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Die vrije openingstijden moeten Breda
aantrekkelijker maken en de veiligheid
vergroten. Dat laat onverlet dat je iets moet
doen aan de alcoholproblemen bij de jeugd. Wij
geloven echter niet dat je dat oplost door de
kroegen eerder te sluiten. Happy hours,
zuipketen en andere gelegenheden waar de
jeugd overdag of aan het begin van de avond
veel bier drinkt zijn veel meer een oorzaak dan
het sluitingsregime wat Breda tot vorig jaar
hanteerde. Nog afgezien van het feit dat ouders
en opvoeders ook nog een
verantwoordelijkheid hebben.

Intussen is er al drie jaar over de sluitingstijden
gepraat, al dan niet in de raad. Afgelopen
voorjaar bleek er een meerderheid te zijn om
de cafe’s een uur langer open te laten. Het
laatste uur zou dan fungeren als vensteruur.
Wel eruit en niet erin. Daarmee hoopten we
een betere spreiding van het naar huis gaande
publiek te krijgen. Ondanks dat een aantal
horecaondernemers en bewoners van de
binnenstad erop tegen waren is het
raadsvoorstel toen aangenomen. We zouden
dit arrangement over een jaar, maart 2009,
evalueren. Dit aangenomen raadsvoorstel
(vensteruur) leverde echter problemen op met
het publiek dat zijn jas vergeten was. Intussen
zijn er nog twee andere dingen gebeurd. Het
nachtnet is uitgebreid en de trein stopt nu in het
weekend ‘s nachts ook in Breda. Op 1 juli is het
rookverbod ingevoerd. Daarmee ontstond onze
lokale Gordiaanse knoop. In de kroeg mag je
niet roken, buiten de kroeg mag je niet drinken
en de deuren moeten dicht blijven in verband
met de geluidsoverlast.

In september bleek dat het vensteruur geen
enkele oplossing bood voor problemen. Ze
werden eerder verergerd. Toen besloot de raad
het vensteruur te schrappen. Tevens werd
besloten om de evaluatie naar voren te halen.
Dat is in oktober gebeurd. Op 23 oktober is het
hele openingstijdenverhaal weer in de
commissie bestuur gekomen. Daar stelde de
SP dat ze ingestemd hadden met het voorstel
omdat het gedeeltelijk onze richting uitging. Wij

stelden een aantal punten.

• We willen de openingstijden verruimen.

• Er moet iets gedaan worden aan het
alcoholmisbruik onder de jeugd.

• Er moet iets gedaan worden aan de geluids-
en andere overlast.

Breda wil wel een grote stad worden. Daar
kleven echter ook nadelen aan. Het rookverbod
en het nachtnet zijn ingevoerd. Dat geeft
additionele problemen. Wat ons betreft hadden
alle zaken geen vastgelegde sluitingstijden
meer gehad en hadden we dat aan de
ondernemers, al dan niet geregeld in een
convenant, overgelaten. Opvoeden van
mensen los je niet op met sluitingstijden.
Daarmee verschuif je alleen maar het
probleem. Daar is een heel andere aanpak, en
ook overdag, voor nodig.

Heel even leek het erop dat er op 23 oktober
een meerderheid (PvdA/SP/GL/D66, een
meerderheid van twintig van de negenendertig
zetels) voor het compleet vrijgeven van de
openingstijden was. Dat was echter voor de
burgemeester, verantwoordelijk voor openbare
orde en veiligheid, onbespreekbaar. Toen
kwamen we met twee alternatieven. Alles tot
vier uur open of gedeeltelijk tot drie
respectievelijk vijf uur open.

(lees verder op pagina 2)

De SP is voorstander van vrije openingstijden in het horecaconcentratiegebied in de
binnenstad. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Dat schrijf je niet om er na de
verkiezingen niet meer naar om te kijken. Wij vinden dat je volwassen mensen niet moet
betuttelen. Overigens delen wij dat standpunt met sommige andere politieke partijen.



VERVOLG OPENINGSTIJDEN

NIEUWS
Succesvolle actie voor Resto du
Coeur van Rahal Lamlih
Op 21 december deelde de SP
tomatensoep uit op het pleintje aan de
Veemarktstraat. Voorbijgangers
werden geïnformeerd over het
initiatief van onze partijgenoot Rahal
Lamlih, die al jarenlang iedere dag
gratis kookt voor daklozen in Breda.
Hij heeft een stichting 'Resto du
Coeur' (restaurant van het hart)
opgericht. Om Rahal financieel te
ondersteunen en zijn vrijwilligerswerk
mogelijk te blijven maken, vroeg de
SP een vrije bijdrage die volledig naar
de stichting van Rahal gaat. Hiermee
werd in de collectebus ongeveer 165
euro opgehaald, en een nog
onbekend bedrag via de giro. Steunen
kan nog steeds: maak uw bijdrage
over op giro 5226617 ten name van
Stichting Resto du Coeur in Breda.

Rioolheffing stijgt 60% door slechte
langetermijnplanning gemeente
Drie jaar geleden heeft de SP-fractie
bij de algemene beschouwingen
vragen gesteld over de riolering in
Breda. Er was toen een rapport van
Bouwend Nederland uitgekomen
waarin gewaarschuwd werd voor
stijgende kosten van het onderhoud
van riolering. Bouwend Nederland
verwachtte dat in korte tijd een groot
deel van het rioolstelsel van voor de
jaren 50 vervangen zou moeten
worden. Wethouder Oomen
probeerde ons toen gerust te stellen
dat dit in Breda niet aan de orde zou
zijn. Hij heeft toen ook de toezegging
gedaan de lastendruk voor de burger
zo laag mogelijk te houden.
Nu zijn we drie jaar verder en gebeurt
er waar de SP toen voor
gewaarschuwd heeft. De komende 5
jaar wordt de rioolheffing met 60%
verhoogd! Het is ongelofelijk dat de

Intussen hadden de andere partijen
niet stilgezeten. Een aantal wilden
terug naar het oude systeem. Voor
anderen was een, beperkte,
uitbreiding van het aantal nachtzaken
bespreekbaar.
Welnu dat laatste vond ook gehoor bij
het college van B+&W. Ergo zij
kwamen met een voorstel wat die
richting uitging. Er zou tevens een
strippenkaart komen voor zaken die,
incidenteel, na twee uur wilden open
blijven. En intussen was het 10
december geworden.

De burgemeester had antwoord
gevraagd op vier vragen.

• Met de minimumleeftijd van achttien
jaar na twee uur konden we meegaan
• Met orde en veiligheid ook, mits er
verder werd gekeken dan het
horecaconcentratiegebied.

• Alles open tot vier uur prima, mits er
wat aan de geluidsoverlast gedaan
wordt.

• De strippenkaart mag van ons weg.

Voor de tegenstanders was dit weer
de gelegenheid om alle verhalen en
standpunten uit de vorige raads- en

commissievergaderingen over te
doen. Alsof we die nog niet wisten.
Uiteindelijk nam de burgemeester zijn
eigen verantwoordelijkheid en zei dat
hij met een voorstel naar de raad van
18 december zou komen.

Dat voorstel kwam er ook. Het hield
alleen in dat alles weer terug naar het
oude ging met uitzondering van het
beperkt uitbreiden van het aantal
nachtzaken. Dat was voor de vier
partijen (PvdA/SP/GL/D66)
onverteerbaar. Daar hadden we al die
tijd geen discussie voor gevoerd.
Besloten werd om de
meningsverschillen te begraven. Alle
zaken mogen open tot vier uur. Een
aanpak voor het alcoholmisbruik
onder jongeren. Een aanpak van de
geluidsoverlast en een regeling voor
de portiers. Dat werd verwoord in een
amendement en twee moties, waarbij
voor de invulling van de portiers aan
het college gevraagd werd voorstellen
te doen. Zoals U inmiddels begrepen
had lag de stemverhouding in de raad
nu twintig voor en negentien tegen.
Het voorstel zou dus, ondanks
ontraden door de burgemeester,
aangenomen worden. Desondanks
zagen de tegenstanders weer kans
om ruim twee uur de verhalen en

standpunten van de vorige keer te
herhalen. Al met al een beschamende
vertoning.

Hoe gaan we nu verder. Het college
gaat de moties en het amendement
verder uitwerken. Tevens moet de
drank en horecaverordening
aangepast worden. Over twee zaken
was de raad het wel eens.

• Niet invoeren met carnaval (dat kan
ook niet want waarschijnlijk zijn er
vier tot vijf maanden nodig om alles te
regelen.

• De volgende discussie over de
horecaopeningstijden wordt na maart
2010 gevoerd.

Zijn we nu tevreden? Ja en nee. We
zijn weer een stukje verder naar de
vrije openingstijden. Over de
portiersregeling zijn we niet
enthousiast. We moeten echter
afwachten hoe het college aan de
opdracht om regels in te stellen
uitvoering geeft. Op 1 Juli 2009 gaat
het nieuwe regime in.

FRANK VERGROESEN
fractievoorzitter

signalen die de SP toen heeft
afgegeven niet serieus zijn genomen.
Dit betekent nu een enorme
lastenverzwaring voor de burgers van
Breda. De SP wil dat de rioolheffing
betaalt wordt uit de OZB. Dan dragen
de sterkste schouders de zwaarste
lasten. Omdat dit helaas niet wordt
gedeeld door de rest van de
gemeenteraad hebben we gevraagd
de rioolheffing minder te verhogen en
het resterende bedrag te betalen uit
de algemene reserve. Ook dit voorstel
is helaas niet overgenomen tijdens de
begrotingsbehandeling.

Bij de begroting van 2010 zullen wij er
weer voor pleiten de lasten zo eerlijk
mogelijk te verdelen door alle
gemeenteheffingen onder te brengen
in de OZB en de kosten zo laag
mogelijk te houden voor degenen met
de lagere inkomens.



VROUWEN EN POLITIEK (INGEZONDEN)

Hieronder beschrijf ik de
probleemstelling en doelstelling van de
serie gesprekken. Dit is uitgangspunt
geweest om met elkaar te praten over
politiek.

Probleemstelling:
er mogen meer vrouwen actief zijn in het
bestuur en de fractie van de SP in
Breda.

Doelstelling:
meer vrouwen bestuurlijk actief voor de
SP, zowel voor het besturen van de
afdeling als voor het besturen van de
stad. Dit om de afdeling Breda meer een
afspiegeling te laten zijn van de
samenleving, waardoor andere thema’s
aandacht krijgen in het politieke en
maatschappelijke debat.

Met dank aan alle vrouwen die hebben
meegedaan aan de serie gesprekken.
Het was voor mij fijn om met SP vrouwen

te debatteren over politiek en wat voor
iedere vrouw politiek zou mogen zijn of is
én hoe men daarin de werkwijze van de
SP ervaart.

Dit heeft geleid tot de volgende
aanbevelingen:

• Vrouwen actief benaderen.
• Voor specifieke thema’s ook juist

aandacht vragen aan SP vrouwen.
• Breng zo goed mogelijk in kaart over

welke kennis en talent, de leden
beschikken.

• Rekening houden met andere
prioriteiten, zoals het gezinsleven en
de balans tussen werk en privé. Als
de SP daar voldoende rekening mee
houdt, zullen meer leden en dus ook
de vrouwen zich politiek betrokken
op kunnen stellen.

• De SP vrouwen in een wijk,
waarvoor politieke aandacht mag
zijn, persoonlijk benaderen om

In 2008 heb ik me bezig gehouden met een onderzoek naar de manier waarop vrouwen politiek actief willen of
kunnen zijn. Ik studeer aan Avans Hogeschool en ik had gehoopt de resultaten al eerder aan jullie mee te
delen, maar op Avans Hogeschool waren ze het verslag maandenlang kwijt. Officieel was het ingeleverd in
juni 2008, maar officieus is het opnieuw ingeleverd op 5 decémber 2008. Daardoor weet ik nu nog steeds niet
welk cijfer ik heb behaald, maar nu het jaar 2009 gaat beginnen, schrijf ik wel een reactie voor jullie als leden
en lezers.

JOSKA DUBBELDAM
kaderlid SP Breda

informatie te verschaffen aan bestuur
en fractie én te motiveren om mee te
doen met een wijkgerichte actie. Dit is
beter te combineren met het
privéleven van SP leden. Daardoor
kan er een belangstelling groeien, die
het mogelijk maakt om steeds
actiever deel te nemen aan
kaderactiviteiten.

Vooral het laatste punt maakt een
concrete bijdrage mogelijk, waardoor werk
en privé gecombineerd kunnen worden.
Dit zodat ook vrouwen actief meedoen,
omdat zij wellicht informatie horen in hun
directe omgeving, die relevant genoeg is
voor een lopende actie. Dat kan de
samenwerking tussen leden, bestuur en
fractie bevorderen.

Met vriendelijke groet,

NIEUWS
Leden SP Breda stellen koers vast
De SP-leden in Breda hebben op 7
januari het jaarverslag over 2008, het
jaarplan voor 2009, en een nieuw
bestuur gekozen. De zittende
bestuursleden waren allen
herkiesbaar en kregen ook de meeste
stemmen zodat ze herkozen zijn. In
het jaarplan geeft de partij aan, volop
in te zetten in versterking van de
basis en slagkracht van de partij.
Speerpunten zijn het werven van nog
meer kaderleden en vrijwilligers op
alle fronten, nog vaker actief zijn in de
wijk, met 'buurten in de buurt' of
anderszins, en waar mogelijk de
politieke agenda bepalen in de raad
of door onderwerpen van buiten de
raad op de raadsagenda te krijgen.
De leden scherpten het jaarplan op
enkele punten aan: zo werd
bijvoorbeeld als wijziging
aangenomen dat we bij de campagne
van de Europese verkiezingen in
principe in heel de gemeente ten
minste een maal een
verkiezingsfolder verspreiden, en dat
we met zoveel mogelijk kaderleden

ten minste zes keer per jaar
grootschalig 'buurten in de buurt', los
van incidentele buurtonderzoeken.

Over huisvuil en strooiwagens
In Breda is een aantal dagen geen
huisvuil opgehaald vanwege de
gevaarlijke gladheid. Ook was het
volgens een woordvoerder van de
gemeente “te koud om te strooien”
vanwege het zout dat de gemeente
gebruikt. Het was de SP opgevallen,
dat in andere gemeente deze
problemen veel minder spelen. In
Roosendaal bijvoorbeeld wordt er
gewoon voor gezorgd dat de huisvuil-
ophaalroutes ijsvrij zijn. De gemeente
Leudal, waar al enkele dagen de
koudste temperatuur van Nederland
wordt gemeten (in het dorp Ell), haalt
volgens een woordvoerder van de
gemeente gewoon het huisvuil op en
de wegen worden ook gewoon ijsvrij
gemaakt. Het lijkt erop dat de
gemeente Breda niet goed voorbereid
is op deze weersomstandigheden. De
SP stelde hierover vragen aan het
college. SP-raadslid Joyce van der

Sanden sprak ook met Omroep
Brabant over deze problemen. De SP
wilde onder andere weten waarom
Breda niet over middelen beschikt om
bij een lage temperatuur de straten
ijsvrij te maken, en of de gemeente
van plan is daar iets aan te doen.

College voert SP-motie toch uit
De fietsenstallingen in het centrum
van Breda worden per 1 februari 2009
gratis. De SP diende bij de fietsnota
‘Fietsen, net zo makkelijk’ in februari
2008 nog een motie in die het college
vroeg met een voorstel voor gratis
stalling te komen. Deze motie kon
toen niet op steun van collegepartijen
PvdA en GroenLinks rekenen, maar
wordt uiteindelijk wél uitgevoerd. Een
uitgesteld succes voor de SP dus,
maar daarom niet minder relevant. De
drempel om de fiets te plaatsen in een
bewaakte fietsenstalling moet volgens
de SP zo laag mogelijk zijn. Hiermee
wordt het fietsen verder gestimuleerd
en neemt het gebruik van de auto in
de binnenstad af.



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. Regelmatig zullen wij u laten weten welke
problemen wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze
bevindingen daarbij.

Het is naargeestig weer. Koud, nat en somber. Dit noemt
men de donkere dagen voor Kerstmis. Je wordt er in
ieder geval niet blij van en als je ook niet beschikt over
een overlopende portemonnee dan is het niet
gemakkelijk om niet daaraan toe te geven. Kijk, zelf heb
je niet veel nodig, maar de kinderen willen toch ook graag
iets extra’s in deze tijd. Dat doet het meeste pijn!! Het
gevoel dat je kinderen iets tekort komen. En die € 50 van
de gemeente die kan je daarvoor ook niet gebruiken. Die
gaan op in het tekort op de bank- of de girorekening. Je
krijgt het, maar je kan er niet aankomen. Heel erg
frustrerend!!

Ook wij, van de SP-Hulpdienst, hebben het altijd extra
druk in deze tijd van het jaar. Was het vroeger slechts
een vraag om hulp in één kwestie (een bezwaarschrift
maken, iets uitzoeken enz.) tegenwoordig komen onze
cliënten met meerdere problemen naar ons toe. Vaak
complexe situaties die eerst uiteen gerafeld moeten
worden. Dat dit veel tijd kost moge duidelijk zijn. Onze
cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat wij serieus
voor hen bezig zijn en dat wij niet de zaken afraffelen.
Kwaliteit staat voorop. Neen, wij bemiddelen niet in
burenruzies. Ook bemoeien we ons niet met
echtscheidingen. Voor juridische hulp moet u echt zijn bij
het Juridisch Loket. We maken wel bezwaarschriften en
gaan desnoods met u mee naar een hoorzitting.
Financiële noden kunnen wij niet ledigen. We kunnen wel
orde op zaken stellen zodat de nood is te overzien.
Echter, onze eerste taak is verwijzen daar waar mogelijk.
Een luisterend oor aanbieden is een goede tweede, vaak
kan het probleem dan al opgelost worden. Weet u, we
komen handjes tekort. Wij zoeken mensen die zich
kunnen inleven in zaken zoals armoede, arbeidsrecht en
rechtsongelijkheid  en als u mensen kent die ook in staat
zijn ambtelijke stukken te kunnen lezen, breed
georiënteerd zijn en over véél tijd beschikken dan zijn dat
schapen met vijf poten die we zoeken. De SP organiseert
cursussen waarin vele onderwerpen aan de orde komen
zodat u meer bagage krijgt en sterker staat in het
oplossen van problemen.

Hier in Breda lopen we niet te snel van stapel. Wij
gunnen u echt een behoorlijke inwerktijd. Stapje voor
stapje!! Neem gerust contact op met de SP-Hulpdienst.
Tel.: 06 - 30 97 78 75. Horen we snel iets van u?

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

zo 01-02 Eerste Politiek Café SP Breda,
14.00 (onder voorbehoud)
café Het Hijgend Hert,
Pasbaan, Breda

ma 02-02 Buurten in de Buurt, 18.30;
daarna om 21.00 uur de
ledenvergadering, zaal
Oranjestad, Terheijdenseweg

wo 04-02 deadline Slagkracht februari

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en
coordinatie: Johan Kwisthout, Hans Creemers,
Michiel Spekkers, Ben van den Bosch, Bas Maes,
en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Hulpdienst: hulpdienstbreda@sp.nl of 06–30977875
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–29171104

AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

BREDA.SP.NL/SERVICEKOSTEN

CARTOON BAS MAES


