
VERKIEZINGEN

Resultaten stemwijzer
Misschien heeft u meegedaan aan de stemwijzer, en
kwam u niet bij de SP uit terwijl u wel overwoog
op ons te stemmen. Dat is heel goed mogelijk, de
stellingen bij de stemwijzer kunnen soms meerdere
interpretaties hebben en aan een 'eens' of 'oneens'
zit vaak een heel verhaal vast. Op deze pagina gaan
we wat nader in op de verschillende stellingen.
Lees vooral ook ons verkiezingsprogramma.

Preventie van criminaliteit moet meer aan-
dacht krijgen dan repressie Iedere euro die

je kunt uitgeven om een misdrijf te voorkomen is
natuurlijk een verstandig bestede euro. Voorkomen
is natuurlijk beter dan genezen.

Camera's in de openbare ruimte zijn
noodzakelijk om de veiligheid te vergroten

Nee, een camera zorgt niet voor meer veiligheid.
Camera's kunnen niet ingrijpen als er iets gebeurt,
en ze leiden tot verplaatsing van de problemen.
Meer wijkagenten die meer op straat te vinden zijn
en weten wat er in hun wijk speelt is een veel
effectievere oplossing.

De openingstijden in de horeca moeten
worden vrijgegeven

Vrijgave van de openingstijden - of beter gezegd
sluitingstijden - zorgt voor een veiliger uitgaan-
scentrum omdat er geen grote groepen tegelijkertijd
op straat staan. Het komt de diversiteit ten goede.
De SP vindt wél dat er na 2.00 uur strengere gelu-
idsnormen moeten gelden.

Het aantal coffeeshops moet worden ver-
minderd Nee, dit leidt tot meer oncon-

troleerbare handel op straat. Het aantal coffeeshops
is al onvoldoende om aan de vraag te voldoen.
Hierdoor verdwijnt een deel van de handel uit ons
zicht. Legalisering van softdrugs en gecontroleerde
teelt - dus niet op zolders die stankoverlast en
brandgevaar tot gevolg hebben - is natuurlijk
uiteindelijk de beste oplossing.

Er moeten democratisch gekozen wijk- en
dorpsraden komen Ja, mits democratisch

gelegitimeerd door de bevolking door vrije
verkiezingen kunnen zij ook over een eigen budget
beschikken om zo dicht mogelijk bij de bevolking
problemen op te lossen.
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Bij belangrijke beslissingen moet de
gemeente een raadplegend referendum
uitschrijven De raad moet u niet voor elk

wissewasje lastig vallen, maar voor belangrijke
besluiten die diep ingrijpen en veel geld kosten
mag u best om uw mening worden gevraagd.

Voor het ontvangen van een uitkering is
enige kennis van de Nederlandse taal een

voorwaarde Nee, waarom zou je iemand die de taal
niet beheerst anders moeten behandelen? Het niet
spreken van de taal is toch ook geen excuus om
geen belastingen of ww-premie te betalen?

De gemeente moet uitgeprocedeerde asiel-
zoekers zo nodig onderdak bieden

Ja, waar mogelijk moet de gemeente het hard-
vochtige en onrechtvaardige uitwijsbeleid van min-
ister Verdonk tegengaan. Wat ons betreft bestaan er
geen onwettige mensen, alleen onmenselijke wet-
ten.

Wat Waar
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Grote Markt Politieke Markt
Tuinzicht    SP karavaan 10 uur
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Foldercampagne 60000 flyers
Afdelingsverg.   Fractiekamer 

Grote Markt Politieke Markt
Breda Noord      SP karavaan
10 uur
Verkiezingsfeest  Dok 19
Vanaf 20 uur
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Laatste DagKaart 60000 stuks
voor hen die nog twijfelen
Verkiezingen = Stemmen
Verkiezingsavond Dok 19
Aanvang 21 uur
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Afdelings en fractievergaderin-
gen beginnen om 19.30 op het
stadserf no1, tenzij anders
aangegeven. Kijk op de site

A G E N D A
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Bij onkruidbestrijding gaat effectiviteit boven
milieuvriendelijkheid Zolang er nog niet voldoende

mogelijkheden en middelen zijn om in de gehele stad - niet
alleen de historische binnenstad - het onkruid te verwi-
jderen, is de SP voorstander van het beperkt spuiten met de
meest milieuvriendelijke middelen die het gewenste resul-
taat wel kunnen halen.

Er moet meer water in de binnenstad van Breda
komen De SP is fel tegenstander geweest van de

plannen om de Gedempte Haven weer te heropenen.
Zonde van het geld en de ruimte. Daar moet niet nog meer
geld aan gespendeerd worden.

Er moet een extra ontsluitingsweg tussen Breda-
Noord en Teteringen komen Niet omdat wij voor

meer verkeer zijn, maar omdat de leefbaarheid en vei-
ligheid in Teteringen niet meer gegarandeerd kan worden
als al het verkeer over de Oosterhoutseweg gaat.

Het tarief voor betaald parkeren in de binnenstad
moet drastisch omhoog
In combinatie met gratis park en pendel, dus gratis

de auto parkeren buiten het stadscentrum en gratis met de
bus naar de binnenstad. We willen niet de automobilist
pesten maar de binnenstad bewoonbaar houden.

Het he;e programma is te vinden op
http://breda.sp.nl/programma06.pdf

CAMPAGNESTART
De SP is de campagne voor
de raadsverkiezingen ges-
tart met het uitdelen van
taart aan de buurtbewoners
in de Wisselaar, om hen op
die manier te feliciteren
met hun strijd tegen sloop
van hun woningen.

Hilly en Yvonne van het
actiecomité sneden, onder toezicht van SP-lijsttrekker
Frank Vergroesen, de eerste taart aan. Gedurende de hele
middag kwamen buurtbewoners binnenlopen om samen
met de SP te genieten van een stukje taart. 

In plaats van de Harley-Dag moet Breda een fiet-
sevenement promoten. We moeten het één doen en

het ander niet laten. Veel mensen beleven erg veel plezier
aan de Harley-Dag. Daar moeten we vanaf blijven.

De subsidie aan het Chassé Theater moet worden
gehalveerd Ja, op termijn moet de subsidie

teruggeschroefd worden. We betalen nu ieder jaar ruim 4
miljoen euro aan het theater en dat gaat ten koste van
andere belangrijke zaken. Het theater moet meer kosten-
dekkend worden, door bijvoorbeeld meer beurzen en con-
gressen te organiseren en minder risicovol te program-
meren.

Pierre Kartner (Vader Abraham) moet een stand-
beeld in de stad krijgen Het is niet zo kies om voor

nog levende mensen een standbeeld op te richten. Los daar-
van zijn er heel veel mensen, Bredanaars en niet-
Bredanaars, die heel veel voor de stad en haar inwoners
betekend hebben. Met standbeelden moeten we zuinig zijn.

Het aantal 'brede scholen', de combinatie van
onderwijs, opvang en maatschappelijke activiteiten,

moet worden uitgebreid Laten we daar nog mee wachten
tot we weten wat het effect is - ook op wat langere termijn
- van de 'brede scholen' die we op dit moment hebben in
Breda.

De gemeente moet een actief beleid voeren om het
ontstaan van zwarte en witte scholen tegen te gaan

Absoluut, niet alleen witte en zwarte scholen, maar ook
witte en zwarte wijken.

Het aantal koopzondagen moet drastisch vermin-
deren Koopzondagen leveren economisch weinig

op, maar vormen de doodsteek voor vrijwilligerswerk en
(gezins-)leven. De kleine zelfstandige moet wel mee met
de gekte van de grote winkelketens. Het is nergens voor
nodig om vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week
door te jagen.

Gesubsidieerde banen moeten worden omgezet in
reguliere banen Ja, bij volwaardig werk hoort een

volwaardig loon en andere arbeidsvoorwaarden. Zo ga je
ook verdringing op de arbeidsmarkt tegen.

Alle militaire terreinen moeten uit de stad verdwij-
nen ten behoeve van woningbouw Het is nergens

voor nodig dat de schaarse grond binnen en net buiten de
singels door (vaak lege) kazernes en oefenterreinen wordt
gebruikt. Daar kunnen we woningen bouwen zonder iedere
lege plek grond vol te gooien.

De hoogte van de afvalstoffenheffing moet
afhangen van de aangeboden hoeveelheid

huishoudelijk afval Nee, dat is onrechtvaardig. Een vri-
jgezelle miljonair betaalt dan minder dan een bijstands-
gezin en de hoeveelheid illegaal gedumpt afval zal toene-
men. Beter is het om heffing naar draagkracht (inkomen) te
hebben.



Pa
gi

na
 3

Fe
br

ua
ri

 2
00

6

we kijken er wezenlijk anders tegen aan. Ik heb haar toegebeten
dat het een schande is dat er in zo'n rijk land uberhaupt zoveel
(armoede) is. De dame denkt oprecht dat ze goed bezig is, ik
denk daar anders over. Zo plofte Janus Oomen zowat uit zijn vel
om het boegeroep mijnerzijds en dat van Peter in reactie op de
PVDA en CDA die het wonigbeleid goed weg wilden zetten. Wij
zeggen 12 woningen erbij na aftrek van afbraak etc, in de
afgelopen periode. Geneuzel zegt de andere kant we gaan er de
komende periode  veel bijbouwen. Gebakken lucht kon niet
smakelijker opgediend worden. Zo mocht ik de onderwerpen
veiligheid, milieu en kunst en cultuur verdedigen. Het viel mij
vooral op bij de discussie over milieu op, hoe de partijen de fijn-
stofnota tot zich genomen hebben. Alsof ze een tijd geleden
nooit Dick Meeusen voor oud vuil hebben uit gemaakt en het
onderwerp als loze praatjes hebben afgedaan. Dat heb ik ze
ingevreven. Fijn dat ze het onderwerp zijn gaan zien, vooral in
het bredere perspectief. Breda kan er niets aan/tegen doen, het is
de schuld van Londen, Antwerpen en het Roergebied. Zo lust ik
er nog wel een paar. We kunnen weldegelijk maatregelen nemen
in Breda en zorgen voor oplossingen, (park and Pendel, Bussen
op electra, de tram terug, meer wandelen en fietsen etc.) Vele
vele mogelijkheden. De boodschap van de SP op vele fronten
was kort bondig, duidelijk en gespeend van verkiezings en
andere holle kiezen retoriek. U zult het terug kunnen zien op TV
Breda of Breda TV of hoe dat hier ook heet. Het lijkt mijn
ziekenfonds wel. Elk jaar een nieuwe naam voor hetzelfde
pakket. Tenminste, ik betaal meer en krijg minder. Ik noem dat
bezuinigen en als het onterecht is ordinair. Ja solidariteit is een
pre maar je moet ook nee kunnen zeggen en durven te luisteren
naar de mensen op straat. Iets wat de partijen veel te weinig
doen behalve in verkiezingstijd. De SP heeft wat dat betreft een
voorbeeldfunctie. Ik hoop u bij een van de events terug te zien
en dank u anders van harte voor de medeweking aan de cam-
pagne. We zijn begonnen en al heel lang bezig. 7 Maart
Gehaktdag op een dinsdag.
Maurice Spapens Afdelingsvoorzitter Breda

JOOST MAG HET WETEN

De lente zit in de lucht, ik kan het gewoon ruiken. Ondertussen
wintert het door en heeft IJsvermaak zijn deuren al weer
geopend. In tegenstelling tot mijn jeugddagen waar ik dagenlang
op het ijs te vinden was, lukt het tegenwoordig niet die ene dag
dat we ijsvermaak hebben de ijsbaan te bereiken. Dit om vele
redenen. Ik woon niet meer in de buurt, vroeger liep ik bij wijze
van spreken de achterdeur uit met mijn schaatsen ondergebonden
en ik stond op het ijs. Tegenwoordig is het of een eindje fietsen
of met de auto en natuurlijk 6 werkdagen en dito avonden voor
de SP of VAK (Vereniging Kunstenaars Ateliers). Je zou dan
zeggen, niet moeilijk doen, hup schaatsen in de rugzak op de
fiets en even doorpeddelen.
Maar ja, die fiets van vroeger is een mountainbike geworden en
die parkeer je niet zomaar even tussen de fietsen, gegarandeerd
dat je dan naar huis mag lopen (klunen op noren is nooit mijn
favoriet geweest) Met de auto dan maar? Ik denk aan het laatste
weekend van januari waar Frank, Koos, Maurice en Joyce
mochten opdraven om het lokale tv verkiezingsspektakel wat
kleur te geven. Vooral dank zij Victor de Conink een twee lange
maar onvergetelijke dagen waar ik voor een deel weer weet hoe
de vlag wappert bij de andere partijen. Ik ben verbijsterd door de
huidige coalitie. CDA, VVD< PVDA kibbelen onderling en
hebben het doorlopend over de komende periode waarin het alle-
maal gaat/moet gebeuren. Niet of nauwelijks een woord over de
afgelopen periode. Ik zou mij kapot schamen als regerende parti-
jen als ik zo weinig kon zeggen over de afgelopen periode. Ja
Marja Heerkens is trots op het gevoerde armoedebeleid. Prijzens
en lovenswaardig maar zoals Joyce terecht opmerkte ook in
Breda deed de voedselbank haar intrede en leeft 10% (16.000
gezinnen?) op of onder de armoede grens. Marja over de piss,
dat kun je toch niet maken om dat te stellen. Dus wel. Ik ont-
plofte bijna toen de grijze oudere dame van de CDA nog even
gezellig kwam babbelen en kwam zeggen dat we toch allemaal
voor dezelfde goede zaak streden. Wij in koor, ja dat is zo maar

WEBSITE LANDELIJK NIEUWE LOOK. 
Op 4 Februari, start van de campagnes zijn alle SP sites in een nieuwe look gegoten. 
Kijk op http://www.sp.nl   http://breda.sp.nl
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UIT  DE COMMISSIES

SAW (Sociale zaken Arbeidsmarktbeleid en Welzijn)

In de commissie kwam de opvang voor daklozen en ver-
slaafden ter sprake. Intussen waren een aantal leden van de
commissie, waaronder mijzelf, een dagje uit geweest.
Maar wel naar Utrecht en Eindhoven om te kijken hoe hun
de problemen rond verslaafden en daklozen probeerden op
te lossen. En daar hebben we echt veel van opgestoken.

Wij zien niet zoveel in alleen repressie. Dan krijg je het
waterbed effect. Je drukt op de ene plaats en op de andere
komt het omhoog. Er is dan voornamelijk geld uitgegeven
om het probleem te verplaatsen. Wat ons veel meer
aanspreekt is een oplossing die gekenmerkt wordt door:
Hard en Sociaal. Dat betekent dat deze mensen geholpen
worden en de overlast tot een minimum beperkt wordt. In
de praktijk wordt dat:

-         24 uurs aandacht
-         Korte lijnen
-         Hulpverleners die hun cliënten persoonlijk 

begeleiden en de achtergronden kennen.
-         De mogelijk tot opvang als ze terugvallen. 

Zowel grote als kleine stappen.
-         De leefomgeving aanpassen aan problematiek en

niveau.
-         Kleine wooneenheden en dan uitgespitst naar soort  

problematiek.
-         Zogenaamde “blauwe cirkels”. Hier stopt de 

gedoogzone en begint de overlast.
-         Een goede communicatie met de buurtbewoners. Zo

ontstaat draagvlak in de buurt.
-         Een goede en serieuze klachtenregeling.

Nu worden er al een aantal zaken in Breda gedaan. Maar
ook hier is een verbetering mogelijk. We hebben onze gas-
theren en sprekers dan ook uitgenodigd om een keer naar
Breda te komen en hun visie te geven. Van elkaar kun je
leren. En, als je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden,
kun je dat geld voor de oplossing gebruiken.

Ook werd er uitleg gegeven over de Jeugdtafel. Die is
opgericht om kinderen met een achterstand op te vangen
en te begeleiden. Het was een prachtig verhaal.
Stroomdiagrammen, academisch en wetenschappelijk
onderbouwd. Eerste en tweede lijnszorg. We waren echt
niet onder de indruk. De praktijk is namelijk veel weer-
barstiger. Een scholier die van school af gezet wordt, zit
nog steeds maanden thuis voor er een oplossing komt. Op
de vraag wat ze doen met ouders die, om welke reden dan
ook, niet meewerken kwam ook al geen antwoord.

Wel hebben we gepleit om eens op te houden met al dat
vergaderen en op de werkvloer aan het werk te gaan. Om
het maar eens met de heilige Thomas te zeggen: Eerst zien

en dan geloven.

Niet behandeld in de commissie maar toch een “nieuwtje”
over de WMO. De invoering van de eerste fase is alweer
verschoven. Nu naar 1 Januari 2007. De tweede fase wordt
voor de volgende regering.  

Tenslotte hadden we nog een inspreekster. Die vertelde
geëmotioneerd hoe je gestigmatiseerd wordt als je, met de
Bredapas van je moeder, een gratis taart komt ophalen. De
commissie was muisstil.

Frank Vergroesen

Kandidatenlijst SP Breda
Frank Vergroesen 
Koos Gouka 
Joyce van der Sanden 
Maurice Spapens 
Benjamin van den Bosch 
Hans Creemers 
Joost Hooghuis 
Hilly Maas 
Joska Dubbeldam 
Jeroen Kuijpers 
Edwin de Moor 
Dick Meeusen 
Ruud Adriaansen 
Rob van der Sman 
Arjan Schillemans 
Guido Tubbing 
Patrick van Elewout 
Jeroen van den Heuvel 
Arne Goudriaan 
Adje Reinieren 
Bart Lindeboom 
Judith Koelewijn 
San Ching Sia 
Matijs Kruit 
Daan Nielander 
Rahal Lamlih 
Wim Mol 
Victor van den Bosch 
Marcel Grooten 
Johan Kwisthout 

G E Z O C H T :

Actieve mensen voor de
werkgroep “Ouderen”.

076-5294332
slagkrachtbreda@sp.nl

Joyce van der Sanden 

Maurice Spapens 

Johan Kwisthout 

Frank Vergroesen 



VOOR! 
Bij deze Slagkracht ontvangt u een *exemplaar* van een
door Johan Kwisthout geschreven carnavalslied. Het num-
mer 'Voor!', waarin onze afscheid nemende fractievoorzit-
ter zijn ervaringen met tien jaar raadslidmaatschap van
zich af schrijft, is op muziek gezet door Ruud 
Adriaansen en opgenomen door de Skabadivers
<http://www.skabadivers.nl>, 
voor de gelegenheid CV de TegenSPeulers geheten.Het is
in een oplage van 1000 stuks geperst en wordt momenteel
in Breda verspreid. Hieronder de 
tekst van het nummer:

VOOR! (Kwisthout/Adriaansen)

In de Bredaose politiek daor is ut altijd feest
Doar kunde pas over proate agge roadslid ben geweest
Ge kundoe zakke vulle ja ge wort er goed betaold
Tis alle daoge feest agge oe zetel et gehaold
De raodspresentiegelde gaon ieder jaor omhoog
Buiten issut kou, maor wij zitte oog en droog
Der mot wel fors bezuinigd worre op de W.I.W.
Mar da mak mij niet uit waant ik stem meej m’n fractie
mee...

Voor, Voor, Voor, Voor, Voor Voor.

Zo ene keer in de maond naor de raodsvergadering
Doar zitte we meej zen alle in ‘nen éle groote kring
Doar lees ik men gezetje of ik kek wa fotoos in
Ik maauw wa meej men bure ja we ebbe et naor ons zin
Lustere naor de meense, is nie mun sterkste kaant
Aster wa gebeurd is lees ik ut wel in de kraant
Inspraok zet veur mijn ok gin zooien aon den dijk
Waant oonze wet’ouers ebben altijd gelijk...

Voor, Voor Voor, Voor, Voor Voor.

En na un avond praote dan maoke we plezier
Dan gaon we naor ‘t café en drinke we’n glas bier
In de polonaise lopt ut stadsbestuur veurrop
Ze geve nog un rondje de gemintekas mot op
De laste gaon omhoog en de luste gaan omlaag
Ut stadsbestuur da zit meej un museum in de maog
Mar ja ut kannie aanders, da zeg ik oe meej klem
En vragt den burgemister mij: ‘Menneer waddis oe stem?’

Voor, Voor Voor, Voor, Voor Voor.

Dus agge ok ins zin et in unne leuke baon
Goa’t dan in de politiek daor stade zo veurraan
Ge bend’onder de meense, ge ben wir van de straot
Ge mot er wel veur zurrege dagge irst oe stemme ‘oalt
Ge mot goed kunne likke, en schoppe naor benee
Meense die te eerluk zijn daor kunne we niks mee
Ge ‘oef nie veul te schrijve, en luistere evenmin
En praote oefde ok al nie...maor denkt aon deze zin:

Voor, Voor Voor, Voor, Voor Voor.
Voor, Voor Voor, Voor, Voor Voor.

Johan Kwisthout en Ruud Adriaansen

*Het kan zijn ivm bezorging dat u het beloofde
exemplaar separaat ontvangt, hiervoor begrip 
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WISSELAARS EERSTE SUCCES

De gewijzigde plannen voor de Herstructurering zijn door
een afvaardiging van het voorlopig bestuur van de BBV
Wisselaar-west d.d. 25 januari 2006 na afloop van de zeer
belangrijke vergadering met Laurentius over de
voorgenomen plannen over De Wisselaar in ontvangst
genomen .Na het doornemen van deze voorlopig gewi-
jzigde plannen hebben de leden van het Bestuur terecht
genoegzaam de avond afgesloten.Toch staan er voorlopig
nog 34 woningen op de nominatie voor sloop.

Gedacht mag worden , dat het verstandig is om in afwacht-
ing van de presentatie van Laurentius naar alle bewoners
toe m.b.t. het nieuwe voorstel de reacties af te wachten van
de betreffende bewoners en deze zonodig bij te staan in
adviserend opzicht hoe verder te kunnen komen teneinde
SLOOP TE VOORKOMEN.

Het tot nu toe bereikte RESULTAAT is geweldig.
Natuurlijk moeten we hierin de bereidwilligheid ,om de
door ons aangedragen alternatieven ,welke door Laurentius
zoals blijkt wel terdege zijn bestudeerd ,zeer op prijs
stellen. 
Al waren de verwachtingen gezien alle reacties anders.

Maar dat is nu eenmaal de STRIJD  OM TE BEKIJKEN
WAT in  IEDERS BELANG REDELIJK WEL OF NIET
HAALBAAR IS.
Ik feliciteer en bedank iedereen wie dan ook voor het tot
NU TOE BEHAALDE RESULTAAT.

Met de opgeluchte groet namens
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEL Veeeeeeeeeeeel Bewoners
Helaas nog niet allen. 

Harrie.

WANNEER BEN IK LINKS.

Ben ik links omdat ik opkom voor de zwakkeren.
Ben ik links omdat de rijken steeds rijker worden.
Ben ik links omdat er mensen zonder warmte zitten zonder
licht.
Ben ik links omdat het een schande is dat er 
voedselbanken zijn.
Ben ik links omdat ik niet tegen arrogantie kan, 
neerkijken op de zwakkeren.
Niet een stukje welvaart verdelen met elkaar.Zorgen voor
een betere samenleving.
Ben ik links omdat de zorg voor de ouderen steeds verder
achteruit gaat.
Ben ik links omdat ik een dak boven mijn hoofd wil dat
betaalbaar is.
Ben ik links omdat ik een baan wil  en mee wil tellen in
dit land deze stad.
Ja daarvoor ben ik links.Daarom stem ik links.
Ik ben en denk links daarom stem ik op de enige partij die
mij daarmee helpt.

Ik stem op de SP u ook.  Gr Benjamin.



Slagkracht 12 
Het nieuwsblad van de SP afdeling
Breda Verschijnt maandelijks
slagkrachtbreda@sp.nl

Redactie
Johan Kwisthout
Maurice Spapens
Ben v/d Bosch

Vormgeving
Maurice Spapens

Coordinatie
Maurice Spapens

SP Fractie & SP Hulpdienst
Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00
Bel voor een afspraak.
Stadserf 1 Tel 076-5294332
http://breda.sp.nl
breda@sp.nl
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ROOD FANATIEK VAN START
ROOD is dit jaar meteen fanatiek van start gegaan
met het verzinnen en uitvoeren van acties. Het
merendeel van deze acties staan gepland voor begin
februari. Zo is er woensdag 1 februari onze lede-
navond. Waar we de week ervoor nog gprobeerd
hebben iedereen hiervoor persoonlijk uit te nodigen.
Dan gaan we vrijdag middag de 3e een actie houden
tegen de Total omdat ze veel olie uit burma halen en
hiervoor veel geld doneerd aan de Burmeese strijd-
krachten om hun leidingen te beveiligingen. En
verder heerst er veel dwangarbeid. Het Burma
Centrum Nederland heeft ons gevraagd om mee te
doen op de landelijke actie dag hiervoor.
De dag erna gaan enkele leden het een en ander
leren over Actievoeren en Publiciteit om zo meer
media aandacht te krijgen bij onze acties en deze
acties nog beter voorbereiden.
De maandag daarna komen alle actieve leden weer
bij elkaar om te evalueren en naar de komende tijd
te kijken waar we op in kunnen springen met acties
bijvoorbeeld. 
De ochtend daarop zullen we gaan flyeren voor de
nieuwe openbaar vervoer vereniging Reizigers.
Oftewel 4 soort van acties binnen een week!
En dit is alleen van uit ROOD, we zullen natuurlijke
ook de SP meehelpen in de aanloop van de
raadsverkiezingen. Zo zijn we aanwezig bij de gep-
lande wijkbezoeken, uiteraard met de tomaatcara-
van. Maar ook proberen bij diverse debatten als aan-
hang erbij te zijn.
Zeker een spannende tijd maar hopenlijk kunnen we
over ongeveer een maandje uitgbreid feest vieren als
de socialistische partij in Breda genoeg stemmen
heeft behaald voor een of meer zetels in raad. Wij
hebben er het volste vertrouwen in.

ROOD Breda
Anton Snel Voorzitter Rood Afdeling Breda
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