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Slopen is bezopen!

De SP is samen met GroenLinks in Breda al een hele tijd bezig met het behouden van de Maycretewoningen in
Breda. Deze huizen staan in de wijken Ginneken en Princenhage. Het zijn betaalbare huizen met tuinen erbij
maar er zijn plannen om deze huizen te slopen, zodat de grond gebruikt kan worden voor veel meer huizen,
door het neerzetten van bijvoorbeeld flatwoningen.
Door goed te onderhandelen met directeur Smit (van Woningcoöperatie WonenBreda, eigenaar van de
Maycretewoningen), werd bereikt dat er nog eens kritisch zou worden gekeken naar de plannen. Dit ook
omdat Breda een chronisch tekort heeft aan betaalbare huizen en er ongeveer 15.000 mensen wachten op
een huurhuis in Breda. Dit vindt de SP al jaren een zeer zorgelijke ontwikkeling.
De SP en GroenLinks hebben zich de laatste tijd sterk ingespannen om met dhr. Smit goede afspraken te
maken voor het vervolg van het proces. Derhalve leek het er ook op dat dhr. Smit zich aan de gemaakte
afspraken zou gaan houden. Op voorstel van de SP en GroenLinks werd
besloten dat deze 2 partijen zouden gaan proberen om ook de andere
partijen in de gemeenteraad te overtuigen van alternatieve
mogelijkheden om op deze lokaties woningen te realiseren.
Belangrijk om te weten is dat de Maycretewoningen in Princenhage sinds
kort zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst, maar dit geldt
nog niet voor de huizen in het Ginneken. Het Ginneken is een zeer
aantrekkelijke woonwijk en het gaat hier om een dure lokatie in de stad.
GroenLinks en de SP hadden afgesproken om voorstellen uit te werken of
er ergens anders ruimte is in het Ginneken om aan de wensen van
WonenBreda te voldoen. Daarmee krijg je een win-win situatie. De
Maycretehuizen blijven bestaan voor het aanbod van betaalbaar wonen,
maar WonenBreda wordt ondersteund bij het ontwikkelen van plannen in
het Ginneken voor het realiseren van woningen.
In een brief van 8 januari jl. liet dhr. Smit echter weten toch een
voorkeur te hebben voor sloop van de Maycretehuizen en dus niet te
willen wachten op de voorstellen van de SP en GroenLinks. Voor het
uitwerken van alternatieven was een termijn van 2 maanden
afgesproken. Daar kwam dus ineens een einde door de brief van dhr.
Smit.

Er zijn 6 argumenten om deze huizen niet te slopen:

1. Er is geen draagvlak voor de sloopplannen. Niet alleen de bewoners zijn tegen de sloop maar ook de
wijkorganisaties zijn geen voorstander van sloop.

2. Gelijke monniken, gelijke kappen. Bewoners van een huurhuis hebben net zoveel rechten als bewoners
van een koopwoning. Het mag niet zo zijn dat huurders worden vervangen door kopers om financiële of
andere redenen. Alle wijken moeten toegankelijk zijn voor huurders en kopers van een woning.

3. Het slopen is kapitaalvernietiging en het geeft milieuproblemen.
4. De planontwikkeling doet geen recht aan de doelgroep. Er komen geen goedkope huizen voor in de

plaats.
5. De bewoners die weg moeten uit hun huizen, moeten elders worden geplaatst en zullen lang niet allemaal

meer kunnen wonen in hun eigen wijk. Bovendien zullen ze meer huur moeten gaan betalen voor een
andere woning.

6. De herontwikkelingsplannen zijn niet kostendekkend. Dat betekent dat een deel van de huurverhoging
van huurders van WonenBreda, gebruikt gaat worden om de kosten te dekken van deze planontwikkeling.
Dit om het bouwen van de nieuwe en duurdere huizen mogelijk te maken. Het bouwen van dure huizen is
geen kerntaak van een woningcoörperatie.

De fracties van GroenLinks en de SP zullen tot het uiterste gaan om de bewoners te steunen bij het verzet
tegen deze zinloze sloop. WonenBreda heeft tegen de plaatsing van de Maycretehuizen in Princenhage op de
gemeentelijke monumentenlijst, bezwaar aangetekend. SP en GroenLinks willen dat WonenBreda dit
bezwaarschrift intrekt. Dit omdat het besluit tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst een besluit is,
wat in opdracht van de gemeenschap is genomen. In plaats daarvan zou het goed zijn als WonenBreda zich
zou gaan bezig houden met het realiseren en uitvoeren van een onderhoudsplan voor deze woningen. Het
slopen van goede en betaalbare huizen is wat de SP betreft niet aan de orde.
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Socialisme 2003
Vorig jaar heeft de SP in Breda met succes de eerste
keer een themadag georganiseerd in Breda met als titel
“Socialisme 2002”. Zowel niet-leden als leden hebben
met elkaar een hele dag gesproken over een aantal
politieke onderwerpen. De thema’s van vorig jaar wa-
ren:

- kan een planeconomie werken
- de weg naar het socialisme - heden en toekomst
- Che Guevara
- Genua in het kader van de globalisering
- studenten en de SP
- SP, kunst en cultuur

Ook dit jaar is de SP in Breda van plan om zo’n thema-
dag te organiseren. De afdeling is volop bezig met de
voorbereidingen daarvoor. De onderwerpen zijn nog
niet bekend maar lezers van Slagkracht 12 mogen na-
tuurlijk hun wensen kenbaar maken. Het is de bedoe-
ling om deze dag in april te organiseren.

Verhoging verhuiskostenvergoeding WVG
In het verleden is bij bezuinigingen de verhuiskostenvergoeding in het kader van de Wet Voorzieningen Ge-
handicapten met 25 procent verlaagd. De SP is hier altijd een fel tegenstander van geweest. Die aanhou-
dende kritiek heeft succes gehad: bij de laatste raadsvergadering is de vergoeding met 50 procent ver-
hoogd.

Gemeenteraad laat oorlogstransporten toe
Hoewel Nederland (op het moment van schrijven) niet in oorlog is met Irak, vinden er wel oorlogs-
transporten plaats binnen de gemeentegrenzen. Oorlogsmaterieel, vaak stoffen die gevaar voor de volks-
gezondheid op kunnen leveren, worden via het spoor vervoerd naar Duitsland. De SP heeft, samen met
GroenLinks, hierover een debat aangevraagd in de gemeenteraad. Beide partijen wilden de raad een uit-
spraak hierover vragen: immers, ‘wie zwijgt stemt toe’. Het interpellatiedebat werd niet toegestaan; met
name de collegepartijen, maar ook D66 en Leefbaar Breda wilden hierover niet praten in de gemeenteraad:
het zou landelijke politiek betreffen. Een opvallende argumentatie, omdat de raad meerdere malen (zij het
toen op verzoek van de PvdA) een motie heeft aangenomen die betrekking had op landelijke politiek.
Met de weigering is tevens een precedent geschapen: het is de eerste maal dat een interpellatieverzoek
(een verzoek van een raadslid om in de raad vragen te stellen over het collegebeleid) werd geweigerd. Nor-
maal was het goed gebruik dat dit altijd werd toegestaan. De weigering houdt in, dat de collegepartijen nu
zonder veel moeite ‘lastige’ vragen kunnen ontwijken en het debat in de gemeenteraad kunnen ontlopen.
De democratie – en de rechten van de oppositie – zijn hiermee verder uitgehold.

Brede School: zegen of zonde
In Breda vinden momenteel experimenten plaats met een Brede School: een concept waarbij een normale
basisschool uitgebreid wordt met naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, jeugdzorg en dergelijke. Het
doel hiervan is onder andere het ondersteunen van de opvoeding van kinderen uit achterstandsgezinnen.
In de fractie zijn de meningen verdeeld over de Brede School: is het een goede zaak om problemen in de
opvoeding tegen te gaan, of is het een schijnoplossing en leidt het tot tweedeling? De SP wil het debat hier-
over graag met onze leden en met (ervarings-)deskundigen voeren. We nodigen u uit om uw visie op de
Brede School te publiceren in Slagkracht 12: ook de voor- en tegenstanders hiervan in de fractie zullen hun
visie op papier zetten en de afdeling organiseert binnenkort een discussiebijeenkomst over dit onderwerp.
Na een grondige discussie zal de afdeling haar standpunt over dit onderwerp bepalen. Uw reactie kunt u
sturen naar de redactie van Slagkracht 12.

Geintje uit de gemeenteraadsvergadering van 27 februari jl. over het fietspad op de
Meidoornstraat:

Wethouder Niederer tegen raadslid Dick Meeusen van de SP
“Recht(s) zo die gaat meneer Meeusen.

Dag van de Arbeid in Breda,
1 mei 2003.

De Dag van de Arbeid, 1 mei, is voor werkne-
mers wereldwijd een dag om bezig te zijn met
hun positie in de samenleving en hun rechten als
werknemer. Een internationaal gevierde dag om
met elkaar solidair te zijn als het gaat om de toe-
komst van de economie, omdat de positie van
werknemers daarvan de basis is.
Vorig jaar, het jaar 2002, is er besloten om niets
te organiseren in Breda, dit omdat we toen druk
bezig waren met de Tweede Kamerverkiezingen
van 15 mei. Dit jaar wil de SP in Breda wél weer
de Dag van de Arbeid organiseren. Bestuur en
fractie zijn bezig om ook andere organisaties en
partijen hiervoor te interesseren. We zullen met
elkaar stil staan bij allen die werkzaam zijn onder
bijvoorbeeld erbarmelijke omstandigheden of die
de dupe zijn van de huidige internationale werk-
loosheid.
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“Zij aan Zij in de Raad” bezint zich op
 de toekomst
De Werkgroep “Zij aan Zij in de Raad” bezint zich momenteel op de toekomst. Deze
werkgroep houdt zich bezig met het motiveren en informeren van vrouwen in Breda
om zich actief bezig te gaan houden met de politiek in Breda. Dit om vrouwen te be-
trekken bij het beleid in Breda en hen de kans te geven om zich voor te bereiden op
actieve politieke deelname.

De werkgroep is nu zo’n 2 jaar bezig met deze doelstelling. Er zijn in die 2 jaar een aantal thema-avonden
georganiseerd en daarvoor was voldoende belangstelling. Toch hebben de vrouwen van de werkgroep ge-
constateerd dat de belangstellenden zich nog niet echt actief aansluiten bij de politiek.
Op 11 februari jl. was er een bijeenkomst van de vrouwen van de werkgroep met vrouwen die momenteel
actief zijn in de raad of in commissies van de gemeenteraad. Deze bijeenkomst was georganiseerd om een
basis te leggen voor het vormen van een doelstelling waarmee vrouwen in de raad meer zouden gaan sa-
menwerken met de vrouwen uit de werkgroep. Deze bijeenkomst werd helaas maar matig bezocht. Daar-
door is het niet mogelijk geworden om afspraken voor te bereiden tot intensivering van deze samenwer-
king.
De werkgroep betreurt de houding van een aantal huidige raads- en commissieleden hierbij. Wel is er die
avond gesproken met de griffier van de gemeente, mevrouw Annelies de Wit. Zij is een groot voorstand-
ster van de doelstelling van de werkgroep, maar zij vindt het belangrijk dat het draagvlak wordt gevormd
door vrouwen in en buiten de gemeenteraad. De vrouwen van de werkgroep “Zij aan Zij in de Raad” heb-
ben besloten om zich voorlopig te concentreren op het versterken van de basis, waardoor het wellicht in
de toekomst wél mogelijk zal zijn om de doelstelling weer vorm te geven in Breda. Ook de SP vrouwen,
die deelnemen aan de werkgroep, betreuren het dat het draagvlak momenteel niet sterk genoeg is. Pas als
dat gerealiseerd is, kan de werkgroep zich weer actief richten tot de bevolking van Breda.

Joska Dubbeldam.

Gezocht: Beheerder/ontwerper afdelingswebsite

Bij een groeiende en in de belangstelling staande partij hoort een professionele presentatie. Een van de ma-
nieren waarop de partij zich ‘naar buiten’ profileert is via het Internet. Dit gaat net zo goed op voor de afde-
ling; tientallen tot honderden mensen bezoeken per dag onze afdelingssite. Deze is echter toe aan een
grondige restyling en herontwerp, en moet meer dan nu up-to-date gehouden worden met het laatste
nieuws uit Breda – in de krant van vandaag wordt immers morgen de vis verpakt. De huidige beheerder, is
door de vele tijd die andere partijfuncties opslokken niet meer in staat om die werkzaamheden uit te voe-
ren.

Het bestuur is op zoek naar een vrijwilliger die het herontwerp van de site en het beheer hiervan voor zijn
of haar rekening wil nemen. Natuurlijk is kennis van de technologie belangrijk, maar nog veel belangrijker is
dat je je in kunt leven in de gebruiker, weet hoe je een bepaalde structuur aanbrengt in de grote hoeveel-
heid informatie die aangeboden wordt, je in kunt leven in de huisstijl van de SP én de filosofie die achter die
huisstijl zit. Je hebt gevoel voor actualiteit en kunt er mee leven dat je af en toe fractie- en bestuursleden
achter hun vodden moet zitten om materiaal te krijgen en informatie moet herstructureren zodat het hel-
der en overzichtelijk gepresenteerd wordt.

Heb je interesse en wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar breda@sp.nl. Heb je geen interesse of
mogelijkheid om voor langere tijd het beheer voor je rekening te nemen, maar wil je wel meedenken en
meewerken met het ontwerp – bijvoorbeeld in het kader van een praktijkopdracht van je onderwijs-
instelling – laat het dan ook even weten!

Bestuur SP Breda



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

27 maart
gemeenteraadsvergadering,
19.30 uur, Stadserf 1  Breda
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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 geko-
zen. Leden die zich kandidaat willen
stellen worden verzocht daarover
contact op te nemen met de voorzit-
ter 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 ver-
zocht zich opnieuw aan te melden bij
de voorzitter of vice-voorzitter.

www.wereldcrisis.nl

Op zaterdag 15 februari jl. werd door ongeveer 60.000 mensen in Nederland ge-
demonstreerd tegen het begin van een nieuwe oorlog in Irak. Wereldwijd deden 6
miljoen mensen mee op dezelfde dag aan deze demonstratie. Ook uit Breda wa-
ren 3 bussen met mensen aanwezig in Amsterdam. Dit was georganiseerd door de
SP, GroenLinks en de Jonge Socialisten in Breda. Het was een goed gevoel om
met zovelen uiting te geven aan de onvrede om weer een oorlog te beginnen in
Irak.
Naar aanleiding van de internationale politieke ontwikkelingen kunt u hierbij een
artikel lezen over de WPI, de Worker Communist Party of Iran. In Breda wonen en
werken mensen die zich inzetten voor het versterken en opbouwen van de
Iraanse oppositie.

WPI WORKER - COMMUNIST PARTY OF IRAN

MANSOOR HEKMAT, de grote Marxistische denker en leider van de Werknemer
Communistische Partij en Werknemersbeweging, 1951 – 2002.

Het kostbare nalatenschap van Mansoor Hekmat

Vijfentwintig jaar van onvermoeide strijd op het theoretische vlak en de politieke
organisatie en leiderschap van een beweging, die opschoot rondom deze ideeën,
hebben geleid tot de productie van honderden theoretische artikelen en essays,
politieke commentaren, tactische resoluties en organisatorische actieplannen,
het programma van de Werknemer Communistische Partij, Een Betere Wereld,
honderden lezingen en seminars, talloze organisaties, projecten, publicaties op
verschillende gebieden, en vooral de twee Werknemer Communistische Partijen
van Irak en Iran. Deze immens georganiseerde strijd, die zowel in de praktische
uitbreiding en diversiteit als in de theoretische diepte en duidelijkheid ongeëve-
naard is in de geschiedenis van zowel Iran als in de hedendaagse wereld, is zijn
dierbaar en kostbaar nalatenschap voor allen die strijden voor de vrijheid en het
geluk van de mens.
Het Politiek Bureau van de Werknemer Communistische Partij van Iran heeft een
resolutie geschreven, die door alle Iranese politieke oppositie partijen als garantie
voor de politieke vrijheid van het volk geadopteerd zal moeten worden om het
toekomstig regeringssysteem in Iran vast te stellen.

 “De basis van het socialisme is de mens…Socialisme is de beweging om de wil in
het  bewustzijn van de mens opnieuw terug te brengen… “

Het is gemakkelijk om te zien hoe de kapitalistische wereld een wereld op zijn kop
is. De verhouding tussen goederen is de basis van de verhouding tussen mensen.
Het dagelijkse werk van miljarden personen voor de opbouw van de wereld, mani-
festeert zich in de groeiende overheersing van het kapitaal over hun levens. De
motiverende doelstelling van de economische activiteit is niet de voldoening van
de menselijke behoeftes, maar de winst van het kapitaal. Wetenschappelijke en
technologische vooruitgang, die de sleutel vormen voor het menselijk welzijn en
zorg, leiden tot zelfs meer werkloosheid en verarming van honderden miljoenen
werknemers. In een wereld, die opgebouwd is door samenwerking en collectieve
actie, is het de wedijver die overheerst. De economische vrijheid van het individu
is louter schijn, die zijn onontkoombare dwang om iedere dag op de arbeidsmarkt
te verschijnen verbergt. De politieke vrijheid van het individu is een dekmantel
om diens huidige rechteloosheid en onmacht voor politieke invloed en een middel
om de politieke heerschappij en de status van de kapitalistische klasse te recht-
vaardigen. De wet is de wil en het belang van de heersende klasse die tot bin-
dende regels gemaakt zijn voor iedereen. Van liefde tot medeleven en van recht
tot gerechtigheid, van kunst tot creativiteit tot wetenschap en waarheid, is daar
geen enkel begrip in deze kapitalistische wereld die niet de afdruk met zich mee-
draagt van deze omgekeerdheid.
Deze wereld op zijn kop moet weer rechtop gezet worden. Dit is de taak van het
Werknemer Communisme. Dit is de doelstelling van de revolutie van het Werkne-
mer Communisme.

Voor meer informatie in de Engelse taal ga naar: www.wpiran.org
Contact:    06-51273261 of  076-5814413


