitter RenØ Roovers uit Dongen. Het doel: proberen een
afdeling op te richten in Breda, een witte vlek in het al aardig SP-rood
kleurende Brabant.

Aan tafel zitten Birgit Croft en haar man Shaun. Birgit is dan al een 
bekend actievoerster in Breda, en heeft onder andere een bezetting van
de raadszaal op haar naam staan om meer inspraak voor de bevolking
te eisen. Helaas blijken de politieke ideeºn van Birgit en de SP te
weinig overeen te stemmen en besluit ze mee te doen met de Parel van
het Zuiden, waar ze ook enkele jaren voor in de gemeenteraad zit.
Aan tafel zit ook oudgediende Rob van der Sman. Rob heeft jarenlang
pionierswerk verricht in Breda als enige actieve SP-lid, en is weer 
enthousiast geworden nu er zich nieuwe leden aandienen. Bij deze
eerste vergadering zijn ook vrachtwagenchauffeur Cor Veenbrink en
kunstenaar ’Friet’ Rietdijk aanwezig, net als ondergetekende die 16 jaar
is en dan nog op de middelbare school zit.
De beginnende afdeling telt 24 leden, en begint - in SP-stijl - met het
voeren van acties: voor het behoud van een mobiele snackvoorziening
in de Haagse Beemden, voor een speelgelegenheid in de Geeren, tegen
racisme bij NAC en tegen de bezuinigingen op de WAO. Na een aantal
wisselingen in het actieve ledenbestand wordt - met de gemeenter-
aadsverkiezingen in aantocht - op 12 december 1993 de afdeling 
officieel opgericht en erkend door de Partijraad van de SP. Rob wordt
lijsttrekker voor de verkiezingen, ikzelf word afdelingsvoorzitter.
De landelijke doorbraak in 1994 komt nog iets te vroeg voor de jonge
afdeling, maar de tomaat is dan al definitief geplant in Breda. Anno
2003, tien jaar na de oprichting, is de SP een partij met in Breda ruim
400 leden en twee gemeenteraadszetels.

Johan Kwisthout
Joost mag ’t weten�
Maar goed dat er een SP is. Dat dacht ik toen ik 17 december naar
Barend en Van Dorp keek. Daar was een gast die vertelde over allerlei
nieuwe woorden die dit afgelopen jaar ontstaan zijn. Hij introduceerde
onder andere het woordje ’kansweigeraars’. Ja, je leest het goed, geen
kansarmen, maar kansweigeraars! Ik schrok me rot! In een cultuur
waarin dit soort woorden hun aankondiging doen, kan een Balkenende
II ontstaan en overleven. Dit incident zegt mijns inziens veel over hoe
wij als samenleving kijken naar mensen die minder talenten hebben
om zich staande te houden in ons landje. Het zegt wat over de ver-
harding tussen de diverse bevolkingsgroepen en ik ben daar verre van
blij mee. Het impliceert dat het de eigen schuld is van diegene die het
niet zelfstandig red zonder bemoeienis en ondersteuning van
maatschappelijke instanties. Denk bijvoorbeeld aan bijstandgerechtig-
den, WAO-ers, chronisch zieken en gehandicapten. Als SP-er wil ik
mij distantiºren van dergelijk taalgebruik. Als dit de invulling van
Balkenendes ’eigen verantwoording’ is, dan wordt Balkenende
bedankt. Ik wil pleiten voor de menselijke maat en solidariteit tussen
kansrijken en kansarmen.
Joost Hooghuis Pagina 2
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College legt raadsmotie naast zich neer

Het college van B en W heeft een door de gemeenteraad aangenomen motie over de Prinsenbeekse fietsbrug
naast zich neergelegd. Na een urenlang durend interpellatiedebat sprak de raad zich als volgt uit over dit
gevoelige onderwerp:

a) het college voert maximale druk op het HSL-projectbureau op om hellingbanen te krijgen; 
b) de raad delegeert een art.19-procedure om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen - als er geen
hellingbanen komen - niet aan het college, maar houdt deze aan de raad.

Het college heeft dus geweigerd om deel a) uit te voeren, met deel b) heeft het college niets te maken want
daar beslist de raad zelf over. 

Wat moet je doen als een college een motie naast zich neer legt - wat dus mogelijk is binnen onze staat-
srechtelijke regels? Een motie van wantrouwen? Dat had gekund, maar dat was dan denk ik aan de indieners
(CDA, maar met name Leefbaar Breda) om dit te doen, en niet aan een van de andere oppositiepartijen. Het
CDA had een dergelijke motie overigens nooit gesteund, wat de kracht van de raadsuitspraak weer omlaag
zou hebben gehaald. 

Wat me nog het meest verbaasde - en stoorde - was de inbreng van Breda’97 in hun tweede termijn. Zeiden ze
eerst nog: ’wij zullen iedere motie steunen die een verbetering met zich mee brengt’, na het dreigement van
wethouder Niederer - volledig uit de lucht gegrepen - dat dit mogelijk juridische consequenties zou kunnen
hebben, draaide men als een blad aan de boom en stelde voor de motie pas in stemming te brengen als alle
juridische procedures afgerond waren. Dat kan in een extreem geval nog jaren duren! 

Wat dit debat aan positieve dingen heeft opgeleverd, is volgens mij dat het college flink in zijn hemd staat.
Dat Niederer de raad niet op argumenten kan overtuigen, maar naar een machtsmiddel moet grijpen spreekt
boekdelen. Ook de opstelling van het CDA zal wat meer ruimte scheppen voor de oppositie om wisselende
meerderheden te zoeken, om bijvoorbeeld als linkse partijen de PvdA mee te krijgen in een motie. Negatief is
natuurlijk dat de bewoners weer nul op rekest krijgen, en nog steeds met een levensgevaarlijke roltrap
opgescheept zitten in plaats van een veilige oversteek van de A16 en HSL met hellingbanen.

Johan Kwisthout

Met spoed gevraagd; leden die eens per maand "
De Tribune" rondbrengen. 
Je kunt je opgeven bij Arjan Schillemans, 
t e l e f o o n n u m m e r 0 7 6 - 5 8 1 1 2 8 3 .

Lopen voor het goede doel
http://home.planet.nl/~j.kwisthout/index.html



A r m o e d e
In december zijn wij gebeld door Henny omdat zij graag iets kwijt wilde over de armoede die in ons land
steeds meer toeneemt en haar ervaringen daarmee. Henny leeft van een 
WAO-uitkering, maar omdat zij toch graag wilde werken is ze een cursus voor nagelstyliste gaan volgen,
waarmee ze nu bijna klaar is. Ze heeft deze dure cursus zelf moeten betalen door een lening af te sluiten, 
het werd niet vergoed. "Maar ja, je wilt toch iets doen om vooruit te komen in het leven." Voor het afleggen
van het examen moet Henny nog een jaar sparen. Dit is haar enige financiºle uitspatting.
Henny’s oudste zoon heeft in zijn verleden schulden gemaakt. Hij ontmoette later een vrouw met twee
kinderen die ook schulden heeft. Samen hebben ze er nog een kindje bij gekregen en proberen ze een beter
leven op te bouwen. Door tegenslagen in de werksfeer, onder andere ontslag en faillissementen van 
werkgevers, is het nooit gelukt de schulden volledig af te lossen. Ze hebben zich anderhalf jaar geleden
aangemeld bij de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Bij deze wet wordt met de schuldeisers
overeengekomen welk bedrag opgeºist kan worden. Het inkomen wordt dan gedurende drie jaar tot een
absoluut minimum beperkt. Daarna begin je met een schone lei. Henny’s zoon werkte bij een schildersbedrijf
dat in november failliet is gegaan. Hij zou over deze maand geen salaris krijgen. "Komt nog." Ze zaten dus
zonder geld. Daarop is hij naar het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) gegaan. Er werd hem gevraagd
kopieºn mee te nemen van zijn laatste werkgevers, terwijl deze gegevens gewoon bij het CWI bekend zijn.
Hij heeft de moeite genomen en kreeg na een 
compliment van een van de medewerkers te horen dat ze snel voor hem aan de slag zouden gaan. 
Hij zou een voorschot krijgen. Er kwam helaas geen voorschot omdat later bleek dat hij wel eens recht kon
hebben op een WW-uitkering van het UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen). Ze hadden dus nog
steeds geen geld. Henny’s zoon had nog 1.600 euro tegoed aan vakantiebonnen, waarvan ongeveer 200 euro
beslagvrij. De bewindvoerder van de WSNP, die al op de hoogte was, zou dit bedrag zo spoedig mogelijk
overmaken. Maar omdat daar ook niet alles op rolletjes loopt kon hij die 200 euro wel vergeten. 
"Waar moet je dan je boodschappen van doen?" Uiteindelijk bleek dat hij recht had op een WW-uitkering. 
De papiermolen was bij het UVW in werking gezet. Er kwam helaas weer geen voorschot, want die mogen
ze niet geven� Henny heeft ten einde raad de dienst SAW gebeld en de 
situatie uitgelegd. Ze vroeg naar een instantie die haar zoon misschien een voorschot kon geven, maar die
bestond niet, ze moest er maar even op wachten. Het geld van Henny is nu ook op, net als het eten. 
Ze is bang dat ze binnenkort zelf naar de WSNP zal moeten. De rekeningen voor de huur, het gas water en
licht en de verzekeringen lopen gewoon door. Als je niet naar tevredenheid van de schuldeisers je schulden
aflost stopt de WSNP. "Wat dan? Geen gas water en licht, misschien zelfs geen woning." Van de kinderbijslag 
worden straks weer achterstallige rekeningen voor een deel betaald en zo gaat het steeds meer bergafwaarts. 
Hoe kom je uit zo’n neerwaartse spiraal als je er eenmaal inzit? 
Judith Koelewijn
Hebt u tips of een andere boodschap voor Henny? 
Mail deze dan naar Slagkracht12. 
Wij zorgen ervoor dat Henny uw bericht ontvangt.
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