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Algemene Ledenvergadering

Gemeenschapshuis De Biesdonk druppelt langzaam maar zeker vol. Na een traditioneel
Brabants kwartiertje zijn er welgeteld 18 leden aanwezig om onder andere het nieuwe bestuur te
verkiezen. Niet alleen de harde kern is er, er zijn ook enkele nieuwe gezichten te ontdekken, wat
een goede zaak is!
Door verhuisproblemen was het jaarverslag nog niet beschikbaar. Gelukkig wist Koos Gouka,
penningmeester, ons wel wat te vertellen over de financiºn van het afgelopen jaar. Helaas lopen
de uitgaven gestaag op, zodat we steeds meer geld wegknibbelen van het potje dat bestemd is
voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hier moeten we dus iets aan doen! Onderdeel
van de mogelijke bezuinigingen is ons onderdak van deze avond. Het zaaltje zal incidenteel
besproken worden, dus echt alleen als we het nodig hebben. Na beloften om te bezuinigen,
wordt de begroting goedgekeurd.
Alle aspirant-leden van het bestuur stellen zich voor aan de andere aanwezigen, zodat we weten
op wie we stemmen. Iedereen die zich beschikbaar heeft gesteld voor een taak binnen het 
bestuur heeft een meerderheid van ’voor’-stemmen gekregen, dus dit is het nieuwe bestuur:

Joost Hooghuis Voorzitter
Johan Kwisthout Organisatiesecretaris
Koos Gouka Penningmeester
Kees van der Kerkhof Fractiesecretaris
Frank Vergroesen Logistiek coördinator
Peter Ligtvoet Hulpdienst
Judith Korving Hoofdredactie Slagkracht12
Maurice Spapens Werkgroep Kunst en Cultuur
Matijs Kruit Afgevaardigde ROOD
Ruud Adriaansen Algemeen
Arne Goudriaan Algemeen
Dick Meeusen Algemeen
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Slagkracht 12 
is het nieuwsblad van de 
SP afdeling Breda 
en verschijnt maandelijks

slagkrachtbreda@sp.nl
R e d a c t i e

Judith Korving
Johan Kwisthout
Judith Koelewijn
Maurice Spapens
Arne Goudriaan

V o r m g e v i n g
Maurice Spapens

S P H u l p d i e n s t
Dinsdagochtend        10 - 12 uur
S t a d s e r f  1
T e l  0 7 6 - 5 2 9 4 3 3 2

A f d e l i n g s a d r e s

S t a d s e r f  1 ,  
4 8 1 1  X S ,  
T e l  0 7 6 - 5 2 9 4 3 3 2

JOOST MAG �T WETEN

Actie tegen Essent
Vele mensen in en buiten Breda werden onlangs opgeschrikt
door enorm hoge rekeningen. 

Sommigen moesten duizend euro of meer bijbetalen. 

De SP heeft een enquŒte gehouden in een deel van de Haagse
Beemden, waaruit blijkt dat bijna iedereen op onverklaarbare
wijze dit soort naheffingen kreeg. 
De SP gaat nu proberen om samen met de bewoners een
actiecomitØ op te richten, wat van Essent een onafhankelijk
onderzoek eist.

D E H U L P D I E N S T

Actie tegen luchtvervuiling in Grote Houw gewonnen

Samen met bewoners van een flat in de Grote Houw
(Heusdenhout) heeft de SP (-hulpdienst) een tijd lang actie
gevoerd tegen verhuurder Wonen Breburg. 
De flats hadden namelijk onvoldoende rechtstreekse 
ventilatie en werden slechts gelucht via de 
gemeenschappelijke gang.
Vooral astma- en andere longpatiºnten klaagden hierdoor
over bijvoorbeeld rookoverlast. 
Bovendien was de situatie absoluut niet veilig bij 
calamiteiten zoals brand.
De woningbouwcorporatie is echter overstag gegaan en heeft
toegezegd de situatie conform onze eisen aan te passen. 
Een succes dus voor bewoners en de SP!

Hulpdienst
Dinsdag 10-12 uur
Stadserf 1
Telefoon: 076-5294332
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M a a n d a g 0 8 - 0 3
B e s t u u r s v e r g a d e r i n g  
B e l g i e p l e i n

M a a n d a g 1 5 - 0 3
S c h o l i n g  
B e l g i e p l e i n

M a a n d a g 2 2 - 0 3
S c h o l i n g  2       
B e l g i e p l e i n

M a a n d a g 2 2 - 0 3
F r a c t i e v e r g a d e r i n g
S t a d h u i s

D o n d e r d a g 2 5 - 0 3
R a a d s v e r g a d e r i n g

M a a n d a g 2 9 - 0 3
B e s t u u r s v e r g a d e r i n g  
B e l g i e p l e i n

M a a n d a g  2 6  A p r i l
F r a c t i e v e r g a d e r i n g

D o n d e r d a g  2 9  A p r i l
R a a d s v e r g a d e r i n g
B e s t u u r s - ,  l e d e n -e n  r a a d s v e r g a d e r i n -g e n  z i j n  o p e n b a a r ! ! !



05-03-2004   Van de Website

Nieuws

� Niet alleen individuele uitzonderingen gaan er door het kabinetsbeleid op achteruit, 
maar ook specifieke groepen. Dit blijkt uit een nieuw SP-onderzoek naar koopkrachtverlies. 
De SP eist een serieus en zorgvuldig onderzoek van de regering en waar nodig moet gerepareerd worden. 

Via de zogeheten Minlijn konden mensen hun specifieke koopkrachtverlies melden.
Van de iets meer dan duizend mensen die met de SP contact opnamen, werkten bijna vijfhonderd melders

mee aan een uitvoerige kwantitatieve analyse. 
Hun netto-inkomen per 1 januari was 2% hoger, maar de gemiddelde koopkrachtontwikkeling is negatief: 
bij de ondervraagden maar liefst 12,5%. 
De oorzaak is dat uit het netto-inkomen meer kosten moeten worden gemaakt, 
zoals de eigen bijdrage in de thuiszorg, hogere belastingen en zelf betalen van zaken die uit het 
ziekenfondspakket zijn gegaan, zoals zittend ziekenvervoer, fysiotherapie en zelfzorgmiddelen.

De vele persoonlijke verhalen geven een soms schrijnend beeld van de moeilijke positie waarin veel mensen
met een laag inkomen zijn beland. 
Ook blijkt duidelijk wat het effect kan zijn van de stapeling van verschillende maatregelen. Zoals verwacht
treft dit vooral mensen die vaker zorg nodig hebben, zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
Vanzelfsprekend hebben � niet alleen � maar wel voornamelijk mensen gebeld en gemaild, die door het 
kabinetsbeleid getroffen worden. Er is in die zin dan ook geen sprake een representatief beeld. 
Maar de meldingen geven dus juist een beeld van groepen die specifiek getroffen zijn.

De Tweede-Kamerfractie van de SP eist dat de effecten van de maatregelen op deze specifieke groepen
serieus en zorgvuldig onderzocht worden, en uiteraard vervolgens gerepareerd
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Wonen met de juiste zorg

De woonvorm waar ik, Arne Goudriaan, in 1989 ging wonen is een plek waar mensen met lichamelijke
beperking kunnen wonen en waar 24 uur zorg gewaarborgd is. Iedere bewoner heeft een 
zit/slaapkamer, een douche en een klein keukentje. Beneden is er een algemene ruimte waar we
samen eten en waar men kan komen wanneer men daar behoefte aan heeft. Omdat deze vorm van
wonen niet meer van deze tijd is, is de Stichting NSWAC, waar de woonvorm onderdeel van is, al
jaren bezig om mensen met een lichamelijke beperking anders te laten wonen. Dat kan zijn in een
kleinere woonvorm waarin je met een groepje mensen bij elkaar woont. Hier is meestal de hulp op
afspraak geregeld. Deze combinatie wordt eigenlijk al jaren toegepast, denk maar eens aan de 
thuiszorg.

Het zelfstandig wonen met de garantie dat men gebruik kan maken van de 24 uurs zorg die daar 
aanwezig is, is een vrij nieuwe ontwikkeling op dit gebied. Een aantal maanden geleden is het 
nieuwste project van de stichting van start gegaan. Dit project bestaat uit negen appartementen die
gehuurd werden door de stichting in de binnenstad van Breda. Ik mocht hier gaan wonen en naast mij
wonen er nog meer mensen met een lichamelijke beperking. In het complex is een team van 
hulpverleners aanwezig vanuit de stichting die de mensen die hier wonen verzorgd.

Ik kan wel zeggen dat ik hier erg na mijn zin woon. Toch behoorlijk zelfstandig, maar als ik hulp nodig
heb dan is deze er vaak binnen 10 minuten. Naast de dagelijkse hulp, hulp bij uit en in bed, hulp bij
eten, hulp bij de verzorging van je kleding en niet te vergeten hulp bij het  boodschappen doen is er
ruimte voor persoonlijke zorg,denk aan: je verhaal doen, hulp bij je administratie, enzovoorts.

Dit nieuwe project biedt mensen net zoals ik met een lichamelijke beperking de mogelijkheid toch hun
eigen leven te leiden met goede hulp op maat. Het zou goed zijn als dit soort projecten hun opmars
maken in ons land zodat er nog veel mensen kunnen gaan wonen zoals in dit mooie project wat in
samen werking met Singelveste tot stand is gekomen.

Arne Goudriaan 
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Ingezonden brief van Joska Dubbeldam
Beste leden,

Via deze brief laat ik jullie weten dat ik sinds kort geen bestuurslid meer ben voor de SP. 
Ruim 7 jaar heb ik als bestuurslid gewerkt voor de SP. Al die jaren met veel plezier. Maar dat is door
mijn huidige werk en het afronden van een studie voorlopig niet meer mogelijk. Dat wil echter niet
zeggen dat ik me niet meer bezig hou met politiek en maatschappij.
Momenteel ben ik bezig om, samen met andere inwoners van Breda, me meer bezig te houden met het
ontwikkelen van een brede en functionele visie op de samenleving als geheel. Politiek is daarvan de
bestuurlijke en uitvoerende vorm. Maar een goed functionerende samenleving heeft allereerst een
breed gedragen visie nodig. De huidige politiek, en toch zeker de regerende partijen op nationaal en
lokaal niveau, hebben een op de zeer korte termijn gerichte visie. Maar regeren is meer dan
vooruitzien.
Duidelijk mag zijn dat de mens eigenlijk niet nodig is in de cyclus van het bestaan. Zonder de 
aanwezigheid van de mens, zal de natuur verder gaan in haar bestaan en ontwikkeling. Dat betekent
dat de positie van de menselijke aanwezigheid in het grote geheel van het bestaan van het leven, moet 
worden herzien. De mens is nog steeds een diersoort en niet meer dan dat. Een zeer ontwikkelde 
diersoort, waarbij het belangrijk is om de kwaliteit van de aanwezigheid, de noodzaak en het 
functioneren daarvan kritisch te toetsen en waar nodig aan te passen.
Nodig is om na te denken over waarden als geld, een gegeven waar de politiek vanuit blijft gaan voor
het voortbestaan van de mens. Zo nadenken met elkaar zou kunnen bijdragen aan het plaatsen van de 
huidige visie op de economie in een veel breder perspectief. Er zijn nog steeds culturen waar goederen
en diensten worden geruild en niet kunnen worden gekocht, denk maar aan de visie van aboriginals in
Australiº. Zij vinden nog steeds dat de natuur van iedereen is en daarmee geen bezit kan zijn, iets wat
dus ook nooit gekocht kan worden. We delen met zijn allen de beschikbare en noodzakelijke ruimte, in
samenhang met de natuur. De mens kan op basis van die visie dus ook geen eigenaar zijn. We hebben
zorg te dragen voor elkaar en voor het leven. Die zorg heeft weliswaar leiderschap nodig, maar ook 
daarvoor is het nodig om de huidige visie aan te passen.
Wat is leiderschap op dit moment? Hoe zitten machtsverhoudigen en hiºrarchische structuren in elka-
ar? Waarom wordt een organisatie als het Vaticaan geaccepteerd? Een miljardenbedrijf met een
enorme machtpositie in de wereld. Een bedrijf waarvan de leiding niet democratisch wordt gekozen
door de gelovigen, de werknemers van het bedrijf. Het bestaan van zo’n organisatie zegt veel over de
huidige visie op het leiderschap in de samenleving. Waarom wordt zoiets geaccepteerd door mensen
en om welke redenen? 
Waarom zijn 16 miljoen mensen in Nederland niet in staat of bereid om daadwerkelijk democratie toe te
passen en op te eisen en hoe kan het anders? De verhoudingen tussen de mensen die werkelijk de
dienst uit maken en het aantal inwoners van dit land, zijn totaal uit hun verband gerukt. Dat verlamt de
samenleving en nog steeds, en dat verbaasd mij en mij niet alleen, het verandert niet. Ik hoor wel dat
men wil veranderen, maar zie dat men een soort machteloos gedrag vertoont. Met alle gevolgen van
dien. Voor dat gedrag en die houding zijn we samen verantwoordelijk en dus ook voor de gevolgen. 
Dus moeten kinderen opgevoed worden met verantwoordelijkheidsgevoel voor het leven als geheel. 
En niet als calculerende burgers, die leren om hun intelligentie te gebruiken voor de gemiddelde duur
van het aardse bestaan, maar om na te denken over de gevolgen voor de generaties na ons. 
Zo u leest, ik blijf me bezig houden met de politiek, maar meer met de oorsprong daarvan. 
Wie zich aangesproken voelt door deze gedachtengang, kan mij dat laten weten.
Met vriendelijke groet. 
Joska Dubbeldam (joska.d@tiscali.nl)



Uit de raad

De raadsvergadering van 19 februari werd een latertje: kort voor middernacht
hamerde burgemeester Rutten de om half acht begonnen vergadering af. 
Er stonden dan ook een fors aantal punten op de agenda, waarbij vooral de
bespreking van het definitief ontwerp van het 
Museum voor Grafische Vormgeving veel tijd vergde.

De SP heeft haar kritiek op dit museum nooit onder stoelen of banken gestoken.
Natuurlijk, het is een verrijking van het culturele aanbod in Breda, maar het is niet
te verkopen om in deze tijd hier miljoenen gemeenschapsgeld in te steken, terwijl
aan de andere kant vele beleidsterreinen financieel in de knoop raken. 
Zo zal handhaving van het niveau van armoedebestrijding in de komende jaren de
gemeente miljoenen gaan kosten. Je kunt het geld nu eenmaal maar ØØn keer 
uitgeven!

Daarnaast is het ook een investering aan het verkeerde uiteinde van de culturele
keten. Wat heb je aan een prestigieus topmuseum als aan de andere kant net 
afgestudeerde studenten van de Kunstacademie hier niet aan de bak komen en naar
Amsterdam of Antwerpen verhuizen, als (semi-)professionele kunstenaars geen
atelier- en expositieruimte hebben, en als de bibliotheek geen middelen krijgt om
tot een eigentijds kenniscentrum uit te groeien?

Voeg daar nog bij dat een deel van de Beyerd gesloopt moet worden voor dit
nieuwe museum en dat de Rijksbijdrage - die niet in verhouding staat tot wat de
gemeente erin pompt - nog steeds niet zeker is, dan heb je genoeg redenen om
tegen dit project te zijn. En dat is dan ook precies hoe de SP stemde.
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Met spoed gevraagd; 
Actieve leden, jong, oud, man, vrouw, klein, groot,
gekleurd, niet gekleurd, denkt u dat u kan bijdragen aaneen betere maatschappij.
Mail naar slagkrachtbreda@sp.nl
S t a d s e r f  1 ,  4 8 1 1  X S ,  T e l  0 7 6 - 5 2 9 4 3 3 2
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Bestuur SP Breda over Ali Lazrak

Het afdelingsbestuur heeft in een brief aan het Partijbestuur haar ongenoegen geuit over de
manier waarop het partijbestuur en de fractie in deze kwestie gehandeld hebben. 
Het bestuur vindt dat er veel te lang getalmd is en dat Lazrak direct, nadat deze geweigerd
heeft om de presentiegelden af te staan, uit de partij gezet had moeten worden wegens het aan
zijn laars lappen van de statuten van de SP.

Het bestuur is zeer verontwaardigd over de uitspraken van Lazrak over de Kamervergoeding
die SP-Kamerleden ontvangen als schadeloosstelling. Lazrak bestempelde deze vergoeding 
- ruim 2100 euro netto per maand - als een schijntje, daarbij vergetend dat velen in Nederland
keihard moeten werken voor amper de helft en dat het bestaansminimum zo ongeveer op een
derde van dit bedrag ligt.

De afdeling is bang dat deze affaire de partij schade heeft berokkend. 
en snel ingrijpen van het Partijbestuur had dit mogelijk kunnen beperken. 
Het te lang pappen en nathouden 
- in plaats van meteen duidelijk te maken dat dit soort praktijken bij de SP niet getolereerd wordt -
heeft de partij waarschijnlijk meer aan sympathie gekost dan die ene zetel.

Met spoed gevraagd; leden die eens per maand
"De Tribune" rondbrengen. 
Je kunt je opgeven bij Arjan Schillemans, 

t e l e f o o n n u m m e r

0 7 6 - 5 8 1 1 2 8 3



ROOD in actie

Zoals jullie misschien al gelezen hebben in de vorige Slagkracht is ROOD Breda van start
gegaan. De eerste actie, "ROOD TEGEN WONINGNOOD", hebben we gehouden op
Valentijnsdag op de Grote Markt. Het was een hele leuke dag en we hebben veel positieve 
reacties gehad. We vielen ook wel op met ons huis gemaakt van dozen. Aan de hand van een
vragenlijst hebben we de mening van voorbijgangers proberen te peilen. De grote meerderheid
van de ondervraagden reageerde erg positief, we hebben er zelfs een paar nieuwe leden bij
gewonnen. Veel mensen hebben of hadden zelf ook last van woningnood en waren blij dat er
eindelijk eens aandacht aan werd besteed. Dat er veel leegstand is waar niets mee gedaan wordt
vonden de ondervraagden ook zonde. Helaas waren er ook ongeïnteresseerde voorbijgangers.
Mensen die zeggen geen last te hebben van woningnood en vervolgens doorlopen. Jammer dat
deze mensen geen oog hebben voor de problemen van anderen, of misschien wel toekomstige
problemen voor zichzelf. ROOD is van plan een samenvatting te maken van de ingevulde 
vragenlijsten en deze te overhandigen aan de wethouder van volkshuisvesting. 
Daarmee willen we de pers halen. 

Verder zijn we nog bezig met de voorbereidingen voor de thuiszorg actie. Als de rode kaarten
gedrukt zijn kunnen we verder, we hopen dit zo snel mogelijk te kunnen regelen. Dan zullen we
een ledenvergadering plannen en een datum voor verspreiding vaststellen. We willen zoveel
mogelijk mensen activeren om mee te helpen met het verspreiden van de rode kaarten en
enquŒtes. De rode kaarten moeten in zoveel mogelijk brievenbussen en bij zoveel mogelijk 
zorginstanties terecht komen. De enquŒtes willen we beperkt verspreiden. Een beperkt aantal per
persoon, omdat we deze ook zelf weer op gaan halen bij de mensen. Wie nu al zeker weet dat
hij/zij mee wil helpen kan als ROOD-lid mailen naar: roodbreda_matijs@hotmail.com. 
Je kunt natuurlijk ook mailen om lid te worden, dan houden we je op de hoogte van onze acties. 

Even voorstellen�..
Ik ben MARIKE BROERTJES, ik ben 21, vegetarisch en woon samen in het Ginneken. Ik ben
geboren in Flevoland. Ik ben ongeveer twee en een half jaar lid van de SP en ben nu een van de
eerste actieve leden van ROOD. Momenteel ben ik werkloos en zoek ik een baan in de zorg. Ik
heb een jaar bij Stichting Thuiszorg gewerkt, maar het contract is niet verlengd; bezuinigingen?
Ik ben actief voor Rood omdat ik meer jongeren wil interesseren voor politiek. Ik wil ze bewust
maken van alles wat er in en om Nederland gebeurd op gebied van politiek

r o o d b r e d a _ m a t i j s @ h o t m a i l . c o m
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Lopen voor het goede doel
http://home.planet.nl/~j.kwisthout/index.htm


