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Een achttal Bredase SP’ers was aanwezig bij de start van de actie tegen de verkoop van
Essent en NUON, bij het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch. De partij is een grote
campagne gestart tegen de uitverkoop van deze nutsvoorzieningen. Ook de gemeente Breda
heeft aandelen in Essent, te weinig om de verkoop tegen te houden, maar genoeg om een
signaal af te geven: energie leveren is een basistaak die onder democratische controle moet
blijven!

De SP steunt de handtekeningenactie van harte
en gaat de komende tijd ‘de boer op’ om met zo
veel mogelijk mensen te praten over de
redenen waarom Essent niet verkocht mag
worden aan de Duitse energiegigant RWE. Eind
april beslissen de aandeelhouders (met name
de provincie Brabant en enkele gemeenten)
over de verkoop. RWE wil de miljarden die de
aankoop kost, natuurlijk terugverdienen: daar
betalen wij de rekening van. RWE is ook
bepaald niet de milieuvriendelijkste
energieleverancier (men gebruikt nog het uiterst
vervuilende bruinkool). Wilt u meewerken met
het ophalen van handtekeningen? Neem dan
contact op met actiecoordinator Michel
Spekkers, michel@spbreda.nl of 06-14103669.



GLADHEIDSBESTRIJDING: HET KAN BETER!

NIEUWS
SP wil defibrillatoren ook in
gemeenschapshuizen
In alle gemeentelijke buurthuizen
staan op dit moment Automatische
Externe Defibrillatoren, AED’s. Deze
staan echter niet in de
gemeenschapshuizen, dat wil zeggen:
de buurtgebouwen die niet bij de
gemeente in beheer zijn, zoals de
Wegwijzer waar de SP vaak
vergadert. Natuurlijk kan zo’n
gemeenschapshuis zelf zo’n apparaat
aanschaffen, maar dat is vaak een te
dure uitgave. AED’s kunnen levens
redden in geval van een hartstilstand.
De SP wil daarom dat ook de
gemeenschapshuizen en wijkcentra
die niet door de gemeente beheerd
worden, over zo’n AED beschikken.
SP-raadslid Maurice Spapens heeft
hier in schriftelijke vragen aan het
college om gevraagd.

Het was erg koud en glad, begin
januari. U hebt er vast ook mee te
maken gehad, al dan niet bij familie of
kennissen: spiegelgladde wegen. De
gemeente gooide op een gegeven
moment de handdoek in de ring:
vanwege de vorst (kouder dan -8) kon
er niet meer gestrooid worden, en
daarom werd ook het ophalen van het
huisvuil te gevaarlijk.

Het was de SP opgevallen, dat in
andere gemeente deze problemen
veel minder spelen. In Roosendaal
bijvoorbeeld wordt er gewoon voor
gezorgd dat de huisvuil-ophaalroutes
ijsvrij zijn, zo blijkt uit BN De Stem
(editie Roosendaal) van 7 januari. De
gemeente Leudal, waar al enkele
dagen de koudste temperatuur van
Nederland wordt gemeten (in het dorp
Ell), haalt volgens een woordvoerder
van de gemeente gewoon het huisvuil
op en de wegen worden ook gewoon
ijsvrij gemaakt. Het lijkt erop dat de
gemeente Breda niet goed voorbereid
is op deze weersomstandigheden. De
SP stelde hierover vragen aan het
college. SP-raadslid Joyce van der
Sanden sprak ook met Omroep
Brabant over deze problemen. We
wilden weten waarom Breda niet

beschikte over methoden die wél
gebruikt kunnen worden bij min acht.
Naar aanleiding van onze vragen
antwoordde het College, dat er nader
onderzocht gaat worden of er nog
meer maatschappelijke belangrijke
gebouwen en locaties in de route
kunnen worden opgenomen. We
hebben als SP voorgesteld om in
ieder geval verzorgings- en
verpleegtehuizen, complexen van
seniorenwoningen en aanleun-
woningen en winkelstrips op te nemen
in de route. Van met name oudere
mensen hebben we veel klachten
gekregen dat ze de deur niet meer uit
durfden.

Daarnaast heeft de SP nog een aantal
voorstellen gedaan voor de
verbetering van de gladheids-
bestrijding, zoals het gratis ter
beschikking stellen van strooizout om
mensen te stimuleren, de stoep voor
hun woning schoon te maken. We
stelden ook voor om scholen te
stimuleren om zelf aan de slag te
gaan met kinderen uit groep 8 om de
stoepen rondom school schoon te
maken. Hierbij zou de gemeente ook
stooizout en sneeuwschuivers
beschikbaar kunnen stellen. In Tilburg

heeft men borstelwagens die zomers
gebruikt worden om onkruid te
verwijderen ingezet om de
aangekoekte ijslaag te verwijderen.
De SP heeft gevraagd of dit in Breda
ook mogelijk is. In ons omringende
landen wordt bij deze
omstandigheden vaak aanvullend
gestrooid met zand en/of grind. De SP
heeft het College gevraagd in straten
die niet zijn opgenomen in het
gladheids-bestrijdingsplan zand of
grind te strooien om de wegen beter
begaanbaar te maken.

Wethouder Willems heeft toegezegd
onze suggesties te bekijken en hierop
terug te komen in een volgende
commissie Milieu en Mobiliteit. In de
tussentijd zaten onze jongeren van
ROOD niet stil. Toen het begin
februari weer begon te vriezen, naam
ROOD het initiatief om sneeuw te
ruimen en zout te strooien op een
aantal plaatsen waar veel ouderen
komen. Ook hoopt ROOD dat ook de
gemeente gestimuleerd wordt om
gevaarlijke plekken in kaart te
brengen en inventief te werk gaat om
met de beschikbare middelen
maximaal resultaat te bereiken.

Corporaties moeten onverkoopbare
woningen opnieuw verhuren
De woningcorporaties verkopen een
aantal voormalige sociale huur-
woningen. Het is ons opgevallen dat
bijvoorbeeld in Breda Noord
(bijvoorbeeld in de Wisselaar) een
groot aantal woningen al geruime tijd
te koop staat. Soms wel langer dan
een jaar. Gezien de enorme
wachtlijsten vinden wij het
onbegrijpelijk dat goede betaalbare
woningen worden onttrokken aan het
sociale huurwoningen-bestand en zo
lang te koop staan. De SP pleit ervoor
om woningen die langer dan zes
maanden te koop staan opnieuw in te
zetten als sociale huurwoning.

Daarom heeft de SP, bij monde van
raadslid Joyce van der Sanden,
hierover vragen gesteld aan het
College. We willen graag het volgende

van hen weten:

   1. Hoeveel woningen er te koop
staan van de woningcorporaties en
hoe lang deze al te koop staan.

   2. Wat de burgemeester van plan
is te gaan doen als woningen die
langer dan een jaar te koop staan
gekraakt worden.

   3. Wat het College ervan vindt dat
woningen van de corporaties zolang
te koop staan terwijl 7000 gezinnen
in Breda dringend op een huis
wachten.

   4. Of het College ook vindt dat
deze woningen opnieuw verhuurd
moeten worden aan
woningzoekenden en hoe ze dit gaan
proberen op te lossen met de
woningcorporaties.



SUCCESVOLLE ROOD BIJEENKOMST

Vanaf half acht liep het zaaltje
langzaamaan vol. Het publiek bestond
vooral uit onze vrienden van de
kraakgroep en uit partijgenoten van de
SP. Ook waren er een aantal leden van
Rood eens komen kijken naar wat de
kerngroep zoal gedaan had het
afgelopen jaar. Na het welkomstwoord
van Michel werd er een filmpje gestart
met acties waar we het afgelopen jaar
allemaal aan meegedaan hebben. Niet
alle acties kwamen voorbij want in ons
enthousiasme zijn we nog wel eens
vergeten foto’s of filmpjes te maken. Iets
om aan te werken. Andere dingen waar
we aan gaan werken werden ook
behandeld. Zoals het afronden van onze
StreetStars actie, doorgaan met
BeterBreda.nl en de nieuwe actie
HoeSuper!=JouwSuper? die de
misstanden in de supermarkten in kaart
moet brengen.

Ramon presenteerde vervolgens de
tussentijdse resultaten van onze
BeterBreda.nl actie. Dit is onze online
enquête die inmiddels al enkele

honderden reacties op heeft geleverd.
De uitkomsten op het gebied van wonen,
werken, studeren, toekomst en uitgaan
dienen als leidraad bij het bedenken van
nieuwe acties van Rood. Onder de
deelnemers werden ook twee
bioscoopbonnen verloot. Degene wiens
naam uit de tomaat werd getrokken was
helaas niet aanwezig. Via de mail zullen
we contact opnemen met de winnaar.

René hield vervolgens een toespraak
over de kredietcrisis. Hij hield een
gepassioneerd betoog over de oorzaken
van de crisis en hoe het in zijn ogen ook
anders kan. Er werd gesproken over niet
alleen het privatiseren van belangrijke
overheidsinstanties stoppen of
terugdraaien. Zelfs het publiekelijk
besturen van bijvoorbeeld een
autofabriek is iets wat René behandelde.
Iedereen luisterde ademloos.

Inmiddels waren onze gasten van de
JOVD (de VVD-jongeren) en de JS
(jongeren van de PvdA) aangekomen.

Op woensdag 21 januari, was het dan zover: ROOD hield haar nieuwjaarsborrel in café Publieke Werken in
Breda. ROOD zou ROOD niet zijn als we de gelegenheid ook niet aan zouden grijpen om onze standpunten
uit te dragen. Daarom was er ook nog een politiek debat met ook andere politieke jongerenorganisaties.

BAS MAES
actief lid ROOD Breda

Slopen helpt niet
De Universiteit Utrecht heeft
onderzoek gedaan naar
herstructurering van wijken. Ze
hebben de effecten van stedelijke
herstructurering op wijken en
bewoners onderzocht. Eén van de
onderzochte buurten is de Bredase
buurt Heuvel. In het rapport worden
een aantal conclusies getrokken:

   1. Slopen is niet de oplossing om
buurten te verbeteren. Vaak worden
goede woningen gesloopt waarvoor
dure woningen in de plaats komen.
Oorspronkelijke bewoners kunnen
dan niet meer terug in de wijk wonen.
Hierdoor kan de sociale samenhang
eerder afnemen dan toenemen.
   2. Communicatie met bewoners is
belangrijk om het project te doen
slagen. Dit moet al gebeuren bij het
ontwikkelen van de plannen. Een
informatie-avond over de plannen, als
alles al af is, werkt alleen maar
averechts.
   3. Verbeteren van de leefbaarheid
in de wijk bereik je niet met slopen en
nieuwbouw. Dit wordt bijvoorbeeld wel

bevorderd door flinke subsidies aan
bewonersgroepen die feesten willen
organiseren. Jongerencriminaliteit
wordt eerder opgelost door meer inzet
op preventie en politie dan door
differentiëren van de woningvoorraad.
De problematiek achter de voordeur
heeft waarschijnlijk meer baat bij een
groter aantal goed opgeleide
gezinscoaches dan bij fysieke
maatregelen.
   4. De voorzieningen moeten zoveel
mogelijk behouden blijven voor de
buurten. Dus wat de SP betreft zou
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het
Dr. Struyckenplein, inclusief
supermarkt, voorrang moeten krijgen
boven een XXL-supermarkt bij NAC.
Zorg dat er in de buurten voldoende
winkels, sportclubs, scholen,
huisartsen, buurthuizen, etc. zijn.

Naar aanleiding van het rapport
hebben we een aantal vragen gesteld
aan het College. We willen graag
weten wat ze vinden van de
conclusies uit het rapport en of ze hun
manier van werken hierop gaan
aanpassen.

Na een korte pauze was het tijd voor het
debat. Op het podium vertegenwoordigers
van bovengenoemde partijen en namens
Rood mocht ondergetekende het woord
voeren. De stellingen hadden betrekking
op de kredietcrisis, het onderwijs en
kraken. Onderwerpen die garant stonden
voor levendige discussies met zeker ook
een actief betrokken publiek. Naast de
voor de hand liggende tegenstellingen
verbaasde het ook menigeen dat op het
gebied van onderwijs de PJO’s best wel
op één lijn zitten. Wie weet waar dit nog
toe kan gaan leiden?

Tot slot werd en nog gezamenlijk wat
gedronken en nagepraat. Het was al met
al een zeer geslaagde avond met een
mooie opkomst en een goede sfeer. Het
contact met de leden en anderen
aanwezigen heeft ons weer extra
geprikkeld om door te gaan op de
ingeslagen weg. We hebben er zin in en
we gaan ook weer van 2009 een
succesvol jaar maken!

NIEUWS
Politiek Café ‘Karaktûr’ van start
Op initiatief van de SP is onlangs een
nieuw politiek café van start gegaan.
De aftrap was op zondag 1 februari
en het onderwerp was Cultuur.
Gasten waren wethouder Wilbert
Willems, directrice Mieke Gerritzen
van het Graphic Design Museum en
Maurice Spapens, SP-raadslid en
voorzitter van de Vereniging Atelier
Kunstenaars (VAK). Muziek was er
van Deborah Jacobs en Gugu
Ghazarian, en poëzie door
stadsdichter Kees van Meel. Het
opzetten van een politiek café staat al
jaren op de prioriteitenlijst van de
afdeling, en we waren dus blij dat een
groep leden de koe bij de hoorns
vatte en aan de slag ging. Op 1
februari was dus in café Het Hijgend
Hert aan de Pasbaan de ‘kick-off’.
Zo’n dertig bezoekers waren
aanwezig om te luisteren naar een
geanimeerd debat en verstrooiing met
muziek en poëzie. De volgende
editie, op 1 maart, heeft als thema:
“Krakers: vrijheidsstrijders of
terroristen” en begint weer om 14.30
uur in het Hijgend Hert.



HELLUP!
De SP-Hulpdienst Breda is officieel van start gegaan.
De Hulpdienst is te bereiken via telefoonnummer 06 –
309 77 875 of per email hulpdienstbreda@sp.nl.
Regelmatig zullen wij u laten weten welke problemen
wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze bevindingen
daarbij.

Privatisering is een (slecht) product dat voortkomt uit het
neo-liberalisme. Privatisering heeft in mijn ogen zelden
geleid tot iets goeds. Gelukkig houdt Provinciale Staten
van Noord-Brabant de privatisering van Essent tegen na
een debat daarover met de SP. De rechtse partijen, het
CDA voorop, zijn vóór privatisering van energiebedrijven.
We zien dat het CDA steeds meer naar rechts opschuift.
’t Is maar dat u het weet. Maar vergeet ook niet de PvdA.
Ook die partij schuift meer en meer naar rechts van het
midden. De SP echter staat voor de mensen. De SP is
tégen privatisering omdat dit altijd weinig goeds heeft
opgeleverd. Omdat dit vaak gaat ten koste van de
gewone mens. Uit ervaring (buurtbezoek; enquêtes enz.)
weten wij voor welke problemen de bevolking, met name
u en ik, de gewone mensen, staan. Wij strijden tegen alle
onrecht.
Zo kwamen we bij een van onze cliënten een probleem
tegen dat te maken heeft met Casema oftewel, zo heette
dat bedrijf vroeger; tegenwoordig noemen zij zich Ziggo.
Ook een bedrijf dat zich bedient van een ambtelijke
werkwijze. Niets ten nadele van ambtenaren, maar toch!!
Een toenmalige minderjarige dochter had, met
toestemming van haar ouders, een internetcontract met
Casema afgesloten. Daar is niets mis mee. Maandelijks
werd het afgesproken bedrag afgeschreven van de
rekening.
Op hetzelfde adres hebben de ouders van dat meisje met
Casema een contract afgesloten voor het ontvangen van
een televisiesignaal en een telefoonaansluiting. De
dochter wordt meerderjarig en gaat elders met haar
vriendje samenwonen. Haar abonnement van Casema
werd twee jaar geleden met een brief netjes opgezegd.
Wat schetst onze verbazing, het bedrag van dat
abonnement wordt nog steeds maandelijks van de
rekening van haar ouders afgeschreven. Met hulp van de
SP-Hulpdienst werd het abonnement opnieuw, nu per
aangetekend schrijven, opgezegd met de vraag of Ziggo
de opzegging even wilde bevestigen. Op het postkantoor
zei de loketmedewerker: “Alweer een brief aan Ziggo; ik
ben benieuwd of u een antwoord krijgt.” Helaas heeft
Ziggo niet gereageerd. Wij, van de SP-Hulpdienst,
hebben onze cliënten geadviseerd de verkeerd
afgeschreven bedragen te storneren (vraag aan de bank
om het bedrag terug te boeken). Dit moet wel binnen 30
dagen gebeuren. Ik ben benieuwd of Ziggo de les nu zal
leren.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

zo 01-03 Politiek Café Karaktûr,
14.30, café Het Hijgend Hert,
Pasbaan, Breda. Onderwerp:
Krakers: vrijheidsstrijders of
terroristen?

ma 02-03 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, de Wegwijzer,
Steendorpstraat 2

wo 04-03 deadline Slagkracht maart
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