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RIJMEN EN DICHTEN
Breda heeft sinds kort een stadsdichter. Zijn
naam is Olaf Douwes Dekker (inderdaad, 
familie van Eduard, beter bekend als Multatuli)
en hij presenteert een cultureel programma op
de plaatselijke TV, en hij is gemeenteraadslid
voor de VVD. Dat is opmerkelijk voor een
stadsdichter: je zou verwachten dat dit een zo
onafhankelijk mogelijk persoon is, die de
gebeurtenissen in de stad van commentaar
voorziet. En niet een lid van een coalitiepartij
die gebonden is aan het programakkoord.

Dat een gemeenteraadslid met ongetwijfeld
goede contacten er een prestigieus postje bij
krijgt, brengt hem direct al in een lastige 
situatie: hij heeft de schijn tegen dat er wel iets
bekokstoofd zal zijn. Zeker omdat de
'volksstemming' op Internet al snel werd 
afgeblazen en de jury zelf een keuze maakte.
Douwes Dekker heeft toch al een mist van 
partijdigheid om zich heen hangen: bij de 
voordracht voor de zendvergunning in Breda,
waar de strijd ging tussen BRTS en BOS, liet
Douwes Dekker na om zich uit de stemming in
de raad terug te trekken, ondanks zijn
betrokkenheid bij de BRTS.

Tja, op de keuze en vooral de manier van
kiezen valt veel af te dingen. Niet dat ik
Douwes Dekker zijn erkenning als kunstenaar
niet gun, maar als gemeenteraadslid kan hij
niet anders dan de benoeming beleefd en onder
dankzegging afwijzen.

Ik heb wel een alternatief: een Bredase dichter
die iedereen kent in Breda, zeer toegankelijk
schrijft, altijd aanwezig is als er wat gebeurt in
de stad, naar alle mogelijke maatstaven zo
onafhankelijk is als maar zijn kan en er zelfs
uitziet als een Bohémien. Hij woont in de stad,
maar zijn vaste verblijfplaats is vooral het
Valkenberg. Wie regelmatig bezoeker is van
evenementen in de binnenstad heeft hem vast
wel eens voorbij zien huppelen: dansend, de
actualiteit becommentariërend, of gewoon een
blikje bier drinkend.

'Park Peter': wat mij betreft ben jij de enige
echte stadsdichter van Breda!

Johan Kwisthout
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JOOST MAG HET WETEN
Van de Voorzitter
Tsja dingen lopen zoals ze gaan. Door een vervroegde
deadline in verband met een sociale drukkerij die
voortaan uw Slagkracht gaat vermenigvuldigen,
vouwen etc., doe ik nog 1 keer de Slagkracht om die
de volgende keer door Martin te laten doen. Ik heb de
vorige keer een Bart aangekondigd en was daarin
abuis, het is Martin. Hij zal zich nog aan u
voorstellen.

U ziet het nieuw papier, nieuwe vormgeving.
Zaterdag 5 februari zijn Johan Kwisthout en Maurice
Spapens naar de landelijke scholing
Afdelingscommunicatie geweest. Een zeer leerzame
dag waarin allerlei onderwerpen aan de orde kwamen
met betrekking tot de interne en externe 
communicatie.

Direct kan ik de tips aanwijzingen en stramien
gedachten in de praktijk brengen. Een mooi voorbeeld
van de doelstelling die de SP landelijk heeft gesteld,
het scholen van bestuursleden en actieve leden.
Het is geen vrijblijvend vrijwilligerswerk dat er
gebeurd, de scholingen helpen daar goed bij om te
verdiepen en te verbreden en doorlopend te 
analyseren.

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE.
Iets wat lang niet altijd goed loopt en welke op dit
moment op allerlei gebieden onder de loep wordt
genomen en verbeterd. Uw partij groeit en ook lokaal
is dat het geval. Je zou kunnen zeggen dat er een
overgang heeft plaats gevonden van een oud naar een
nieuw jasje, wel een paar maten groter, geheten de
fractiekamer. We zijn een jaar geleden naar een
grotere ruimte verhuist. Gevolg een nieuwe inrichting
van de fractiekamer zowel van buiten als onder de
kap.

Het centrum van de lokale partij, de fractiekamer.
Het is hier waar de post binnenkomt, de e-mail, de
vergaderingen gehouden worden, de hulpdienst draait,
de fractie en commissieleden hun werk doen, waar
onze stagiair meer en meer zijn werk gaat doen.
En alles wat niet direct onder een noemer te vatten is.

Een schema wordt op dit moment in elkaar gezet om
het een en ander in banen te leiden zodat wij u zo
goed mogelijk kunnen bereiken.
Het fax/antwoordapparaat moet nog door de gemeente
aangesloten worden en dan kunt ons ook bereiken als
wij er niet zijn. De nieuwe computer wordt met een
systeem opgezet zodat de ingekomen post digitaal
beter verwerkt kan worden. En zoals altijd het kost
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UIT DE RAAD
Aanplakborden
Wijzigingsvoorstel SP aangenomen: 
College verplicht om aanplakborden te plaatsen

Bij de raadsbehandeling van de APV
(algemene plaatselijke verordening) heeft de 
meerderheid van de raad (PvdA, GroenLinks,
Leefbaar, Breda'97, D66 en de SP) een 
wijzigingsvoorstel van de SP overgenomen om bij het 
wildplak-verbod tevens een lid op te nemen dat het
college verplicht stelt om aanplakborden neer te
zetten waarop wél legaal aangeplakt mag worden. 
Het betreft hier alleen niet-commerciële uitingen,
zoals muurkranten, posters, aankondigingen van
demonstraties enzovoort. Een voorstel van de SP
om de APV op dit punt niet van toepassing te laten
zijn, totdat de aanplakborden er staan, kon niet op een
meerderheid rekenen. 
Het amendement daarover werd door de SP
aangehouden, om als drukmiddel te laten dienen als 
de borden er niet snel genoeg komen.

De SP strijdt sinds jaar en dag voor vrije aanplak-
plaatsen, om ook degenen  die geen geld hebben voor
dure advertenties, of die niet de beschikking hebben
over een column of een praatprogramma op TV, de
gelegenheid te geven hun mening kenbaar te maken.
Tot nu toe kent Breda alleen aanplakborden bij 
verkiezingen, waarbij de deelnemende partijen een
poster in kunnen leveren die door de gemeente
geplakt wordt. Vier SP-leden, onder wie de zittende 

tijd om dit soort dingen geregeld te krijgen

U merkt er direct misschien niet veel van maar op alle
fronten wordt er hard gewerkt aan de verbetering van
de communicatie, het helder krijgen van besluitlijnen,
acties en daar is het weer, de communicatie
daaromheen, zowel intern als extern.

Heeft u suggesties, verbeteringen, positieve
opbouwende kritiek ( hoe negatief die misschien ook
mag zijn), neem alstublieft op 1 van de vele manieren
contact met ons op. Ik sta voor een partij die van ons
allen is en door ons allemaal gedragen dient te
worden. Hoe u daar aan bij kunt dragen laat ik over
aan uw eigen inzichten. 
Het doel moge duidelijk zijn. 
Deze maatschappij moet eerlijker en beter worden.
K I E Z E N O F D E L E N
het motto.

Maurice Spapens Waarnemend Voorzitter Breda

fractie, zijn in 1996 gearresteerd wegens het aan-
plakken van posters van de SP, en hebben een
rechtzaak gevoerd met een beroep op de vrijheid van 
meningsuiting in de Grondwet. 
Helaas was de rechter niet onder de indruk van onze
bezwaren tegen een algeheel plakverbod; gelukkig
halen we - achteraf - nu wel ons gelijk.

De wethouder zegde toe, volgende maand in het 
college een voorstel te doen voor de locaties van de
borden. Omdat er bouwvergunningen nodig zijn en er 
bezwaarprocedures kunnen komen kan het nog wel
een aantal maanden duren voordat de borden er staan.
In ieder geval is er nu wettelijk vastgelegd dat
iedereen in Breda het recht en de mogelijkheid heeft
om met affiches de aandacht ergens op te vestigen. 

Het aanplakken 
- bijvoorbeeld op elektriciteitshuisjes - 
buiten de aanplakborden blijft strafbaar. !!!!!

Johan Kwisthout

A L G E M E N E
L E D E N V E R G A D E R I N G

Woensdag 16 maart
C a f é  P u b l i e k e  We r k e n  
St. Annastraat 12 te Breda

W A T
Bespreking Jaarplan 2005
Discussie verkiezingen 2006

Verkiezing van 
uw Nieuwe Bestuur

G E Z O C H T
3 leden voor onafhankelijke
telling van de stemmen
3 leden voor de controle van
de uitgaven 2004
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R O O D
LANDELIJK EN LOKAAL ACTIEF.

Doe mee aan de landelijke ROOD
actiecampagne: 
Leeftijdsdiscriminatie bij jongeren.

Sinds 1 mei 2004 is er in Nederland een wet in 
werking getreden die directe en indirecte 
leeftijdsdiscriminatie bij arbeid verbiedt.

Prachtig zou je denken, was het niet zo dat er op 3
mei 2004 al een overtreding werd gemeld. Helaas
bleef het daar niet bij. Er schijnen zelfs contracten te
bestaan die de piepjonge werknemer alvast inlichten
over hun ontslag dat ze zullen krijgen op hun 18e 
verjaardag. Het is nu eenmaal zo dat jongeren die nét
te oud zijn, bijvoorbeeld 16, 18 of 21, meer kosten
en dus niet meer aantrekkelijk zijn voor de op winst
jagende werkgever, die nu eenmaal meer vrij baan
heeft gekregen in het stellen van eisen aan
personeel door een groeiend tekort aan werk.
ROOD gaat actievoeren voor een betere handhaving
van deze wet. We willen dat er een scherpere cotrole
komt. We gaan de actie vorm geven door het
aanleggen van een zwartboek, dat we de 
verantwoordelijke minsister zullen aanbieden op 1
mei 2005. Juist, precies een jaar later, op de dag van
de arbeid. We willen zoveel mogelijk bewijzen van
leeeftijdsdicriminatie verzamelen om zo de wet 
tegenover de prdaktijk te zetten.
Om op 1 mei onze slag te slaan hebben we jullie 
bijdrage nodig. Ga in jouw omgeving op zoek en
stuur ons zoveel mogelijk bewijzen die in strijd zijn
met deze wet naar 

roodbreda@sp.nl 
of stuur ze op naar de SP, 
Stadserf 1,
4811 XS Breda. 

De bewijzen kunnen bestaan uit 

personeelsadvertenties die je gevonden hebt, 
een contact dat niet klopt 
of een getypt verhaal uit eigen of andermans ervaring.

ACTIE VOOR EEN KLEURRIJK 
BRABANT IN DEN BOSCH

Het 'Comité voor een kleurrijk Brabant', waar 
verschillende ROOD groepen uit Brabant deel van
uitmaken, houdt op 12 maart een demonstratie tegen
racisme. De demonstratie begint om 13:00 uur op het
verzamelpunt stadion Den Bosch en zal daar rond de
klok van 15:00 weer eindigen. Vanaf dit punt wordt er
een uitgestippelde route door het centrum gelopen
met een onderbreking voor de genodigde sprekers.
Trek de spandoeken uit de kast en demonstreer mee
tegen racisme, vóór een kleurrijk Brabant. Mogelijk
organiseren we gezamenlijk vervoer dus als je mee
wilt, neem dan contact op met de afdeling!

A L G E M E N E
L E D E N V E R G A D E R I N G

Woensdag 16 maart
C a f é  P u b l i e k e  We r k e n  
St. Annastraat 12 te Breda

W A T
Bespreking Jaarplan 2005
Discussie verkiezingen 2006

Verkiezing van 
uw Nieuwe Bestuur

G E Z O C H T
3 leden voor onafhankelijke
telling van de stemmen



JAARPLAN 2005
SP AFDELING BREDA

INLEIDING
De afdeling stelt ieder jaar een jaarplan, jaarverslag,
begroting en financieel verslag vast. Bij deze vindt u
het jaarplan voor 2005, waarin we aangeven wat we
willen bereiken en hoe we dat willen doen. Dit is niet
zomaar een document wat na aanname weer in de
bureaulade verdwijnt, maar wordt bij de vaststelling
van het jaarverslag als onderlegger gebruikt om te
bespreken hoe we aan onze doelstellingen hebben
voldaan.

Dit jaarplan staat in het teken van het versterken van
onze afdeling, met het oog op de verkiezingen voor
de gemeenteraad in maart 2006.

INTERNE DEMOCRATIE EN 
SLAGVAARDIGHEID
1. De wekelijkse afdelingsvergadering blijkt in de
praktijk goed te werken. Iedereen die mee wil denken
en praten met de afdeling heeft de kans om zowel op
organisatorisch als op politiek gebied zijn of haar
zegje te doen. We moeten er naar streven om meer
mensen hierbij te betrekken (wat dan wel als conse-
quentie heeft dat de vergaderlocatie niet meer vol-
doet), en we moeten eraan werken om de vergaderin-
gen efficienter te laten verlopen. Verbetervoorstellen
worden momenteel in de praktijk uitgeprobeerd. In
het jaarverslag moeten we de manier van vergaderen
wat uitgebreider bespreken. 

AGENDA
2. De agenda van de afdelingsvergadering, en de
actielijst moeten gepubliceerd worden en in ieder
geval tijdig beschikbaar zijn. De actielijst is voor een
belangrijk deel leidraad voor ons werk, en voor de
bespreking in de afdelingsvergadering. Waar mogelijk
moeten onderwerpen schriftelijk voorbereid worden.

AFDELINGSBESTUUR
3. De afdeling kiest ieder jaar een afdelingsbestuur.
Dit bestuur is collectief verantwoordelijk voor de lei-
ding van de afdeling. Bestuursleden leggen verantwo-
ording af aan de leden, en kandidaten stellen zich
voor op de ledenvergadering. Zo weet iedereen wie er
gekozen wordt en hoe deze persoon gefunctioneerd
heeft.
Van bestuursleden verwachten we, dat ze actief mee-
draaien in de afdeling, de vergaderingen waar
mogelijk bezoeken, en collectief en individueel ver-
antwoordelijkheid dragen voor de afdeling. De afdel-
ing kiest ook in functie een dagelijks bestuur,

bestaande uit de afdelingsvoorzitter, vice-voorzitter en
de organisatiesecretaris, en aangevuld met de frac-
tievoorzitter in de raad. Zij bereiden de afdelingsver-
gaderingen voor, en kunnen indien noodzakelijk de
nodige besluiten nemen en knopen doorhakken tussen
twee vergaderingen in, als de actualiteit daarom
vraagt. Uiteraard wordt dit achteraf bekrachtigd door
de afdelingsvergadering.

BESTUURSLEDEN
4. De bestuursleden verdelen in ieder geval de vol-
gende bestuurstaken (voorzitter en organisatiesecre-
taris worden in functie gekozen):

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
organisatiesecretaris
hulpdienst
slagkracht/media
rood
website
tribuneverzending
randgemeenten
bedrijvenwerk (maat is vol, solidair)
scholingscoordinator
kerngroepen (kec, wonen, ...)
ledencoordinator (vrijwilligersbestand)
actie-coordinator

FRACTIEWERK
5. Dit jaar gaan we verder met het inwerken van de
nieuwe kandidaten. Iedereen die zich daarvoor
opgeeft kan zowel landelijk (algemeen) als plaatselijk
(toegespitst op Breda) meedoen aan scholing. Voor de
top van de lijst (verkiesbare kandidaten) stelt het lan-
delijk secretariaat deze scholing zelfs verplicht. In
oktober 2005 stellen we de lijst voor de komende
raadsverkiezingen vast.

RAADSCOMMISSIES
6. We blijven werken aan een betere bespreking en
voorbereiding van de raadscommissies. We proberen
de fractiekamer ten minste in de ochtenden zoveel als
mogelijk bezet te houden, zodat mensen ons daar
kunnen bereiken. Het is wenselijk hier een rooster
voor op te stellen voor de kaderleden die in staat zijn
overdag tijd vrij te maken. We werken aan een beter
systeem van beantwoording en behandeling van de
binnengekomen post, en het verdelen en terugkoppe-
len van uitnodigingen.

GEMEENTERAAD
7. We zetten in op 10 procent van de stemmen, wat
inhoudt dat we vier zetels gaan halen in de raad.
Gezien eerdere resultaten en de landelijke prognoses
is dit een haalbaar streven. Dit houdt in dat we ten
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minste acht betrouwbare, geschoolde kandidaten voor
de gemeenteraad moeten hebben (4 raadsleden, 2
commissieleden, 2 mensen stand-by).

SCHOLING EN DISCUSSIE
8. We plannen maandelijks een scholingsavond in.
Hiervoor wordt een scholingsagenda opgesteld met
verschillende cursussen. Denk bijvoorbeeld aan cur-
sussen over het raadswerk, een basiscursus socialisme
voor nieuwe partijgenoten, en practische cursussen als
omgaan met de media, in debat gaan, maken van een
draaiboek, en presentatie en huisstijl.

DAG VAN HET SOCIALISME 
9. Ook in 2005 organiseren we weer een socialisme
2005-bijeenkomst. We onderzoeken de mogelijkheid
om dit te koppelen aan een week met verschillende
activiteiten (forumavond, excursie, prijsvraag, ...). We
richten een werkgroep op die de mogelijkheid van een
regelmatig politiek cafe (naar het model van Oss) gaat
onderzoeken.

SP-CONGRES
10. In 2005 wordt ook een SP-congres gehouden. De
voorbereiding hierop is een uitgelezen mogelijkheid
om zoveel mogelijk leden voor het partijwerk te inter-
esseren, en hen bij de discussies te betrekken. In het
najaar komt er een uitgebreide discussie over het
verkiezingsprogramma: niet om over punten en
komma's te zeuren, maar vooral om samen duidelijk
te maken waar de SP voor staat, waar we naar toe
willen en waarom.

WERKGROEPEN
11. De werkgroepen (in oprichting) werken niet alleen
aan acties, maar ook aan het uitwerken van een visie
op hun deelterrein. Denk dan aan het publiceren van
notities en rapporten, waardoor de standpunten en het
imago van de SP meer uitgewerkt wordt en we naar
buiten toe ook met vernieuwende ideeen kunnen
komen.

SPECIFIEKE TAKEN
12. Met bijna 400 leden moeten we meer mensen dan
nu bij het partijwerk kunnen betrekken. In het bestuur
stellen we een ledencoordinator aan, met als speci-
fieke taak om het aantal vrijwilligers te vergroten en
de leden meer bij de organisatie te betrekken. We
doen dit onder andere met kennismakingsbijeenkom-
sten, ledenbezoeken, een vacaturebank en database
voor actieve leden, en door leden te organiseren op
specifieke werkgroepen.

BEDRIJVENWERK
13. Het bedrijvenwerk van de SP gaan we een flinke
impuls geven. Door te participeren in De Maat is Vol,

regelmatig aanwezig te zijn bij de bedrijfspoorten en
bij acties, versterken we ons imago als dé arbeider-
spartij. 

SLAGKRACHT
14. We werven meer mensen voor het slagkracht
team, en blijven actief op zoek naar een vaste coordi-
nator-verantwoordelijke. De website wordt technisch,
maar vooral inhoudelijk veranderd, waardoor de web-
site meer interactief wordt en relevante informatie
snel gevonden kan worden. Het forum wordt in de
huidige vorm afgeschaft, we openen het alleen voor
specifieke onderwerpen zoals de congres- of de
verkiezingsvoorbereiding. Dan maken we er wel
intensief gebruik van zodat het een meerwaarde heeft.
Wel maken we een soort van planbord (een weblog)
waar we snel en actueel allerlei informatie op kwijt
kunnen. Het drukwerk voor Slagkracht wordt verder
geproffesionaliseerd, waarbij uitbesteding aan een
drukkerij tot de mogelijkheden behoort.

FINANCIELE ADMINISTRATIE
15. De financiele administratie wordt verder geprofes-
sionaliseerd, met een begroting en jaarrekening, en
voorzieningen voor bijvoorbeeld de verkiezingscam-
pagne.

AFDELING IN OPRICHTING
16. We proberen een afdeling in oprichting van de
grond te krijgen in de gemeente Zundert. De afdeling
Geertruidenberg blijven we waar nodig concreet
ondersteunen om daar een stap voorwaarts te maken
en een stabiele afdeling te vormen.

ROOD
17. De SP-afdeling investeert meer in het uitbouwen
van Rood, met alle respect voor de onafhankelijkheid
van onze jongerenorganisatie. Onafhankelijkheid wil
echter niet zeggen, dat men in het diepe wordt
gegooid. In overleg met Rood kunnen we specifieke
scholingen organiseren voor onze actieve jongeren,
assisteren bij acties en verder alle ondersteuning ver-
lenen om tot een grote, actieve groep jongeren te
komen. Het is wenselijk om bij iedere Rood-vergader-
ing een 'coach' vanuit de SP-afdeling aanwezig te
laten zijn.

Bestuur en Fractie afdeling Breda.
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JAARVERSLAG 2004 
SP AFDELING BREDA

Bij deze vindt u het jaarverslag over
2004. In dit verslag wil het bestuur en de fractie ver-
antwoording afleggen over de activiteiten in de
afgelopen periode. Het financieel verslag wordt
afzonderlijk besproken en vastgesteld.

BESTUUR
Het nieuw verkozen bestuur bestond deze periode uit
de volgende personen

Joost Hooghuis (voorzitter)
Johan Kwisthout (fractievoorzitter, organisatie-secre-
taris)
Koos Gouka (penningmeester)
Maurice Spapens (vice-voorzitter, werkgroep kunst en
cultuur, Vormgeving SlagKracht, Coordinatie SK
vanaf juni,)
Kees van der Kerkhof (fractiemedewerker)
Frank Vergroesen (fractie, logistiek)
Peter Ligtvoet (Hulpdienst)
Ruud Adriaansen (algemeen)
Arne Goudriaan (algemeen)
Dick Meeusen (algemeen)
Joska Dubbeldam (Slagkracht, tot maart)
Judith Korving (Slagkracht 12, van maart tot juni)
Jeroen van den Heuvel (Website, tot maart)
Matijs Kruit (ROOD, tot oktober)

Jeroen en Joska waren in maart geen kandidaat meer,
Judith heeft in juni bedankt als bestuurslid. Joost
Hooghuis heeft in oktober het voorzittersschap
neergelegd om persoonlijke redenen en is vervangen
door waarnemend voorzitter Maurice Spapens. Koos
Gouka is door het bestuur gekozen als vice-voorzitter.
Judith Koelewijn is voorzitter van ROOD geworden.
De website is overgenomen door Guido Tubbing en
Pieter Verbunt. Ronald van der Wal heeft de Tribune-
coordinatie overgenomen van Arjan Schillemans; Ben
van den Bosch is als verantwoordelijke voor het
bedrijvenwerk aspirant-bestuurslid geworden.
Joyce van der Sanden is aspirant bestuurslid gewor-
den wat betreft de nieuwe leden, ledenavonden, daar-
naast redactielid van de Slagkracht

HET AFGELOPEN JAAR 2004
In januari is een werkgroep gestart met het doorlicht-
en van de organisatie en het doen van verbeter-
voorstellen. Deze werkgroep bestond uit Joost
Hooghuis, Jeroen v/d Heuvel, Maurice Spapens en
Johan Kwisthout. In februari is een aanvang gemaakt
met een van de voorstellen van de werkgroep,
namelijk het opzetten van een kaderdatabase.

In maart werd een nieuw bestuur gekozen. In februari
en maart speelde ook het conflict tussen de partij en
Ali Lazrak. De afdeling heeft een brief naar het parti-
jbestuur gestuurd om beklag te doen over het in onze
ogen gedraal van de partijleiding. Een tweede brief
naar het partijbestuur werd gestuurd in november,
waarin de afdeling ingaat op de door de partijvoorzit-
ter (Jan Marijnissen) geuitte kritiek op de afdeling.
Hierop heeft Algemeen Secretaris Paulus Jansen op
onze uitnodiging een vergadering van de afdeling
bijgewoond om zich ter plekke op de hoogte te
stellen.

REGIO OVERLEG. 
In December heb ik het eerste overleg meegemaakt.
Er is een nieuwe regiovoorzitter, Orne Mellema. Er
zijn een aantal afdelingen in oprichting, daarnaast
geldt voor onder meer Breda Roosendaal en Bergen
op Zoom hetzelfde, de slapende leden wakker krijgen
en meer activiteiten ontplooien, behouden,
vasthouden en groeien.
Als voorzitter heb ik als eerste op mij genomen om
structuur in de vergaderingen en de axielijst te krij-
gen. Belangrijkste punt, hoe meer en beter we elkaar
informeren hoe beter we in kunen grijpen, actie kun-
nen voeren etc. Nu begin januari kijk ik terug op
groei, betere gestructureerdere vergaderingen waar
nog wel veel bijgeschaafd moet worden. De bestuur-
ders moeten zich meer richten op hun taakstelling, de
commissieleden raadsleden moeten meer en
duuidelijker hun kant belichten en uitdragen.

STAGIAIR
De activiteiten van het bestuur werden vanaf septem-
ber ondersteund door een stagair, die onderzoek deed
naar verbetering van de communicatie en daarnaast
een hele hoop werk voor de afdeling deed. In januari
begint er een nieuwe stagiar die zich met name op
Kunst en Cultuur gaat richten, onder andere met de
problematiek rond de ID-banen. 

De bestuurs- en fractievergaderingen werden vanaf
oktober samengesmeed tot een wekelijkse afdel-
ingsvergadering waarvoor alle leden uitgenodigd zijn.
Deze vergaderingen hebben tot doel de communicatie
tussen afdeling en fractie te verbeteren, en de democ-
ratie en slagkracht in de afdeling te verbeteren. Tot nu
toe zijn de eerste ervaringen positief te noemen 

ROOD
Vanaf april is er een ROOD-groep actief in de afdel-
ing. Rood voerde onder andere actie tegen de woning-
nood, tegen de bezuinigingen op de thuiszorg en een
ludieke actie bij Breda Barst. Halverwege het jaar
werd Judith Koelewijn de nieuwe voorzitter van
Rood. In december 2004 bestaat de actieve kern van
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ROOD uit 5 leden.
September en oktober stonden in het teken van de
acties tegen het kabinet. De afdeling heeft breed
gemobiliseerd voor de demonstratie in Rotterdam op
20 september en Amsterdam op 2 oktober. Breda
heeft een afdeling van het landelijk comite De Maat is
Vol opgericht.

De SP is in ledental de tweede partij van Breda,
samen met de PvdA en achter het CDA:
CDA: 530 leden
PvdA: +- 400 leden
SP: 398 leden (gemeente Breda, met
randgebieden incl. Geertruidenberg i.o 525)
VVD: 369 leden
GroenLinks: 180 leden
D66: 107 leden
Breda '97: 50 leden
Leefbaar: 40 leden

SCHOLINGEN EN DISCUSSIES
In 2004 werd wederom een socialisme-dag georgan-
iseerd: een zaterdag vol discussie over allerlei
aspecten van het socialisme. Dit jaar werden onder
andere de mogelijkheden en risico's van een linkse
regering en de vakbondsactiviteiten besproken. Er
werden forumavonden georganiseerd over integratie
en, na de moord op Van Gogh, over fundamentalisme
en het vrije woord. Er werd een informatieavond
georganiseerd met Kamerlid Jan de Wit over de wet
Werk en Bijstand, en met oud-kamerlid Remi Poppe
over huuracties. De afdeling draaide mee in het 1-
mei-comité en de lokale afdeling van Keer het Tij.

Afdelingsscholingen werden georganiseerd over de
partijorganisatie, hoe&waarom van het actievoeren,
de historie van de afdeling, de kapitalistische markte-
conomie en een scholingscyclus over het raadswerk,
gericht op kandidaat-raadsleden.

ACTIES
De afdeling voerde samen met bewoners actie tegen
luchtvervuiling in een flat in de Grote Houw (slechte
ventilatie e.d.) Deze actie is gewonnen: de woning-
bouwcorporatie heeft op ons verzoek verbeteringen
toegepast.

Een grote actie is gevoerd tegen de hoge
energierekeningen van Essent, samen met bewoners
in de Haagse Beemden en samen met de Statenfractie.
Mede door de voorzitterswissel (voorzitter was con-
tactpersoon in het actiecomite) is de inbreng van de
afdeling versloft in deze actie. Maurice Joost Bellen,
debriefen!!!!

De afdeling heeft actie gevoerd voor een 'Huis der

Kunsten', met het bouwen van een grote kijkdoos op
de Grote Markt en het uitschrijven van een prijsvraag
('maak je eigen kijkdoos en laat zien hoe het Huis der
Kunsten eruit kan zien'). Deze actie is door geringe
deelname geen succes geworden, maar heeft wel
resultaat gehad aangezien het Huis der Kunsten
nadrukkelijk op de politieke agenda staat.

In december zijn er acties gevoerd om het alternatief
van de SP voor de heropening van de haven voor het
voetlicht te brengen. Hierbij is ons vooral veel pub-
liciteit ten deel gevallen.

Ook in december organiseerden we een demo 'Hart
tegen Verharding' samen met de IS in Breda. Hierbij
liepen - in de stromende regen - een honderdtal
demonstraten door de Bredase binnenstad, waaronder
veel migranten.

RAADSWERK
De fractie is de afgelopen periode ongewijzigd
gebleven, met Johan Kwisthout (fractievoorzitter) en
Dick Meeusen als raadsleden, en Koos Gouka en
Frank Vergroesen als commissielid-niet raadslid. De
afdeling heeft veel werk gemaakt van scholing van
aankomende raadskandidaten. Ondanks het niet-
herkiesbaar zijn van fractievoorzitter Johan Kwisthout
hebben we een aantal goed geschoolde, ervaren SP'ers
klaar staan om het werk in de raad op te pakken. Er
moeten er wel nog een paar bij om ene bredere basis
te hebben.

Een aantal zaken die speelden in de raad, waarbij de
SP een belangrijke inbreng heeft gehad:
- hellingbanen bij HSL oversteek
- wet werk en bijstand
- grafisch museum
- huisuitzetting wiettelers
- wiw/ID problemen
- burgemeestersvoordracht en benoeming
- coffeeshops
- haven
- volkshuisvesting
- gunning mediavergunning
- aanpassingen APV

VERKIEZINGEN
Bij de Europese campagne heeft de SP haar stemre-
sultaat bij de kamerverkiezingen behouden met 7,8%
van de stemmen, omgerekend ruim drie raadszetels.
Dat actie loont konden we zien aan de goede resultat-
en in wijken waar we actie voeren, bijvoorbeeld in de
Haagse beemden 14%. Traditioneel scoort de SP goed
in de arbeiderswijken en de binnenstad. Uitschieter
was de Heuvel met een nieuw record van 21%.
Bestuur en Fractie afdeling Breda.
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