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Sinterklaas en Zwarte Piet deelden symbolisch
op pakjesdag de woonruimte uit aan de
krakers, die de woningen eind mei verlaten
hebben omdat WonenBreburg de woningen
wilde renoveren en opnieuw verhuren via het
normale woning-toewijzingssysteem. Inmiddels
zijn we een half jaar verder en de
woningbouwcorporatie heeft nog niets aan de
woningen gedaan, laat staan dat ze te huur zijn
aangeboden aan woningzoekenden op de
wachtlijst. De SP-fractie stelde hier direct
vragen over aan het college van Burgemeester
en Wethouders.

De partij vindt het een schande dat Wonen
Breburg bij de huidige woningnood, met
wachtlijsten van minimaal vier jaar, deze
woningen onttrekt aan de voorraad en bewust
niet verhuurt. De SP wilde van het college
weten of zij op de hoogte zijn van de reden van
ontruiming in mei 2007 (onderhoud en
verhuring aan woningzoekenden), en of zij in
overleg wilde treden met WonenBreburg om
ervoor te zorgen dat de woningen snel
opgeknapt worden en te huur worden
aangeboden.

De Kraakgroep Breda (KGB) heeft op 5 december een vijftal apartementen aan de
Vaartbossen in Breda-Noord gekraakt. Onze jongerenorganisatie ROOD was betrokken bij
deze geslaagde actie en steunde het initiatief volop. De politie constateerde na een bezoek te
hebben gebracht dat de kraakactie legaal was en dat de krakers daar voorlopig mogen
blijven. Deze actie zorgde voor druk op de ketel bij WonenBreburg die de woningen jarenlang
leeg heeft laten staan.

Inmiddels is er overleg geweest tussen de
krakers en WonenBreburg en zijn er afspraken
gemaakt over renovatie en verhuur. Een aantal
panden zijn al verlaten door de krakers en
worden momenteel opgeknapt. Enkele andere
zijn nog gekraakt, als een soort breekijzer om
er voor te zorgen dat WonenBreburg zich
ditmaal wel aan de afspraken houdt. Een prima
actie van de kraakbeweging en jongeren van de
SP om op deze manier de woningnood aan de
kaak te stellen.



JAARPLAN 2008

Zwartboek renovaties Breda-Noord

De SP heeft op woensdag 19
december twee zwartboeken
aangeboden aan vestigingsdirecteur
Alex Jansen, directeur van
woningbouwcorporatie
WonenBreburg. De zwartboeken
waren opgesteld naar aanleiding van
een uitgebreide enquête onder
bewoners van de flats in de Lelystraat
en Roeselarestraat over de uitvoering
van het groot onderhoud aan hun
flats. De grote meerderheid van de
bewoners bleek ontevreden over de
manier waarop WonenBreburg hen
informeerde, omging met klachten, en
schade afhandelde.

De problemen die uit de
enquêteresultaten naar voren
kwamen, varieerden van de hoogte
van de vergoeding (te laag en niet in
relatie staande tot de feitelijke kosten
van de bewoners), de liften die het
vaak niet deden waardoor slecht ter
been zijnde bewoners feitelijk
huisarrest hadden, maar ook over de
slechte bereikbaarheid van
WonenBreburg en de manier waarop
klachten werden behandeld. De SP
pleit in haar zwartboek voor het
individueel en ruimhartig in kaart
brengen en vergoeden van de
materiële schade die de bewoners
hebben geleden.

Voor toekomstige
onderhoudsprojecten stelt de SP de
woningbouwcorporaties voor om
duidelijker aan alle bewoners te
communiceren wat hun te wachten
staat, samen met GGD/GGZ Breda in
kaart te brengen welke bewoners
door leeftijd of handicap speciale
voorzieningen hebben, regelmatig
met bewonersbelangenvereniging of
flatraad om de tafel te gaan zitten en
een reëlere onkostenvergoeding in te
stellen die beter past bij het
verminderd woongenot tijdens het
groot onderhoud.

Meldpunt Reintegratie

In 2004 startte de Tweede
Kamerfractie van de SP een digitaal
meldpunt naar het functioneren van
reïntegratiebedrijven. In enkele
maanden tijd reageerden honderden
personen, en meldden klachten als
een ondeskundige en
mensonwaardige behandeling,
intimidatie en dreigen met korting op
de uitkering, verdraaiing van feiten,
overbodige cursussen en scholing die
niet aansluit bij opleiding en ervaring
en vooral zakkenvullerij door de
bedrijven, omdat ze niets voor je
doen maar er wel geld voor
opstrijken. De conclusie van de SP
was in 2004 dat de
reïntegratiebedrijven veel geld kosten

NIEUWSRUBRIEK

Iedere SP-afdeling stelt als het goed
is ieder jaar een jaarplan op. Niet in
de vorm van een spoorboekje
natuurlijk: politiek volgt de actualiteit
en de SP natuurlijk ook. Wel is het zo
dat we zoveel mogelijk planmatig
werken en boven de waan van de dag
uit proberen te stijgen. In het
Strategisch Plan 2010 hebben we
vastgesteld hoe de stand van zaken
in de afdeling momenteel is en waar
we naar toe willen werken, waar we
willen staan bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010.
In het jaarplan 2008 werken we dat
verder uit voor het komende jaar.

Enkele hoogtepunten:

* Versterking van de effectiviteit van
de afdeling door een kleiner,
slagvaardig afdelingsbestuur.

* Oprichten van werkgroepen voor
politiek-inhoudelijke en
organisatorische onderwerpen

* Oprichten van een ‘mobiele brigade’
van leden die inzetbaar zijn bij acties.
Instellen van de bestuursfunctie
‘actie-coordinator’.

* Uitbouwen ‘buitengebieden’ van de
Bredase afdeling (Zundert en Alphen-
Chaam)

* Veel meer aandacht voor structureel
werk in wijken en bedrijven.

* Inzetten van nieuwe (internet-)media
(zoals weblogs en filmpjes op
YouTube) in ons werk om onze
ideeen voor het voetlicht te brengen.

* Uitbouwen van de succesvolle
Hulpdienst en ROOD-groep in Breda

* Opleiden van kandidaat-raadsleden
voor de verkiezingen van 2010.

maar er vooralsnog niet in slagen om
mensen naar een baan te begeleiden.

De bedrijven beschikken vaak niet
over contacten met ondernemingen
die personeel zoeken. Ze hebben de
mensen die werk zoeken of moeten
zoeken vaak niet meer te bieden dan
uitgeknipte advertenties en langzame
computers om vacaturesites te
bezoeken. Kortom: ze rechtvaardigen
op geen enkele manier de inzet van
het vele gemeenschapsgeld wat hier
naar toe gaat. Cynisme en
verbittering bij degenen die naar werk
toegeleid zouden moeten worden is
hier een gevolg van.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en
is de SP benieuwd of de situatie
inmiddels verbeterd is. We hebben
daarom besloten om een lokaal
meldpunt te openen waar Bredanaars
hun ervaringen met
reïntegratietrajecten en bureaus kwijt
kunnen. Het digitale meldpunt is in
ieder geval tot aan het eind van 2007
geopend. Daarna gaan we
inventariseren en indien nodig bij de
politiek aan de bel trekken.

Het meldpunt is te vinden op de
website van de SP in Breda
(www.breda.sp.nl) of telefonisch via
de SP Hulpdienst (06 – 309 77 875).



INTERVIEW FRANK VERGROESEN

De verdubbeling van de fractie van
twee naar vier zetels in 2006
resulteerde in een leegloop van het
bestuur naar de fractie. De fractie
was geheel nieuw en kreeg een goed
inwerkprogramma van de Griffie. Wat
doet de Raad eigenlijk? Ze heeft een
controlerende taak naar B&W, een
volksvertegenwoordigende taak en
ze mag initiatieven nemen. De
werkdruk is enorm toegenomen,
want vroeger in het monisme waren
de wethouders deel van de fractie en
die laatste volgde blindelings haar
wethouders. Nu in het dualisme moet
de Raad de initiatieven nemen en
zelf nadenken. Behalve dat je de
stukken moet lezen, moet je ook met
burgers spreken, al dan niet in
wijkbezoekverband, en vragen
beantwoorden van burgers.
Nu we ‘te groot zijn voor een servet
en te klein voor een tafellaken’
worden we ook geacht op veel
plekken aanwezig te zijn. Er komen
namelijk allerhande uitnodigingen
binnen.
Tevens is het adagium ‘actie en
fractie’ heilig bij de SP. Dat wil
zeggen dat de Fractie ook meedoet
aan acties op straat. Oftewel met de
‘poten in de modder’ staan.
‘We zijn door de burger gekozen en
die moeten we dus serieus nemen’.
De geheel nieuwe fractie van zes
werd dus in het diepe gegooid, maar
Frank is er tot nu toe best wel
tevreden over. Wat ontbreekt is nog
een professionele fractiemedewerker.
Tevens hebben veel fractieleden een
baan  dus minder tijd voor de Raad.
Gelukkig hebben Frank en Koos wat
meer tijd. Vanwege de
afdrachtregeling moet je namelijk wel
werken, terwijl bij andere fracties
mensen minder of in het geheel niet
werken.
De Raadsvergoeding is namelijk net
zoveel als het minimumloon, namelijk
1200 euro per maand.

In het begin hebben we zeventien
aandachtsgebieden verdeeld met zijn
zessen. Je kon kiezen wat je
interessant vond of waar je verstand
van had. De standpunten  van de
fractie worden bepaald aan de hand
van het landelijk- en plaatselijk
verkiezingsprogramma. Toch
verschijnt er veel waar over gepraat
moet worden, zoals bijvoorbeeld een
megasupermarkt en bouwen in
welke gebieden. Binnenkort gaat het
veranderen want dan gaat de ALV de
fractie op hoofdlijnen aansturen. Dan
zullen leden ook zien dat er echt
naar hen geluisterd wordt op de ALV.
Dat gebeurde natuurlijk al, maar de
ALV komt nu sinds een jaar
maandelijks bij elkaar waar dat
voorheen twee maal per jaar was.
Toen zat elk actief lid gewoon in het
bestuur, dat dan ook wel vijftien
mensen telde. Dat bestuur wordt nu
dus met de helft verkleind tot
ongeveer acht mensen en het
zwaartepunt komt nu meer bij de ALV
te liggen. We hopen natuurlijk dat
daar dan meer mensen komen
meepraten en actiever worden. We
moeten namelijk nogal wat kader
klaarstomen voor de verkiezingen
over twee jaar. We willen dan met
een betere kieslijst komen. Als je erop
wil om raadslid/commissielid te
worden dan heb je natuurlijk inzet,
maar ook kennis en kunde of de wil
om te dat leren. Frank vindt dat er wat
minder vergaderd kan worden in de
afdeling, zodat de fractie meer op
straat kan zijn om de mensen te
horen en dat dan in de Raad te
vertalen. We hoeven van hem ook
niet altijd mee te doen met landelijke
acties, maar kunnen ook gewoon
koffie uitdelen en zo een praatje
maken met de buurtbewoners.
Dat er recentelijk binnen de SP-
fractie verdeeld gestemd werd over
de komst van een megasupermarkt
vindt Frank niet erg. Dat is
democratie. Alleen niet elke week

Na bijna twee jaar met een nieuwe SP-fractie een gesprek met Fractievoorzitter Frank Vergroesen
over hoe het ging en wat er beter kan in de fractie en de afdeling.

HANS CREEMERS
commissielid

natuurlijk. Hij ziet in de gehele partij
ook een spanning tussen het
gestaalde kader wat al twintig jaar
meedraait en ‘directieven’ het land
instuurt en de  nieuwe geschoolde
aanwas van de laatste vijf jaar, die

niet alles voor zoete koek aanneemt.
Zelfs als we acht zetels halen in 2010
is het niet zeker, denkt Frank, dat we
in het College komen. De laatste keer
wilden Breda ’97 en het CDA dat
absoluut niet, al ontkent de laatste dat
ten stelligste. De Raad is eindeloos
aan het palaveren vindt Frank. Over
de verruiming van de
horecasluitingstijden werd drie jaar
gepraat! Beslissingen worden vooruit
geschoven en als ze slagvaardig
kunnen zijn zoals bij het nieuwe
station gaat het ze te snel.
Wat Frank leuk vindt is met de
middelbare schooljeugd aan politiek
doen. Er zijn natuurlijk ook wat
saaiere verplichtingen dan cyclische
producten, ambtenarenjargon voor
begroting en kadernota en dergelijke.
Tevreden is hij over het oppositie-
overleg tussen VVD, D66, SP en
Leefbaar Breda.
Tevens heeft hij plannen om de
ouderen in de SP-Breda binnenkort
uit te nodigen. Een derde van onze
vijfhonderd leden is namelijk 55+ en
dus de doelgroep van de ‘Grijze
Roodstaarten’, de ouderen binnen de
SP.



zo 27-01 deadline Slagkracht februari

ma 11-02 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

wo 27-02 start basisscholing SP voor
nieuwe leden, zie artikel op pag 2
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HELLUP!
De SP-Hulpdienst Breda is officieel van start gegaan.
Vanaf heden is iedere 1e maandag van de maand een
spreekuur in “De Wegwijzer” aan de Steendorpstraat
nr. 2 en iedere 3e dinsdag van de maand in de SP-
Fractiekamer aan het Stadserf 1. Regelmatig zullen
wij u laten weten welke problemen wij ervaren, hoe
wij dit oplossen en onze bevindingen daarbij.

De SP-Hulpdienst slaagt er heus niet altijd in om een
gewenst resultaat te verkrijgen. Neem nu eens mevr.  X.
Zij woont zelfstandig, is minimaal aan alcohol verslaafd,
heeft een verleden waar u en ik niet op zitten te wachten.
Ze leeft van een bijstandsuitkering waarop wordt gekort.
Een zogenaamde “vriend” die bij haar woont heeft haar
een verklaring laten tekenen waardoor nu ongeveer 40
kentekens op haar naam staan. Daar heeft zij € 200 voor
gekregen. Zij zit nu met een schuld van meer dan €
40.000,— aan bekeuringen en niet betaalde
wegenbelasting. Een schuld die iedere maand groter en
groter wordt. Door haar beperkte geestesgesteldheid
bevat zij dat niet. Zij maakt de brieven van de
belastingdienst ook niet meer open. Wekelijks komt er
een deurwaarder aan de deur. Ze doet, uit angst, niet
open. Zij heeft de Sp-Hulpdienst gebeld uit angst dat
Justitie haar wilt gijzelen. Ze kan niet tegen opsluiting
omdat, in de kostschool waar zij door haar ouders is
geplaatst, zij door een “opvoeder” is verkracht en
regelmatig in een kolenhok is gezet. De angst voor
opsluiting zit in al haar genen. Verzoekschriften zijn
geschreven om de kentekens van haar naam te krijgen.
Overigens moet gezegd worden dat mevrouw niet over
een rijbewijs beschikt. Gezien haar alcoholverslaving en
haar geestesgesteldheid hebben wij gevraagd om haar
onder curatele te stellen waardoor zij gevrijwaard wordt
voor beslissingen die zij niet kan overzien. Ook hebben
wij aangegeven dat zij voor begeleid wonen in
aanmerking moet komen om problemen vanuit het
verleden te voorkomen. De psychiater die haar heeft
onderzocht kon zich in ons advies vinden. De rechter die
een beslissing in deze moest maken was ook eens dat
mevrouw onder curatele moest worden geplaatst.
Daarvoor is echter nodig dat mevrouw X een bewijs toont
van inschrijving in het geboorte-register en u begrijpt het
al, mevrouw kon de uit-spraak niet bevatten en heeft dat
bewijs van inschrijving ook niet gehaald. Hadden we dat
maar geweten dan hadden zowel Novadic & Kentron als
de SP-Hulpdienst daarvoor gezorgd. Maar zoals altijd:
“Als het kalf verdronken is dempt men de put”. Onder-
tussen was het justitiële apparaat wakker geworden.
Ondanks dat deze kwetsbare vrouw door de rechter
onder curatele zal worden gesteld heeft Justitie kans
gezien haar toch nog te gijzelen. Zo zie je maar weer hoe
Justitie enorm tekort kan schieten. Gelukkig verstaat de

SP onder menswaardigheid heel wat anders.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

PRIKBORD
Voor niet-commerciële ‘kleintjes’ van SP-leden

Joska Dubbeldam (076-5217719, 06-16383832 of
joska@casema.nl) studeert Culturele en
Maatschappelijke Vormgeving, werkt momenteel als
medisch archiefmedewerkster, maar zoekt werk in
haar eigen vakgebied, bij voorkeur in een
leidinggevende positie bij een middelgrote culturele
of maatschappelijke organisatie of instelling. Meer
informatie op www.breda.sp.nl/redactie/prikbord/


