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Fractievoorzitter Frank Vergroesen keek terug
op een aantal speerpunten van de fractie in het
afgelopen jaar en gaf aan dat het raadswerk
soms een zaak van de lange adem was. Zo
kregen de bewoners van de Klarenberg in de
Haagse Beemden in oktober, ruim vijf jaar na
de start van hun actie, eindelijk een geluidswal
die de straat veiliger en leefbaarder moet
maken. Een actie waar de SP zich van begin af
aan mee heeft bemoeid en de bewoners heeft
ondersteund. Dat belooft wat voor andere
groepen bewoners, zoals de bewoners van de
Zaart van wie de flats op de nominatie voor
sloop staan en de bewoners van de flats aan de
Bernard de Wildestraat waarbij de aankomende
sloop de woningbouwcorporatie maar heeft
doen besluiten om helemaal niets meer aan de
flats te doen, en ook geen kapotte lift meer te
repareren of buitendeuren te herstellen.

SP-lijsttrekker Joyce van der Sanden ging in
haar toespraak in op de komende
gemeenteraadsverkiezingen en lichtte alvast
een puntje van de sluier op voor de komende
campagne. De slogan van de SP is GEWOON
DOEN en dat wordt bij de campagnestart op
zaterdag 6 februari al meteen in praktijk
gebracht. De SP gaat dan namelijk zelf een
gratis park-and-pendel dienst organiseren
tussen het parkeerterrein bij het NAC-stadion
en de Haven om aan te geven dat een dergelijk
initiatief broodnodig is om de binnenstad lucht te
geven tijdens zaterdagen en koopzondagen. Er
wordt al sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw
gesproken over parkeren buiten de binnenstad
en gratis pendelbusjes naar het centrum, maar
de SP vat nu de koe bij de hoorns en gaat het
zelf gewoon doen.

Tijdens onze campagne gaan we vooral de
mensen opzoeken. We staan met folders,
posters en programma’s bij de winkelcentra in
de Haagse Beemden, Tuinzigt, Brabantplein,
Moerwijk en de binnenstad, organiseren een
tour rond de dorpen, gaan huis aan huis folders
afgeven in de Haagse Beemden en in
Wisselaar, staan bij het station en zijn natuurlijk
ook bij alle lijsttrekkersdebatten. We
verspreiden bijna 100.000 folders in Breda

JOHAN KWISTHOUT
Voorzitter SP afdeling Breda

Het was gezellig bij de nieuwjaarsreceptie van de SP-fractie, op zondag 10 januari. Zo’n
veertig leden hadden de sneeuw getrotseerd en hieven in café Het Hijgend Hert het glas op
het komende jaar. Maar naast gezelligheid was ook de spanning voelbaar: wat zal 2010, met de
gemeenteraadsverkiezingen in maart, ons brengen?

(gewone folders, tomaatflyers en laatste dag-
kaartjes) en 1500 posters. 2010 wordt het jaar
van de waarheid voor de SP! Meld u daarom nu
aan als vrijwilliger en maak meteen uw collega,
kennis of familie lid van de beste partij van
Breda!



NIEUWS
Bewoners Zaart en SP bundelen
krachten tegen sloop
Op woensdagavond 16 december
kwamen bewoners van de Zaart en
leden van de SP samen in
Gemeenschapshuis De Blaker in de
wijk Boeimeer. Aanleiding hiertoe
waren de plannen van
wooncorporatie Wonen Breburg om
47 huurappartementen in
bovengenoemde straat te gaan
slopen. In haar strijd tegen de sloop
vond de bewonerscommissie in de
SP een goede partner. “Wij hebben
ervaren met dergelijke situaties.”
aldus kandidaat gemeenteraadslid
van de SP, Bas Maes. “We helpen de
bewoners maar al te graag een vuist
te maken tegen de doorgeslagen
sloopwoede van Wonen Breburg.”
In juli dit jaar kregen de bewoners van
de Zaart tot hun grote schrik te horen
dat hun appartementen binnen vijf
jaar gesloopt zullen worden. De
huizen zouden niet
rolstoeltoegankelijk zijn en moeten
daarom vervangen worden voor

ROOD WEER OP DE RAILS

woningen die dat wel zijn. “Een op
ons verzoek uitgevoerd onderzoek
toont aan dat met eenvoudige
aanpassingen de woningen wel
toegankelijk gemaakt kunnen worden
voor rolstoelen.” legt woordvoerder
namens de bewonerscommissie,
Anneke Baardman uit “Wonen
Breburg wil dit echter niet horen.”
Baardman vervolgt “De door Wonen
Breburg aangestelde woonconsulente
weet niets, of wil niets zeggen.”

Dit gevoel van onmacht heeftvorige
week geresulteerd in een noodoproep
aan de raadscommissie Milieu en
Mobiliteit van de Bredase
gemeenteraad. Wethouder Janus
Oomen heeft daarin toegezegd een
gesprek te organiseren op
directieniveau tussen Wonen
Breburg, de bewonerscommissie van
de Zaart en de SP Breda.

In afwachting van dat gesprek nam
de SP het initiatief de bewoners van
de Zaart uit te nodigen op een

Onlangs is er weer een ROOD
meeting in Breda geweest. De eerste
bijeenkomst in een aantal weken tijd.
Er is een actieve groep leden
bijeen gekomen, die klaar staat om
het een en ander voor elkaar te
krijgen. Hierbij waren ook Lieke Smits
aanwezig, van het landelijke
ROOD-bestuur, en Paul Lempens van
de Tweede Kamerfractie, die ook hun
zegje hebben kunnen doen en die wij
om hun mening hebben gevraagd.

Met elkaar hebben wij allereerst
gekeken wat eenieder belangrijk
vond. De dingen die nu moesten gaan
gebeuren, en de dingen die men
belangrijk vindt voor de wat langere
termijn. Er zijn verschillende
ideeën naar voren gekomen.
Uiteindelijk hebben wij met zijn allen
de dingen eruit gekozen die het meest
van belang waren.

Inmiddels heeft er al een gaarkeuken-
actie plaatsgevonden, om duidelijk te

drukbezochte bewonersavond en om
samen met de bewonerscommissie
hen op de hoogte te brengen van de
ontwikkelingen tot op heden. “Ook
gaan we bekijken hoe we het gesprek
met Wonen Breburg in zullen steken.”
Aldus Maes “En we moeten natuurlijk
niet naïef zijn. Mocht het gesprek
nergens toe lijden dan moeten we de
mogelijke vervolgstappen al klaar
hebben liggen.”

SP Breda verspreidt jaarkrant
In een oplage van 35.000 vindt
momenteel de jaarkrant van onze
fractie haar weg naar de Bredanaars.
In de krant onder andere een inter-
view met raadslid en lijsttrekker bij de
komende verkiezingen Joyce van der
Sanden, een voorstel om als
gemeente zélf werk te maken van re-
integratie, en een overzicht van de
initiatieven en successen van de SP-
afdeling en fractie in 2009. De krant
niet in de bus ontvangen? Lees 'm
online op de website van de SP!

maken dat er te veel voedsel
weggegooid wordt door supermarkten,
en dat terwijl er heel veel mensen
zijn die niet eens het geld hebben om
eten te kopen. Ook gaan er mensen
beginnen met de actie 'Hoe super is
jouw Super?' Hiermee willen
wij aan de mensen duidelijk maken dat
er vaak belabberde werk-
omstandigheden zijn voor de mensen
die bij supermarkten werken. Hierbij
gaan wij niet alleen supermarkten
betrekken, maar ook de Hema,
V&D, McDonalds, BurgerKing
enzovoorts.

We hebben ook de woningnood
besproken. Wij denken dat het een
goed idee is om als ROOD ook wat
meer aandacht te besteden aan de
woningnood, aan studenten-
woonruimte, en aan het kraakverbod.
Studentenwoonruimte is vaak veel te
duur voor studenten. Woonruimten
zijn er veel te weinig. Er is veel te veel
leegstand en verpaupering. Als ROOD

zijn wij van mening dat wij hier iets
aan moeten gaan doen.

Wat hiermee samenvalt is de
huisjesmelkerverkiezingen. Hier gaan
wij uiteraard ook hard mee verder.
Door flyers uit te delen bij
studentenhuizen en scholen, vragen
wij iedereen om hun huisjesmelker
op te geven voor de huisjesmelker-
verkiezingen. Uit de opgegeven
huisjesmelkers maken wij een keus
voor de beste huisjesmelker. Deze
krijgt een 'prijs' uitgereikt.

Al met al is er een goede ROOD-
groep bijeen geroepen. ROOD staat
ook weer sterk in 2010. Wij zullen
weer vele ludieke acties organiseren,
en laten weten dat de jongeren er ook
zijn, en nodig zijn!

MICHEL SPEKKERS
ROOD-contactpersoon



INTERVIEW HAN RIJGERSBERG
Deze maand een interview met Han Rijgersberg, directeur van de Brabantse tweedelijnsorganisatie ‘Palet,
adviseurs diversiteit’.

Han is geboren in Baarle-Nassau op
14 februari 1950. Hij doorloopt  in
Breda de HTS en gaat daarna
werken bij Philips in Roosendaal. Hij
wil meer doen voor de samenleving
dan enkel geld verdienen en carrière
maken en gaat in de jaren ’70 als
vrijwilliger Nederlandse les geven
aan mediterrane gastarbeiders, die
gehuisvest zijn in pensions als
sardientjes in een blik, zoals de
Polen nu.

De gastarbeiders, die naar Nederland
zijn gehaald door de werkgevers,
zetten hen in de industrie te werk in
Breda die nu teloor is gegaan.
Daarna zijn die eerste generatie
gastarbeiders, die weinig scholing
hadden, massaal in Nederland door
de werkgevers in de WAO gedumpt.

De club waar hij actief voor wordt
heette destijds ‘Stichting Bijstand
Buitenlandse Werknemers in West-
Brabant in het pand aan de
Kennedylaan, waar nu
Vluchtelingenwerk Breda zetelt.
In 1975 wordt Han groepswerker
Marokkanen van die club en zegt zijn
werk bij Philips op. Het is dan een
typische eerstelijns-organistatie, wat
inhoudt dat ze eigenlijk
maatschappelijk werk doen voor de
gastarbeiders.
Zorgen voor fatsoenlijke huisvesting
en het helpen met
belastingenformulieren, etc.

In 1987 wordt het een
tweedelijnsorganisatie en heten ze
Centrum Buitenlanders West-
Brabant, waar Han directeur van
wordt. Ze gaan dan advies geven aan
o.a. gemeenten en instellingen in
Brabant en aan de zelforganisaties
van migranten.

In 1997 veranderen ze na een fusie
met vijf gelijksoortige organisaties in
de provincie de naam in Palet,
adviseurs diversiteit met een
hoofdkantoor in Eindhoven en
bijkantoren in Den Bosch, Tilburg en
Breda (De missie van Palet is het

bevorderen van een samenleving, in
het bijzonder in de provincie Noord-
Brabant, waarin alle burgers
ongeacht hun etnische afkomst en
cultuur, in gelijke mate en zonder
belemmering kunnen participeren en
waaraan ze vanuit hun competenties
kunnen bijdragen.

Palet heeft in Brabant aan de wieg
gestaan van de antidiscriminatie-
bureaus Radar en Basta in Breda en
Den Bosch.

Wat doet Palet tegenwoordig?

Naast het advieswerk helpt
Palet met een aantal
succesvolle, met prijzen
bekroonde projecten burgers
om hun eigen kracht te
ontdekken en dit in te zetten
in hun eigen omgeving.

Zo zijn in vijfenveertig
plaatsen in Brabant
mentorenprojecten opgezet.
Geslaagde allochtone studenten
begeleiden hierin tieners zodat ze
meekunnen op school. Tevens heeft
Palet promotieteams van jongeren die
helpen om een stageplaats te vinden
en een beroepskeuze te maken. Ook
is er een inmiddels landelijk project
‘Reizen voor de toekomst’ ontwikkeld.

Groepen jongeren die tegen over
elkaar staan worden meegenomen
naar voormalig Concentratiekamp
Auschwitz in Polen om te zien wat er
gebeurd is en om onderling respect
voor elkaars cultuur te krijgen.
Iedereen is gelijk  maar toch
verschillend. Diversiteit heet dat met
een mooi woord.  Dat draagt ook
Brabant Bekent Kleur uit, waarvan
Han voorzitter iPalet is tegenwoordig
ook voor het spreiden van de mensen
over de hele stad op basis van
inkomen. Dus gemixte wijken van rijk,
arm en middenklasse.

Dat zegt de SP nu ook en zei dat ook
al in 1982 met haar nota ‘Gastarbeid
en Kapitaal’, waar toen het etiket
racisme op werd geplakt en waar de

SP veel linkse vijanden mee had
gemaakt.

Palet heeft 65 medewerkers en wordt
voor 75% betaald door de provincie.
Andere geldbronnen zijn gemeenten,
woningbouw-corporaties, ministeries
en Brussel. Kenmerkend voor Palet is
dat 65% van de medewerkers uit zo’n
20 culturen komen van Turks,
Marokkaans en Grieks tot Moluks.

Han is getrouwd, heeft twee kinderen
en een kleinkind en woont in Breda.
Zijn hobby’s zijn spelen in zijn band
‘KruXiaal’, waarin hij sax speelt en ze
spelen vooral ‘70’s en ‘80’s rock en
blues. Verder kookt hij graag en is
actief als vrijwilliger in de adviesraad
van het VSB-fonds.  Ook is hij weer
vrijwilliger voor buitenlanders in
Stichting Keyserkinderen, die
kinderen met een trauma uit
bijvoorbeeld Kosovo en Afghanistan
een vakantie geeft.

http://www.palet.nl/
http://www.keyserkinderen.com/

HANS CREEMERS
Redactie Slagkracht 12



VOLGENS JOYCE
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 3 maart zal SP-lijsttrekker Joyce van der
Sanden maandelijks een column in Slagkracht 12
verzorgen.

Al jarenlang besturen het CDA en de PvdA de gemeente
Breda. De laatste jaren hebben deze partijen twee dingen
gedaan. Aan de ene kant heel veel geld uitgeven aan
prestigeprojecten zoals de Haven en het Grafisch
Museum. Aan de andere kant dingen voor zich uit
schuiven en eindeloos nota’s en plannen schrijven zoals
over woningbouw, een nieuwe sporthal, de
evenementenhal, de wal bij Bavel en noodzakelijke
bezuinigingen.

Wat heeft dit College dan verkeerd gedaan en zouden wij
als SP anders doen? Een paar voorbeelden.

De afgelopen jaren zijn er meer huurwoningen gesloopt
en verkocht dan bijgebouwd waardoor de wachtlijsten
enorm zijn opgelopen. Inmiddels zijn 8.000 Bredanaars
dringend op zoek naar een huis en is de minimale
wachttijd voor een huurhuis vier jaar. Wat de SP betreft
moeten er veel meer goedkope huur- en koophuizen
worden gebouwd om de wacht-lijsten terug te dringen en
doorstroom te bevorderen.

Voor veel mensen is het moeilijk om in de huidige
economische crisis een baan te vinden. Er is heel veel
geld rondgepompt in zinloze trajecten om mensen naar
een baan te helpen, zonder succes. Hiervan hebben
alleen de re-integratiebureaus geprofiteerd, die hieraan
veel geld verdienen. Wat ons betreft moet de gemeente
zelf mensen helpen bij het vinden van een baan door het
oprichten van een gemeentelijk werkbedrijf en het
creëren van banen.

Nog steeds klagen buurtbewoners terecht over
onveiligheid, overlast, rommel en slecht onderhoud in hun
buurt. De gemeente doet er weinig aan en toont ook te
weinig initiatieven om samen met bewoners de handen
uit de mouwen te steken, bijvoorbeeld om ’s winters de
straten en stoepen sneeuwvrij te maken.

Jaarlijks gaan er miljoenen subsidie naar het Chassé-
theater en Grafisch Museum. Een deel van deze subsidie
willen wij besteden aan de Nieuwe Veste, bibliotheken in
de wijk en amateurkunst. We willen geen nieuwe
topsporthal maar investeren in bestaande sporthallen en -
velden en de zwembaden en ijsbaan weer in eigen
beheer van de gemeente.

Het is tijd om nu eindelijk eens de handen uit de mouwen
te steken en niet meer plannen en
nota’s te schrijven maar Gewoon Doen.

JOYCE VAN DER SANDEN
Lijsttrekker SP Breda

za 06-02 Officiele campagnestart: park
and pendel met de SP-bus van
het NAC-terrein naar de Haven

zo 07-02 Karaktûr met alle lijsttrekkers
en met Jan Marijnissen, 16.00,
café het Hijgend Hert, Pasbaan 7

ma 10-02 Ledenvergadering, De Wegwijzer
Steendorpstraat 2, 20.00

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,
Michel 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
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–34777337
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UW DONATIES ZIJN WELKOM!

Campagne voeren kost veel geld. Wilt u ook een bijdrage
leveren aan onze campagnekas? Stort dan uw donatie op
gironummer 4929895 ten name van SP afdeling Breda,
onder vermelding van “Campagne 2010”.


