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Enkele belangrijke punten uit het jaarverslag
waren de Statenverkiezingen in maart, de vele
discussies in de afdeling (zoals de
Congresdiscussie en de bespreking van het
Strategisch Plan 2010), de gevoerde acties, en
de ontwikkeling van ROOD en de Hulpdienst.
Ook is er gesproken over de ledenontwikkeling:
weliswaar zijn er met name halverwege het jaar
wat leden afgevallen; per saldo hebben we nu
(506) meer leden dan in januari (487). De
begroting voor komend jaar wordt toegelicht en
na enkele verhelderende vragen aangenomen.

Het is spannend bij de verkiezingen voor het
afdelingsbestuur. Er zijn meer kandidaten dan
het voorgestelde aantal van zeven
bestuursleden. Een voorstel om één plaats in
het bestuur als ‘open zetel’ te reserveren voor
ROOD die wisselend ingevuld kan worden wordt
in meerderheid afgewezen, net als het voorstel
om negen in plaats van zeven bestuursleden te
kiezen. De ledenvergadering had in december
immers besloten het bestuur te verkleinen om
de slagkracht te vergroten en de politieke
nadruk op de maandelijkse algemene
ledenvergadering te leggen.

De voorzitter en de organisatiesecretaris worden
in functie gekozen. Johan Kwisthout en Hans
Creemers zijn hiervoor de enige kandidaten en
worden met een zeer ruime meerderheid
gekozen. De fractievoorzitter maakt automatisch
deel uit van het bestuur zodat er nog vier
algemeen bestuursleden gekozen moesten
worden uit zeven kandidaten. De verkiezing is
spannend maar uiteindelijk blijken Willemijn
Elshof, Nico Elshof, Merian Marijnissen en
Michel Spekkers de meeste stemmen te hebben
waarmee zij verkozen zijn als bestuurslid. De
niet-gekozen kandidaten geven echter meteen
aan niet 'bij de pakken neer te zitten' maar zich
op een andere manier voor de afdeling
verdienstelijk te willen maken.

Na de pauze komt het jaarverslag aan de orde.
In het jaarplan stellen we doelen vast voor het
komende jaar, onder andere met betrekking tot
scholing, werven en opleiden van vrijwilligers,
werk in wijken en bedrijven, ROOD, de

Tijdens een gezellige en drukbezochte nieuwjaarsreceptie op 6 januari, maar zeker ook op de
algemene ledenvergadering de dag erop, is de SP vol goede moed (en voornemens) het
nieuwe jaar gestart. De ongeveer 35 aanwezige leden stelden het jaarverslag en jaarplan vast,
en er is een nieuw bestuur gekozen wat hard aan de slag is gegaan om het ambitieuze
jaarplan ten uitvoer te brengen.

Hulpdienst, ouderen, en de ‘buitengebieden’
Zundert en Alphen-Chaam (wat waarschijnlijk
door een grenscorrectie van Tilburg naar Breda
komt. Tijdens de discussie wordt onder andere
gewezen op de noodzaak om ook extern in
beeld te blijven, bijvoorbeeld gericht de media te
blijven benaderen, maar ook om contacten te
leggen met migrantenorganisaties, sportclubs,
W-groepen en dergelijke. Er is noodzaak aan
een uitgewerkt standpunt, voorstellen en acties
met betrekking tot daklozen- en
verslaafdenzorg. Naar aanleiding van de
discussie wordt een werkgroep ingesteld om dit
onderwerp te bespreken en bij de volgende ALV
een voorstel te doen. Met die kanttekeningen
wordt het voorstel vastgesteld en na de
gebruikelijke rondvraag wordt de vergadering
afgesloten en met een biertje aan de bar
voortgezet.



WIJKBEZOEK AAN TUINZIGT

Agenten verdienen beter - ook in
Breda

Op woensdag 23 januari voerde de
politie in heel het land actie. Ook in
Breda. De SP toog naar politiebureau
Mijkenbroek om de actievoerende
agenten succes te wensen in hun
strijd voor een fatsoenlijke beloning.
Peter en Rinus boden
vakbondsvertegenwoordiger Van
Oorschot een grote zak lollies ('laat
de politie niet op een houtje bijten') en
solidariteitsverklaringen aan.

Scholingen in de afdeling

Bent u onlangs lid geworden van de
SP en nieuwsgierig naar de partij? Op
drie avonden organiseren we een
basiscursus SP speciaal voor nieuwe
leden. We gaan dan met elkaar in op
de ideologie van de SP (wat betekent
socialisme voor ons), op de
organisatie, historie en ontwikkeling,
en op de voor de SP zo kenmerkende
koppeling tussen actie en fractie. De
scholingen zijn steeds van 20.00 tot
22.00 uur in gemeenschapshuis De
Wegwijzer, Steendorpstraat 2.
Aanmelden is prettig, maar niet
noodzakelijk, en u kunt ook één of
twee bijeenkomsten bezoeken.

woensdag 27 februari: Socialisme en
de SP: van Marx tot Marijnissen
woensdag 19 maart: Historie,
opbouw, en ontwikkeling van de SP
1972-2008
woensdag 9 april: Actie en Fractie:
De SP en buitenparlementair
activisme

NIEUWSRUBRIEK

In de Magnoliastraat is een
parkeerprobleem. Er zijn te weinig
parkeerplaatsen. Regelmatig ontstaat
er ook schade aan geparkeerde auto’s.
We hebben aangegeven dat deze
situatie niet op te lossen is door de SP.
Invoering van bijvoorbeeld parkeren
voor vergunninghouders is een
langdurig traject waar bovendien de
meerderheid van de wijk achter moet
staan.

Het vermoeden bestaat dat er een
illegaal kinderdagverblijf is gevestigd in
de Magnoliastraat. Er worden ’s
morgens kinderen gebracht en ’s
avonds weer opgehaald. De directe
buren ervaren geluidsoverlast. Ik heb
de klachten gemeld bij de betrokken
ambtenaar kwaliteit kinderopvang. Zij
heeft samen met de GGD een bezoek
gebracht aan het pand. Tijdens dit
bezoek waren inderdaad vijf kleine
kinderen aanwezig in dit pand. De
gemeente en GGD zullen vervolgacties

ondernemen. Kamerverhuurders
moeten aan voorwaarden voldoen om
een woning te mogen verhuren aan
meer dan 5 personen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om veiligheids-
voorschriften van de brandweer. De
afdeling Bouw- en Woningtoezicht kan
controleren of de huisbaas aan alle
voorschriften heeft voldaan. Voor
melding van teveel bewoners van een
woning (meer dan 5) kan men terecht
bij het Meldpunt van de gemeente.

Bezoekers van de coffeeshop Sky aan
de Haagweg zorgen voor overlast in de
Kolfbaanstraat. Er is een vermoeden
dat er op straat in harddrugs wordt
gehandeld, er wordt hard gereden in de
straat, ook tegen het eenrichtings-
verkeer in. Er zijn regelmatig inbraken
of pogingen tot inbraak. Auto’s worden
vernield. Er ligt overal glas en lege
flessen. Er is hierover contact geweest
met de wijkagent en de overlast lijkt
minder te worden.

Bewoners hebben al eerder gemeld bij
de gemeente dat er regelmatig glas en
kapotte flessen liggen bij het
speeltuintje op het Jan Ingen
Houszplein. Ook is de glasbak
regelmatig overvol. Ik heb zelf hiervan
een melding gemaakt via internet bij
het meldpunt van de gemeente op 13
december. Tot op heden is er geen
antwoord terug gekomen van de
gemeente. In de commissie Milieu en
Mobiliteit heb ik hierover vragen
gesteld aan de wethouder. Die vertelde
dat het computersysteem voor klachten
niet altijd goed werkt waardoor mensen
soms geen antwoord krijgen. Ook
vertelde hij dat er in 2008 wordt gestart
met een nieuw soort glasbak waarin
een sensor is opgenomen. Als de
glasbak driekwart vol is wordt dit
automatisch doorgegeven aan
Afvalservice, die de glasbak dan laat
legen. Als het goed is horen overvolle
glasbakken dan tot het verleden.

In december hebben Joyce van der Sanden (raadslid) en Joost Hooghuis (commissielid) een gesprek gehad
met een aantal bewoners van de Magnoliastraat en Kolfbaanstraat. Aanleiding waren de reacties die ze
hadden gegeven op ons fractie-weblog bij een artikel over de huisvestingsproblematiek van Polen in een
aantal wijken in Breda. Tijdens het gesprek kwamen diverse knelpunten in de wijk naar voren.

Reactie op open brief van vier
leden van SP, GroenLinks en PvdA

In januari schreven vier leden van SP,
GroenLinks en PvdA een open brief
aan hun partijen, met daarin de roep
om meer samenwerking tussen de
linkse partijen, nationaal en
plaatselijk. Bestuur en fractie van de
SP in Breda steunen de strekking van
de brief op hoofdlijnen. SP-voorzitter
Johan Kwisthout heeft PvdA en
GroenLinks - in Breda collegepartijen
- uitgenodigd om in een regelmatig
overleg te bespreken wat ons bindt en
wat ons scheidt, en te bezien waar
gezamenlijk optrekken mogelijk is.
Mogelijk kan dit een opmaat zijn naar
een goede verkiezingsuitslag voor
‘links’ in het algemeen en de
mogelijkheden voor een links college
in Breda in 2010 vergroten.

De reactie op de open brief (en de
open brief zelf in BN-De Stem) zijn te
lezen op de website: breda.sp.nl.



INTERVIEW RAHAL LAMLIH

In de 19e eeuw waren de
allerarmsten afhankelijk van
katholieke charitas. In de jaren ’30
tijdens de crisis werden werklozen
voor een habbekrats gedwongen
tewerkgesteld om bijvoorbeeld
bossen aan te leggen. Pas in 1963
kwam de Algemene Bijstandswet tot
stand. Deze is nu teruggedraaid door
het Kabinet met de PvdA erin. Je
krijgt pas bijstand vanaf je
zevenentwintigste. Dat je volgens de
wet vanaf achttien jaar volwassen
bent en maar moet zien hoe je dan in
je levensonderhoud voorziet is
bedenkelijk. In Breda stuurt de
gemeente de werkloze jongeren o.a.
naar reïntegratiebedrijf ‘Workstar’,
waar CDA-raadslid Bergkamp een
van de directeuren van is. De
reïntegratiebedrijven vangen drie
keer geld, namelijk van de
fabrikanten waarvoor ze dozen
inpakken en dergelijke, van de
gemeente om een werkloze te
plaatsen en een bonus als ze werk
vinden. Het enige wat ze er leren is
arbeidsdiscipline. De SP pleit ervoor
om reïntegratie terug te brengen naar
de overheid en geen miljoenen meer
te schenken aan de tweeduizend
commerciële reintegratiebureaus.
Dat kan en moet het CWI zelf doen.

Rahal is geboren in Marokko en is
twee jaar gaan reizen in Frankrijk,
Spanje, België en Nederland. Daar
ontmoette hij in Leiden bij de
taalcursus zijn huidige vrouw Hilly.
Toen werden de taalcursussen aan
gastarbeiders nog gegeven door
vrijwilligers, want de overheid dacht
dat ze weer teruggingen. Er waren
jarenlang wachtlijsten. Daarom zijn er
nu zoveel analfabete, oudere
allochtonen.

Ze hebben nu drie zonen. Ze wonen
al zevenentwintig jaar in Breda en
zijn altijd vrijwillig actief geweest. Zo
heeft Rahal voetbalclub ‘Barca’ mee
opgericht. De laatste twee jaar heeft

Rahal voor de Voedselbank van het
katholieke ‘Vincentius’ eten
opgehaald bij bedrijven. Volgens hem
zijn er veel cliënten met schulden die
nu bij de Voedselbank aankloppen. Er
wordt wel gecontroleerd of ze echt zo
weinig geld hebben. Deze mensen
worden door de reclame en hun
omgeving zo gek gemaakt dat ze er
niet bij horen met een LCD-scherm of
een nieuwe bank. Allemaal op
afbetaling. Daarom is het wenselijk
dat de spotjes van lenen.nl en
dergelijke van de buis verdwijnen.
Rahal doet dit alles omdat hij zelf
dakloos was tijdens zijn zelf gekozen
reizen, vanuit zijn geloof en vanuit zijn
SP-lidmaatschap. De SP vindt dat
Voedselbanken er niet zouden
moeten zijn. We vinden dat de
mensen goed werk doen, maar
eigenlijk zou de Staat hiervoor
moeten zorgen. Wel heeft wethouder
Heerkens na vragen van de SP
ambtenaren bij de Voedselbank
geplaatst die cliënten wijzen op onder
andere Bijzondere Bijstand.

Nu heeft Rahal zich gestort op het
koken voor de daklozen bij ’t IJ. Dat
doet hij elke dag om 16.00 voor
ongeveer vijfentwintig mensen voor ’t
IJ op de straat. Alles is vers en gratis
voor de daklozen. Hij krijgt soms wat
eten, maar koopt ook veel en betaalt
alles zelf. De giften dekken niet alles.
Hij houdt alles keurig bij, zodat
niemand hem kan betichten van
zakkenvullerij. De potten en pannen
heeft de Bredase SP-afdeling aan
hem geschonken. Rahal is erg
begaan met de daklozen en wil zijn
restaurant ‘Resto du Couer’ nu onder
dak brengen. Hij zoekt nog een
geschikte ruimte. De daklozen
kunnen namelijk ook in ‘t IJ eten en
slapen voor acht euro, maar dat kan
maar drie dagen per week. Er zijn
vijfentwintig bedden voor vijftig
daklozen. De andere vijfhonderdvijftig
slapen bij vrienden en dergelijke. De
gemeente is samen met Novadic-

Ongeveer driehonderd families maken gebruik van de Voedselbank in Breda en er zijn zeshonderd
geregistreerde daklozen in Breda, waarvan er vijftig buiten slapen. Hoe heeft het zo ver kunnen
komen en wat kunnen we er aan doen?

HANS CREEMERS
commissielid

Kentron, de woningbouwstichtingen
en Stichting Maatschappelijke
Opvang een nieuw project begonnen;
‘Stedelijk Kompas’.

Doel is om niemand meer onvrijwillig
dakloos te laten zijn. Er komen
nieuwe sociale pensions verspreid
over de stad waar de daklozen
vrijwillig met elkaar kunnen wennen
aan wonen en met begeleiding om
van een eventuele verslaving af te
komen en hun leven weer op de rails
te krijgen. Dat is een goed plan van
PvdA-wethouder Heerkens, waar de
SP achter staat.Tevens is het
verstandig van de gemeente dat ze
met ’t IJ heeft besloten dat bepaalde
zware alcoholverslaafden nu wél
overdag in het IJ mogen verblijven
om te drinken. Dit is mede ingegeven
door het feit dat ze zo buiten geen
overlast veroorzaken.

Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij de nieuwe werkgroep
die de daklozenproblematiek gaat
onderzoeken.

Voor contact en giften:
Rahal Lamlih
Giro 4246477
r.lamlih@hotmail.com

Rahal viert het Suikerfeest met een
barbecue bij ‘t IJ - foto Ingrid Bertens



zo 24-02 deadline Slagkracht maart

ma 25-02 informatieavond gemeenteraad
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

wo 27-02 start basisscholing SP voor
nieuwe leden, zie artikel op pag 2

ma 03-03 Algemene ledenvergadering
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

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, 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

CARTOON BAS MAES
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COLOFON & ADRESSEN

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 en iedere 3e dinsdag van de maand in de SP-
Fractiekamer aan het Stadserf 1. Regelmatig zullen
wij u laten weten welke problemen wij ervaren, hoe
wij dit oplossen en onze bevindingen daarbij.

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje voorbij en iedereen
heeft de kans gehad al dan niet gemeende beleefdheden
uit te wisselen. Het leven heeft gewoon zijn gang weer
genomen. Terwijl wij de thermostaat van de verwarming
een tandje hoger zetten om de kou buiten te houden zijn
er steeds meer mensen die dat niet kunnen omdat ze
gewoonweg (extra) verwarming niet kunnen betalen. Zij
zitten thuis met dikke truien of een jas aan om zich warm
te houden. Er zijn heel wat alleenstaande ouderen, en
mensen die van een uitkering afhankelijk zijn, die moeten
leven van € 870,— per maand. Daarvan moeten ze de
huur betalen (huurtoeslag wordt gelukkig rechtstreeks
aan de Woningcorporatie uitbetaald); zorgverzekering
(gelukkig konden zij via de gemeente een korting krijgen
op de basispolis, maar toch moet iedere maand € 81,50
aan OZ betaald worden) en dan hebben we het nog maar
over de basisvoorziening. Een aanvullende verzekering
komt toch gauw neer op een bedrag van € 30 extra.
Gelukkig is er nog TV maar een abonnement kost ook
geld. De krant is allang geleden opgezegd. En vaak
kunnen zij zich niet permitteren om iedere dag warm te
eten. Als dan de kosten van verwarming met 10% wordt
verhoogd dan gaat dat ten koste van het gewone
levensonder-houd. Zij kunnen immers amper het hoofd
boven water houden. Neen, dan die linkmiegels die
miljoenen in hun zakken steken omdat zij op het idee zijn
gekomen om hun warme afvalwater wat in het verleden
gewoon in de rivier werd geloosd, met als resultaat dat de
temperatuur van het water in de rivier verhoogd werd
(soms onverantwoord hoog!!), die linkmiegels bedachten
dat dit afvalwater ook gebruikt kan worden voor
stadsverwarming (terecht), maar om nog meer geld te
maken bedachten zij dat de prijs van dat warme
afvalwater maar gekoppeld moest worden aan de
olieprijs. Miljoenen euro’s worden zo extra binnen-
gehaald, zeker nu de prijs van een vat olie ongehoord
hoog is. Een SP gedachte zou kunnen zijn om de
extravagante winst op stadsverwarming bij de
energiemaatschappijen af te romen en te gebruiken voor
de instelling van een energietoeslag Het systeem van
toekenning kan dan hetzelfde zijn als de huur- en
zorgtoeslag. Is ook niet al te ingewikkeld voor de
Belastingdienst. Maar het grote voordeel is dat iedereen
er warmpjes bij kan zitten en wij als hulpdienst minder
problemen op ons bordje krijgen. Ik wrijf nu al mijn

handen warm.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

SP KAART OP INTERNET
Op onze website staat sinds kort een ‘Google Earth
kaart’ met informatie over buurtacties van de SP in
Breda. Heeft de SP in het verleden ook in uw buurt
actie gevoerd? Bekijk het op breda.sp.nl!


