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 Onvoldoende garanties voor verandering

Geen steun SP voor NAC-voorstel college

De SP heeft, samen met GroenLinks, tegen het collegevoorstel voor de aankoop van het NAC-
stadion gestemd. De aankoop van het stadion was noodzakelijk om de club van een faillissement
te redden. De SP eiste meer garanties dat er echt wat ging veranderen bij NAC en diende een
wijzigingsvoorstel in wat voorwaarden stelde aan de hoogte van de salarissen (de gemiddelde
jaarsalarissen bedragen 250.000 euro!), de verdergaande democratisering van de club en con-
trole van de gemeenteraad. Nadat dit wijzigingsvoorstel werd afgewezen (met alleen de steun
van GroenLinks) restte de fractie weinig anders dan tegen het oorspronkelijke voorstel te stem-
men.

Vanaf het bekend worden van de crisis heeft de SP duidelijk gemaakt dat er struc-
tureel iets moest veranderen om het profvoetbal van de ondergang te redden. In
juni schreef de SP in een notitie:

De voetbalsport, bron van vermaak en ontspanning voor miljoenen over de
hele wereld, wordt nu de nek omgedraaid door de commercie. Supporters
en vrijwilligers, voor wie hun club heel veel betekent, zijn eerder ongenode
gasten, die het ‘netwerken’ in de business-seats verstoren. Het wordt tijd
voor drastische maatregelen om het voetbal te redden. Voetbal is geen
reclamemiddel, geen alibi voor netwerkende managers en snelle commer-
ciële jongens! De SP pleitte voor terugbrengen van de salarissen naar aan-
vaardbaar niveau, omzetting van de B.V.’s naar verenigingen waarbij de le-
den (supporters en werknemers) het beleid bepalen en terugdringen van de
commercie in de voetbalsport.

Op 4 juli nam de raad een motie van de SP aan, die zich uitsprak voor meer
inspraak en zeggenschap voor de supporters. Een stap in de goede richting,
die ervoor zorgde dat de supporters één van de vier leden van de Raad van
Commissarissen af konden vaardigen en de Supportersraad – democratisch
gekozen uit en door alle supporters – meer invloed kreeg. De leden-
vergadering van de SP stelde op 16 september eisen op waaraan de ge-
meente moest voldoen om – voor de korte termijn – de steun van de SP te
kunnen krijgen. Op korte termijn moest er flink gesneden worden in de sa-
larissen, instemmingsrecht van de Supportersraad moest statutair geregeld
worden, de controle van de gemeente moest geregeld zijn enzovoort.

Bij de gemeenteraadsvergadering bleek – na drie uur vergaderen, terwijl
buiten op de ijzig koude Grote Markt tientallen supporters het debat volg-
den – dat de andere partijen zo ver niet wilden gaan, reden voor de SP om
het voorstel in de huidige vorm niet te steunen.

door Johan Kwisthout
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Nieuwe ontwikkelingen rondom de Heilig Hartkerk

Zoals de meeste leden van de SP wel weten is de SP
door Joska Dubbeldam, volop betrokken bij het behou-
den van de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda.
Het juridische proces duurt al vele jaren, ongeveer 20
jaar nu, en is voorlopig nog niet afgerond. Er is opnieuw
van alles te beleven en vandaar dat de leden van de SP
en de lezers van Slagkracht 12 hierbij het laatste nieuws
ontvangen.
De Stichting Toekomst Heilighart Kerk was aanwezig bij
de hoorzitting van woensdag 29 januari in Zoetermeer.
Deze hoorzitting moest bijdragen aan het vormen van
een nieuw advies voor de staatssecretaris van Cultuur.
En dit is weer nodig omdat de gemeente Breda de
sloopvergunning vorig jaar heeft moeten intrekken. Dit
tot teleurstelling van de vele voorstanders en sympathi-
santen van het behoud van de kerk. De kerk heeft mo-
menteel een rijksmonumentenstatus maar daarover
moet nu opnieuw een besluit worden genomen door de
staatssecretaris van Cultuur.
Zo’n hoorzitting is een bijzondere ervaring. Er zijn drie
commissieleden die luisteren naar de argumenten van
de verschillende partijen in deze zaak. De firma Ouwe-
hand werd vertegenwoordigd door hun advocaat, de
gemeente Breda werd vertegenwoordigd en het minis-
terie zelf was natuurlijk ook ‘aanwezig’ middels een
woordvoerder. Alle partijen brachten hun belangen zo
goed mogelijk onder woorden.
Ook aanwezig was de voorzitster van de Stichting Toe-
komst Heilig Hartkerk in Breda en de secretaris van de
stichting, Joska Dubbeldam. Wij werden bijgestaan door
een ter zaken kundige medestander uit Breda, één van
de vele mensen die helpen bij het juridische en maat-
schappelijke proces voor de kerk. De stichting zelf be-
staat alleen uit het bestuur, maar wij worden bijgestaan
door mensen met kennis en ervaring op allerlei belang-
rijke terreinen. Monumentenkennis, financiële kennis,
juridische kennis, historische kennis en kennis van de
architectuur.
Vrijdag 21 en dinsdag 25 februari 2003 zijn belangrijke
data voor de kerk. Op 21 februari wordt het advies van

de commissie bezwaarschriften bekend gemaakt en naar
aanleiding daarvan wordt op 25 februari door de staats-
secretaris van Cultuur bekend gemaakt of de Heilig Hart-
kerk een rijksmonument blijft. Tegen dat besluit is dan
weer beroep mogelijk.
De Stichting Toekomst Heilig Hartkerk is volop bezig met
het ontwikkelen van financieel betaalbare plannen, waar-
mee de kerk niet alleen behouden blijft, maar ook ge-
bruikt kan worden dóór en vóór de Bredase bevolking.
Wilt u meer informatie over de Stichting Toekomst Heilig
Hartkerk, dan kunt u terecht op telefoonnummer 076-
5217719 of per e-mail joska.d@tiscali.nl

door Joska Dubbeldam, secretaris van de Stichting Toe-
komst Heilig Hartkerk.

Zie voor meer informatie de volgende website;
http://welcome.to/heilighartkerk

De SP Kunst- en Cultuurprijs 2003

De werkgroep Kunst en Cultuur van de SP is volop bezig met het zoeken
en vinden van geschikte kandidaten voor de eerste SP KEC-prijs 2003.
Deze prijs is bedoeld om jong talent in allerlei verschillende kunst-
disciplines te steunen bij het promoten van hun talenten. Kandidaten
mogen zichzelf aanmelden maar inwoners van Breda mogen natuurlijk
ook kandidaten aanmelden. Een deskundige jury zal de inzendingen be-
oordelen op kwaliteit en originaliteit. U kunt daarvoor terecht bij de vol-
gende deelnemers van de werkgroep:

Maurice Spapens: 076-5221439 mauricespapens@tomaatnet.nl
Ruud Adriaansen: 076-5222705 fuga@tomaatnet.nl
Johan Kwisthout:  076-5714854 kwistjhp@wanadoo.nl
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Jeroen Kuijpers,
kandidaat 9 voor de Provinciale Statenverkiezingen van 11 maart 2003
door Joska Dubbeldam

Jeroen, sinds kort vader geworden van een pracht van een zoon, komt op de fiets aansprinten. ‘Ons’
commissielid voor verkeer en vervoer in de gemeente Breda gebruikt bijna altijd de fiets. Binnen krijg ik wat
te drinken.

Hoe voelt het om op een verkiesbare plaats te staan voor deze verkiezingen?

“Ja, wel goed, het is leuk om mijn kennis ook in te
kunnen zetten voor de Provinciale Staten van
Noord-Brabant. De Provincie fungeert als achtervang
voor de gemeenten en voor ‘Den Haag’ en veel gel-
den gaan in de toekomst rechtstreeks naar de Pro-
vincie toe. Het hokjesdenken moet aan de kaak
worden gesteld. Gemeenten hebben weinig belang-
stelling voor dat wat er over de gemeentegrens ge-
beurt. Het is een spannende plaats omdat kiezers
niet alleen de Provinciale Staten kiezen maar ook de
Eerste Kamer. Er zijn niet veel mensen die weten
wat die club allemaal doet in Den Haag. De SP is wel
tegen de Eerste Kamer als bestuursorgaan, maar
zolang zoiets er nog is, is het van belang om ook
daar invloed uit te oefenen, juist omdat ze een con-
trolerende taak vervullen ten aanzien van het beleid
van de Tweede Kamer. Overigens ben ik van mening
dat we, voor de Provinciale Statenverkiezingen, ook
de Provinciale Statenkandidaat moeten promoten,
Nico Heijmans voor de SP. Als de SP het ‘hoofd’ van
Jan Marijnissen op de poster wil afdrukken, lijkt mij
dat niet zo’n goed idee.”

Welke bijdrage denk jij te gaan leveren voor de Provincie Noord-Brabant?

“Nou, dan gaat het over duurzame mobiliteit en de infrastructuur in Brabant. Mijn bijdrage zal voor een be-
langrijk deel worden bepaald door de grootte van de fractie, maar ik wil graag op bezoek op onbekende
plaatsen in Brabant. Ook hoop ik de belangen van Breda daar te vertegenwoordigen, maar dan wel gezien
door een ‘tomaatrode’ bril, dus met de SP-visie op de toekomst. Noord-Brabant is een zeer verstedelijkt
gebied met een hoog autogebruik. Het is van belang om verdere expertise te ontwikkelen als het gaat om
schaalvergroting en het investeren op lokaal niveau.”

Hoe komt jouw takenpakket eruit te zien en wat kan je daarmee doen?

Door zijn relatief lage plaats op de kandidatenlijst is het takenpakket van Jeroen wel te overzien. Zijn voor-
keur gaat uit naar het versterken van het openbaar vervoer in plaats van meer asfalt.
“Het aanleggen van asfalt moet je per situatie bekijken. Het realiseren van sneltrams en vrije trambanen is
een nieuwe en noodzakelijke gedachte. Zo blijf ik bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie op mobi-
liteit.”

Oproep!

Oproepje voor mensen die zich willen laten interviewen voor Slagkracht 12.
Iedereen met een bijzondere mening over politiek of iemand die zich inzet voor de Bredase bevolking, kan zich
aanmelden voor een interview. Dit kan men doen door te mailen naar de redactie van Slagkracht 12,
joska.d@tiscali.nl of men kan zich aanmelden via het fractieadres: fractie SP, Stadserf 1, 4811 XS  Breda, 076-
5294332.



Slagkracht 12 is het nieuwsblad van
SP afdeling Breda en verschijnt

maandelijks.

Redactie:
Joska Dubbeldam, Astrid Beuger,

Arne Goudriaan, Johan Kwisthout.
Opmaak: Patrick van Elewout. De
redactie is te bereiken per email:

joska.d@tiscali.nl of via het
afdelingsadres.

SP Hulpdienst:
Maandagavond van 19.00 tot 20.00

uur inloopsprekkuur  in
gemeenschapshuis de Biesdonk,

Belgiëplein 8
(Voor de deur is de bushalte van
lijn 4. Auto’s kunnen vlakbij gepar-

keerd worden.
Er zijn geen trappen.)

Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur op het Stadserf 1 (op afspraak

via telefoonnr. 076-529 43 32)

De Nieuwsbrief van de SP verschijnt
maandelijks bij de brievenbus van
de Sociale Dienst aan de Vlaszak.

Redactie en opmaak:
Joska Dubbeldam

03 maart
Algemene Ledenvergadering
20:00 uur  ,De Biesdonk,  Belgieplein 8

27 maart
gemeenteraadsvergadering,
19.30 uur, Stadserf 1  Breda

31 maart
algemene ledenvergadering, aanvang
20.00 uur, gemeenschapshuis aan het
Belgiëplein 8.Tijdens deze leden-
vergadering worden het bestuur en de
voorzitter van het bestuur gekozen.
Leden die zich kandidaat willen stellen
worden verzocht daarover contact op
te nemen met de voorzitter Koos
Gouka, 076-5711926 of met de vice-
voorzitter Arjan Schillemans, 076-
5811283. Aanmelden kan tot en met
zondag 30 maart 2003. Ook de huidige
bestuursleden worden verzocht zich
opnieuw aan te melden bij de voorzit-
ter of vice-voorzitter.
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Herdenken in Berlijn

Op 15 januari 1919 werden in Berlijn Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht
vermoord. De moord op deze twee socialisten wordt ieder jaar herdacht.
Jaarlijks wordt in Berlijn een demonstratie georganiseerd ter nagedachte-
nis aan deze twee actieve socialisten. Op 12 januari kwamen duizenden
mensen bijeen om Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg te herdenken.
In een korte tocht trokken al deze mensen naar een herdenkingsplaats.
Daar trekt een enorme steen met opschrift de aandacht. Het opschrift
luidt: “Die toten mahnen uns.”
Maar waarom dit verhaal over een herdenking in deze Slagkracht 12?
Jaarlijks vertrekt ook een handvol Nederlandse mensen naar Berlijn om
mee te doen aan de herdenking. Dit jaar gingen er ook mensen uit Breda
mee. Enkele leden (en sympathisanten) van de Socialistische Partij onder-
namen een lange autotocht naar Berlijn.
Op zondag was de demon-
stratie: op zaterdagochtend
elf uur reisde het Neder-
landse gezelschap af naar
Berlijn. Eenmaal daar aan-
gekomen was het wachten
op een aantal Duitse socia-
listen, die lid zijn van de SAV
(Sozialistische Alternative).
Deze organisatie doet jaar-
lijks ook mee aan de her-
denking en biedt dan onder-
dak aan de Nederlanderse
collega-socialisten. De men-
sen uit Breda kregen dan
ook allen een slaapplaats
toebedeeld. En na een, voor sommigen lange, nacht was het tijd voor de
demonstratieve optocht richting de herdenkingsplaats. Allerlei groeperin-
gen liepen mee. Van de PDS (de Duitse tegenhanger van de SP) tot allerlei
Marxistische organisaties: ze waren er allemaal bij. Er werden leuzen ge-
schreeuwd en er werd muziek gemaakt. Tegen het einde van de tocht
zetten de Duitse socialisten de Internationale in. De Nederlanders deden
mee. In het Nederlands! Toen kwam de stoet aan bij de herdenkings-
plaats. Terwijl er plechtige muziek ten gehore werd gebracht, legden vele
mensen bloemen rond de gedenksteen. Rosa Luxemburg en Karl
Liebknecht werden vermoord net na afloop van de Eerste Wereldoorlog.
Zij wilden, in navolging van Rusland, een socialistische revolutie ontkete-
nen in Duitsland. Het kwam er niet van. Ze werden voortijdig vermoord.
De sociaal-democraten grepen de macht en de kans op een revolutie in
Duitsland ging voorbij. In de herdenkingstocht van dit jaar speelde de drei-
gende oorlog tegen Irak een grote rol. Velen schreeuwden om internatio-
nale solidariteit: geen oorlog tegen Irak. En zo werd de herdenking gekop-
peld aan het heden: “De doden waarschuwen ons.” Daarom moeten we
er op 15 februari om 13:00 uur allemaal staan, daar op de Dam in Am-
sterdam! Om te demonstreren tegen een oorlog tegen Irak. De mensen
die naar Berlijn geweest zijn, zullen in ieder geval meedemonstreren. Ik
hoop dat ook u aanwezig bent!

door Arjan Schillemans


