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Gemeenteraadsverkiezingen
doorslaand succes!

Beste partijgenoten,

We hebben een klinkende verkiezingszege 
behaald. In de Gemeenteraad gaan we van 2 
naar 4 zetels. In de allereerste plaats dank aan 
de ruim honderd actieve SP-leden die 
meegeholpen hebben om dit fantastische 
resultaat te bereiken. Gezamenlijk hebben we 
dit voor elkaar gekregen. Vier jaar inzet in de 
raad en actie buiten de raad hebben ons deze 
winst opgeleverd.

Uiteraard ook dank aan alle kiezers die op de 
SP gestemd hebben. Zij hebben vertrouwen in 
ons. Dat vertrouwen hebben we in het verleden 
verdiend. Nu moeten we het vasthouden en 
uitbreiden. Dat gaat niet vanzelf. We kunnen 
van andere partijen leren hoe je het niet moet 
doen.

De SP staat voor menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat willen 
we nu verder uitdragen in Breda. Wij gaan 
voor de gewone mensen met een (bescheiden) 
inkomen. Die moeten aan het eind van hun 
geld geen stukje maand over houden. 
Zevenhonderd jaar geleden werden er in 

Europa kathedralen gebouwd. Vlak ernaast 
stierven mensen aan ziektes of van de honger. 
Wat ons betreft komt die tijd nooit meer 
terug. Daarom staan we voor betaalbare 
woningbouw en een goed armoedebeleid. 
Vervolgens hebben we dan nog meer zaken 
op ons verlanglijstje staan: goed onderwijs, 
cultuur, anti discriminatie en nog wat andere 
zaken. En als dat allemaal geregeld is gaan 
we eens nadenken over statusprojecten.

Wat wij ook willen weten is wat er in de 
wijken van Breda leeft. Dat proberen wij 
weliswaar zelf te doen, maar zonder Uw hulp 
kunnen wij niet. U, als lid, bent de oren en 
ogen van de lokale SP. Daarom het volgende 
verzoek. Als U iets ziet of hoort waar de SP 
iets mee kan doen, neem dan contact met ons 
op. Dat kan naar de fractie. Telefoon 076-
5294332 of e-mail Breda@sp.nl U kunt ook 
rechtstreeks met mij contact opnemen. Dan 
kunnen we samen kijken hoe het verder moet. 
Telefoon 076-5421650 of e-mail 
f.vergroesen@hetnet.nl
 

Frank Vergroesen
Lijsttrekker

 

ma 20		 afdelingsvergadering		 	 	 	 	 fractiekamer
ma 27		 afdelingsvergadering		 	 	 	 	 fractiekamer
di 28	 	 commissie VSM	 	 	 	 	 	 stadhuis
wo 29		 commissie SAW	 	 	 	 	 	 stadhuis

di 4	 	 commissie VSM	 	 	 	 	 	 stadhuis
wo 5	 	 commissie SAW	 	 	 	 	 	 stadhuis
ma 10		 algemene ledenvergadering	 	 	 	 	 Breda Noord
di 18	 	 demonstratie voor betaalbare huren		 	 	 zie flyer
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Joost mag het weten

Beste mensen.
Het was een lang zwaar maar waardevol jaar voor 
mij.
Voor degene die het niet meer weet. In november 
2004 werd ik waarnemend voorzitter van Breda om 
in maart 2005 als uw voorzitter gekozen te worden.
Het was in november 2005 om allerlei redenen dat 
Jan Marijnissen de afdeling Breda voorstelde als de 
slechtst draaiende afdeling van Nederland. Groot het 
rumoer onder de bestuursleden, groot de 
verontwaardiging. Hoe kon toch het meest linkse 
stadje van de SP zo slecht weggezet worden. Vele 
redenen, vele oorzaken. Geen directe schuldige. 
Hoogstens wij allen met elkaar. Naar buiten toe beter 
communiceren, gaat samen met de wet van 
communicerende vaten.
Ja we hebben veel beter gecommuniceerd. Ja we 
hebben nu al weer bijna twee jaar een zeer stabiel 
bestuur, met aanwas en wat afval, waaronder het 
plotselinge vertrek van Kees van de Kerkhof eind 
afgelopen jaar een diepe voor in mijn zijn heeft 
getrokken.
Meerdere malen kwam ik hem gisteren in gedachten 
tegen toen we in Breda Noord aan het flyeren waren. 
Ik hoor hem zeggen. "Jongens zal ik jullie eens wat 
vertellen...." Kees we missen je. Maar ja ik was 
gebleven bij de staat van de afdeling. Helaas ik heb 
nr. 500 nog niet kunne begroeten, we zitten er wel 
dicht tegenaan.
Als ik de reacties van het rondbrengen van 
verkiezingskranten en laatste dagkaarten bezie, dan 
staat de afdeling er goed voor. De mensen zijn 
vriendelijk naar de SP en velen weigeren van anderen 
partijen informatie waar die van ons juist gewenst is. 
Natuurlijk niet altijd maar wel vaak.
Mocht het zo zijn dat ik het pluche mag bevlekken 
met mijn derrière, ik kijk er naar uit om in de raad 
mijn mening te geven die bij voorbaat die van de SP 
reflecteert. Anders zou ik mijzelf ook niet 
verkiesbaar gesteld hebben. Ik ga voor de kunst en 
cultuur in het brede perspectief. Los van het feit of 
veel werk goed of lelijk is, het is een schande dat wij 
de kunstenaars musici en aanverwante broeders in 
Nederland zo in de kou laten staan. Ik hoor al 10 jaar 
hoe belangrijk men het vindt wat ik of mijn collega's 
doen. Als ik dan vraag naar budget of geld om een 
antwoord op een opdrachtstelling te formuleren is er 
zelden geld. Je doet het toch zo graag, het is toch een 
leuke hobby. Wat een schande zo te denken en te 
werken met vakmensen. Het is aan de kunstenaars 
om de politiek maar eens duidelijk te maken hoe 
belangrijk het is om net iets anders in de 
maatschappij te staan en met je creativiteit bij te 

dragen aan een beter Nederland, een beter Breda.
Helaas is onder vele kunstenaars armoede de 
normaalste zaak van de wereld, getraind als we zijn 
om van niets iets te maken en te leven van weinig ten 
bate van eigen atelier, materialen etc. Is het dan enkel 
kunst en cultuur waar mijn hart ligt. Nee ik doceer 
aan de Nieuwe Veste Mode beeldend aan een groep 
van 12-18 jaar oude leerlingen en zie daar veel 
gebeuren in vrijheid. De vrijheid waar zo hard voor 
gevochten is en die automatisch iedereen het recht en 
dus de plicht geeft naar mijn mening om zijn stem 
uitgebracht te hebben. Het is overmorgen nu of nooit. 
Weer 4 jaar ellende met CDA VVD EN PVDA of 
komt er eindelijk eens een frisse wind in Breda.
Als het landelijk al is gaan snappen dat Breda geen 
slechte maar juist een goede afdeling is met tuurlijk 
zijn eigen sores. Dan is men dat in Breda ook gaan 
snappen. De kranten hebben het afgelopen jaar en dit 
jaar veelvuldig positief over de SP geschreven en 
terecht . Wij staan daar waar de burgers vechten 
tegen die oneindige bierkaai die gemeentepolitiek 
heette. De opmaat voor de ramp (Engels voor helling 
of zoiets, Nederlands voor vele jaren zelfde partijen 
aan het stuur) die landelijke politiek heet te zijn.
Blijf actief, blijf SP, ik wens u het beste toe.

Maurice Spapens



Pa
gi

na
 3

 
m

aa
rt

 2
00

6

Kleur de straten rood

In de hoek van de kamer
Staat een oude schemerlamp
Van die vrouw die eigenlijk een andere wou
Maar die ze niet betalen kan

SP kleur de straten rood
SP socialisten geef u bloot
SP laat de wereld zien wie je bent

Buiten loopt verward een man rond
Ijzeren knuppel in zijn hand
Uit alles blijkt dat zijn zorg niet meer rijkt
Zijn medicatie bleek verkeerd

SP kleur de straten rood
SP socialisten geef u bloot
SP laat de wereld zien wie je bent
SP kleur de straten rood
SP socialisten geef u bloot
SP laat de wereld zien wie je bent

We moeten terug naar het volk toe
Terug naar de visie van de straat
Met ons beleid wordt de doelstelling bereikt
Wanneer het om eerlijke kansen gaat

SP kleur de straten rood
SP socialisten geef u bloot
SP laat de wereld zien wie je bent
SP kleur de straten rood
SP socialisten geef u bloot
SP laat de wereld zien wie je bent

Gemeenteraadsverkiezingen
De uitslagen

6.796 stemmen
10.13 procent
4 zetels.
In het verkiezingsgeweld van de PvdA is de Bredase 
SP meer dan overeind gebleven, en wist - net als in 
2002 toen Leefbaar Breda verviervoudigde - 
zetelwinst te boeken. De SP ging van 2 naar 4 zetels. 

Lijsttrekker Frank Vergroesen en campagneleider 
Johan Kwisthout zijn dik tevreden met deze 
verdubbeling. Ondanks ernstig aandringen van Victor 
de Conink, de gespreksleider op de uitslagenavond in 
het stadskantoor, liet Vergroesen zich niet uit over de 
collegeonderhandelingen. "De PvdA is nu aan zet. 
Wij wachten hun uitnodiging af en zullen volgende 
week duidelijk maken wat voor de SP de 
voorwaarden zijn om wethouders te leveren."

Duidelijk is nu al, dat voor wat de SP betreft, het roer 
radicaal om zal moeten gaan. De kiezer heeft CDA, 
Leefbaar en - in mindere mate - VVD afgestraft voor 
hun beleid en heeft een duidelijke ruk naar links 
gemaakt richting PvdA en SP. Het nieuwe college zal 
dan ook heel duidelijk het roer om moeten gooien en 
lokaal de strijd aan moeten binden met Balkenende 
en zijn kliek. Alleen dan is de SP bereid deel te 
nemen aan het college van B en W.

De beste uitslagen van de SP waren in de traditioneel 
sterke stembureau's:
Wisselaar 1 211 stemmen 27,02%
Heuvel 1 114 stemmen 20,92%
Vestkant 99 stemmen 19,8%
Heuvel 2 119 stemmen 18,77%
Wisselaar 2 147 stemmen 17,42%

In al deze districten zijn we de 2e partij na de PvdA.
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Volgens Ben

Beste partij vrienden van de SP. 
De vorige maand ben ik niet in de gelegenheid 
geweest om een stukje te schrijven. Door de partij 
belangen in deze drukke tijd hoop ik het nu goed te 
maken.

Ik zal trachten om januari mee te nemen in dit 
overzicht van februari en een stukje van maart.
Januari is altijd op politiek gebied een rustige maand, 
maar er is wel het een en ander gebeurd.
Het aangevraagde debat over de kerk aan de 
Baronielaan was een schot in de roos voor de  linkse 
partijen.
We hebben ons goed  op de kaart gezet en duidelijk 
ons standpunt neergezet. Zowel in de pers als 
daarbuiten. Alleen jammer dat Groen Links met de 
eer ging strijken. Het verweer van zowel het college 
als de Partij van de Arbeid was amateuristisch en 
zwak te noemen. Zij probeerde Johan onderuit te 
halen wat hem in zijn debat alleen maar sterker 
maakte. De wethouder van de VVD moet maar snel 
naar Tilburg teruggaan want aan zakkenvullers 
hebben we niets. Op haar niveau had ik meer 
verwacht.

Er zijn ook TV opnames gemaakt in motel Brabant 
over de komende verkiezingen. Frank, onze 
lijstrekker, heeft de standpunten van de partij 
duidelijk neergezet, kort maar krachtig en helder.
Koos heeft zijn visie uit het program over 
volkshuisvesting en sociale woningbouw goed 
verwoord en het college op zijn fouten over dit beleid 
in de afgelopen 4 jaar gewezen. Het werd hem niet in 
dank afgenomen.

Onze dame Joyce nummer 3 op de lijst heeft zich als 
nieuwkomer over het sociaal beleid armoede beleid 
aangegeven hoe het beter kan met terechte kritiek 
naar het college toe. Daar kan Heerkens nog wat van 
leren. Maurice de nummer 4 had een heel scherpe 
visie op het cultuur beleid van het college en vertelde 
wat zij vooral niet gedaan hadden de afgelopen 4 jaar 
Op dat vlak is er heel wat in te halen. Maar helaas is 
daar de komende tijd geen geld voor. Zelf ben ik bij 
alle debatten geweest maar als nummer 5 van de lijst 
heb ik mijzelf een beetje op de achtergrond gehouden 
en de mensen gesteund waar nodig was. Maar ik ga 
het beslist niet uit de weg  om 
bestuursverantwoordelijkheid te nemen als het nodig 
is.

Dick en Johan hebben op gepaste wijze afscheid 
genomen van de commissies. Bescheiden zoals onze 

partij het past. Het afscheid uit de raad volgt nog. 
Nieuwe mensen nemen het over de paden zijn 
gelegd. Dick en Johan namens ons allemaal bedankt 
voor jullie inzet. Het was dikwijls niet makkelijk. 
Uiteraard blijven ze in het bestuur en nemen taken 
over van anderen die zich in de politiek gaan storten. 
Johan bedankt als lijstduwer. Je hebt het voortreffelijk 
gedaan. In februari zijn er diverse avonden 
georganiseerd door verschillende doelgroepen en wijk 
en dorpsraden waar onze lijstrekker en anderen 
uitstekend de visie voor de komende 4 jaar uit ons 
program neergelegd hebben. Veel debatten gingen 
over dezelfde onderwerpen dus het werd routine.

Het beste debat vond ik in de lutherse kerk waar het 
over de drugsproblematiek  en de armoede ging. Ook 
de debatten over de allochtonen in Breda en het beleid 
van de Politiek daarop waren  goed neergelegd door 
onze lijstrekker en nummer 2 onze Koos. Laten we 
hopen dat wij als partij daar oplossingen kunnen 
aandragen in de komende 4 jaar.
Het moet mij van het hart dat er tijdens de diverse 
debatten diverse mensen van andere partijen het nodig 
vonden om te schreeuwen en ordinaire ruzies uit te 
vechten in de zaal zowel als achter de microfoon. Kan 
je zien dat deze mensen echter niet voldoende 
geschoold zijn en dorpspolitiek bedrijven. Jammer 
maar helaas waar. 

De nummers van onze bands Communication 
Breakdown en het carnavalsnummer geschreven door 
Johan en Ruud zijn allebei krakers van de bovenste 
plank. En wat dacht u van ons SP koor en de zangers 
Ruud en Johan. Onze acties in Tuinzicht  en de wijk 
Hoge Vugt wisselaar waren zeer geslaagd te noemen. 
U kunt op onze webpagina's er alles over lezen. Heeft 
u trouwens onze caravan door de stad zien rijden. 
Ook de ploeg op de grote markt heeft zich uitstekend 
gemanifesteerd.
Koos bedankt voor de bitterballen en andere lekkere 
hapjes.
Laten we hopen dat op 7 maart het zich vertaalt in een 
verdubbeling van het aantal zetels. U bent van harte 
welkom in ons café de dok17 aan de haven.

Rest mij iedereen die keihard gewerkt  hebben de 
afgelopen 3 maanden te bedanken. Ook de folderaars 
die we zwaar op de proef gesteld hebben.We hebben 
het maar weer voor elkaar gekregen. Rest mij u een 
fijne maand toe te wensen en  samen met u te duimen 
voor een goede uitslag.

Uw bestuurder 
Benjamin.   
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Hulpdienst

Beste leden,
 
Zoals jullie misschien weten, heeft de hulpdienst van 
de afdeling Breda een tijdje stil gelegen . Mij is 
gevraagd de hulpdienst nieuw op te starten en heb 
daar ja op gezegd.
In het kader daarvan zal ik mijzelf aan u voor stellen.
 
Ik ben Joost Hooghuis, 50 jaar en woon in Breda 
samen met mijn lieve vriendin en haar zoon, twee 
honden en een kat. Ik verdien mijn dagelijks brood 
32 uur per week binnen de SMO, locatie 't Koetshuis 
in Bavel, wat een algemeen crisisopvangcentrum is. 
Mijn functie daar is groepswerker/mentor. Daarnaast 
zit ik in de Ondernemings Raad van de SMO.
Mijn opleiding is HBO-maatschappelijk werk en 
dienstverlening.
 
Door  mijn werk binnen de crisisopvang, weet ik hoe 
je als burger verpulverd kunt raken tussen de diverse 
instanties en hun bureaucratie. Vaak denk ik dan: 
"Dat moet toch anders en beter kunnen". 
Vanuit onder andere deze achtergrond ben ik lid van 
de SP en wil ik mensen (lid of geen lid van de SP) 
ondersteunen via de hulpdienst.
 
Voor wie is de hulpdienst?
 
-Voor burgers van de regio Breda .
 
- Voor mensen die vragen en/of een probleem hebben 
inzake gemeentelijke instellingen, wonen, 
uitkeringsinstanties, milieu -en buurtproblemen.

Joost Hooghuis

Socialist.

SP kleurde de straten rood.
Ja dat deden we op 7 maart. In Breda waren op 7 
maar alle straten rood.
Nooit vertoond in een bolwerk van CDA in Breda.
WE zongen het op de grote markt op 4 maart.
Peter en ik vol overtuiging keer op keer naar de 
mensen toe.
Want dat deden we keer op keer naar de mensen toe 
dag in dag uit..
Daar ligt onze grote kracht daar waar de mensen zijn.
Socialisten geef u bloot.
Ja dat deden we en dat doen we altijd en overal bloot 
geven naar de mensen toe.
Open en eerlijk kort maar krachtig. Daar ligt onze 
kracht. Een politieke  aardverschuiving 
veroorzakend. Een nieuw fenomeen maar een heerlijk 
gevoel.
Misschien een links college. Verantwoordelijkheid. 
We gaan het niet uit de weg.
Wat een dag wat een feest. Is het  echt of droomde ik. 
Nee ik werd wakker donderdag morgen en het was 
waar. Vier zetels vijf zat er nog in. Een team van zes 
man straks in de raad en commissies. Een team van 
krachtpatsers eerlijk en oprecht, ja we zijn er klaar 
voor.
SP kleurt de straten rood.
SP socialisten geef je bloot. Woorden die ik niet meer 
vergeet. Daar zal ik mijn kracht uit halen de komende 
tijd.
Iedereen bedankt voor de inzet maar speciaal het 
team die optrok met de vier kandidaten om ze te 
ondersteunen waar nodig was. Het campagne team 
was groots.
Beste partij vrienden Het was groots geweldig en 
leerzaam.
Ook de beide bands die allebei een geweldig nummer 
uitbrachten met medewerking van het Sp koor en de 
zangers Ruud en Johan.

BEDANKT.

Uw bestuurder
Benjamin v d Bosch.
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'Een goede raad is rood'

ROOD heeft de afgelopen tijd voornamelijk de 
SP geholpen met hun campge, en dan vooral 
onder het motto 'een goede raad is rood'. 
Misschien dat de posters hiervan in de 
binnestad zijn opgevallen? Want ROOD had de 
eer om het centrum van de laatste verkeizings-
posters te voorzien. En natuurlijk was ROOD 
ook vertegenwoordigd bij de wijkbezoeken aan 
Tuinzigt en de Hoge Vught en de 
bijbehoorende afsluiting van de campagne 
natuurlijk. Rene gaf deze avond een optreden 
met zijn band SDD en Anton was uitgenodigd 
om samen met Communication Breakdown en 
Ruud, Ben en Johan het campagne-lied 'Kleur 
de straten rood' ten gehore te brengen.
Uiteraard is ROOD er op 7 maart 's avonds in 
Dok19 ook bij, om een groot feestje te bouwen, 
ik hoop u ook! Want zoals het er nu naar uitziet 
zal er wat te vieren zijn. Wij hebben in ieder 
geval het volste vertrouwen in een 
verdubbeling of misschien zelfs 5 zetels, ja 
toch?
Verder op onze agenda staat de landelijke 
demo tegen de bezetting van Irak op de dam in 
Amsterdam (zaterdag 20 maart). Stop de 
onrechtvaardige gevolgen van een 
onrechtvaardige oorlog!
En zullen zeer binnekort alle MBO-scholieren 
en leerlingen van de hoge scholen in Breda de 
ROOD-kranten kunnen lezen.

Anton Snel
ROOD Breda

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