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Sommigen onder u hebben in november j.l. al
een brief gekregen van de belastingdienst
waarin melding werd gemaakt dat vanaf 2008
de aftrek van ziektekosten en andere
buitengewone uitgaven zal veranderen.

Gold voor 2007 (dus voor de aangifte die u nu
aan het maken bent of al heeft gemaakt) dat u
nog de (basis) premie mag aftrekken en
daarnaast ook nog de premies van aan-vullende
zorgverzekeringen mag opgeven alsmede alle
andere uitgaven die met ziekte, invaliditeit,
bevalling, adoptie en overlijden te maken
hebben. Dat alles geldt niet meer voor het
belastingjaar 2008. Over 2008 (de aangifte die
u in 2009 pas gaat maken) geldt dat het puur
gaat om de werkelijk gemaakte kosten. Alle
premie-betalingen komen als kostenpost te ver-
vallen, met uitzondering van de premies van de
aanvullende verzekeringen. De ouderen-,
arbeidsongeschiktheids- en chronisch-
ziekenaftrek blijven wel bestaan. Om de pijn nog
enigszins te verzachten wordt het
drempelinkomen fors verlaagd waardoor u
mogelijk toch nog in aanmerking kunt komen
voor het aftrekken van extra ziektekosten.

Het is voor iedereen aan te raden dit jaar nog
alle broodnodige uitgaven te doen. Te denken
valt aan de aanschaf van (een) nieuwe bril(len),
het opknappen van het gebit of de aanschaf van
een nieuw kunstgebit, gehoortoestel, maar ook
als, in privé, huisaanpassingen gemaakt moeten
worden dan wel toestellen moeten worden
aangeschaft die nodig zijn om het leven van
chronisch zieken en gehandicapten nog
enigszins draagbaar te maken. In 2009 zullen
alle ziektekosten alsmede de buitengewone
uitgaven niet meer aftrekbaar zijn. Wellicht komt
daarvoor een nieuwe aftrek in de plaats voor
chronisch zieken en gehandicapten. Maar dat
is vooralsnog niet zeker. Dat wordt pas in de
loop van het jaar in de Tweede Kamer ter
discussie gebracht.

De koppen in BN/DeStem van de afge-lopen week lieten niets te wensen over. “Privatisering
zette thuiszorg op de kop”; “Zorg illegalen erbarmelijk” en “Laatste jaar premieaftrek
ziektekosten”. Nu, over dat laatste onderwerp is nog veel te weinig gezegd of geschreven. Wat
zijn de consequenties?

Waarom is de SP zo actief als het gaat om de
ziektekostenaftrek en de aftrek voor
buitengewone uitgaven. Zeker de laagste
inkomens worden dubbel getroffen door
genoemde maatregelen. Als niet alle
ziektekosten en buitengewone uitgaven mogen
worden afgetrokken dan gaat namelijk uw
(verzamelinkomen) fiks omhoog met als gevolg
dat heel wat mensen het moeten doen met een
sterk verlaagde zorgtoeslag en/of huurtoeslag
dan wel in het ergste geval niet meer in
aanmerking komen voor zorgtoeslag en
huurtoeslag.

Waaraan hebben we deze situatie te danken?
Het is opnieuw een bezuinigingsmaatregel van
deze regering. De SP staat wèl voor een
menswaardig beleid, laat dat duidelijk zijn.
Eigenlijk zou er een waarschuwing moeten
komen als men stemt op o.a. het CDA. Die
waarschuwing zou kunnen luiden: “Stemmen op
het CDA is schadelijk voor uw gezondheid”, net
zoals de tekst op een pakje sigaretten.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst



BUURTONDERZOEK DONK

Woningbouw geen prioriteit voor
collegepartijen
In BN de Stem van 19 februari
hebben de Collegepartijen de eerste
twee jaar geëvalueerd en prioriteiten
voor de komende twee jaar gesteld.
Dat is op zich al vreemd. Volgende
maand beginnen de gesprekken over
de kadernota. Hierin wordt bepaald
wat het College in 2009 gaat doen.
Alle partijen in de gemeenteraad
mogen daar over meepraten en
meebeslissen. Nu lijkt het erop dat de
PvdA, CDA, GroenLinks en Breda97
het geld voor het komende jaar al
hebben verdeeld. En hoewel de
bijeenkomst in café Parc gehouden
werd, lijkt het toch sterk op achter-
kamertjespolitiek. Wat ons echter
zeer teleurstelde is dat geen van de
partijen woningbouw op zijn lijstje
heeft staan als prioriteit. Terwijl het
steeds moeilijker wordt om een
betaalbare woning te vinden in Breda
en de wachtlijsten bij de woning-
bouwverenigingen nog steeds langer
worden. Vandaar dat de fractie een
brief stuurde aan de collegepartijen
om onze teleurstelling hierover uit te
spreken. Voor de SP blijft
volkshuisvesting echter topprioriteit!

NIEUWSRUBRIEK

Veel omwonenden van
Winkelcentrum De Donk voelen zich
's avonds onveilig bij het doen van
boodschappen. De sfeer, rommelige
ruimte, vandalisme en overlast van
hangjongeren worden als overlast of
bedreiging ervaren. De overgrote
meerderheid vindt dat het
winkelcentrum zo snel mogelijk, maar
in ieder geval op termijn, opgeknapt
moet worden. Meer verlichting, een
beter overzicht, een modernere
uitstraling en een beter onderhoud
van de omgeving zou echter al een
flink deel van de overlast wegnemen.
Dit bleek uit een buurtenquete die de
SP hield onder omwonenden van de
Donk.Van de 200 uitgezette enquetes
in de directe omgeving zijn er 88

terug ontvangen. Vrijwel alle
omwonenden (91%) maken
regelmatig gebruik van het
winkelcentrum; 63% doet ook de
wekelijkse boodschappen in het
winkelcentrum. Overdag voelen
slechts enkelen zich onveilig (5%),
maar als er 's avonds boodschappen
worden gedaan dan loopt dit
percentage op tot 36%. Bijna
driekwart (72%) ondervindt wel eens
overlast. Het vaakst genoemd worden
hier overlast door hangjongeren, een
ongure sfeer, rommelige ruimte en
zwerfvuil, vernielingen en vandalisme.
De overgrote meerderheid (95%)
heeft de politie of het gemeentelijke
meldpunt hierover nooit
geinformeerd. Tweederde (64%) wil

dat het winkelcentrum zo snel
mogelijk wordt opgeknapt, drie op de
tien willen dat op termijn. Als
verbeteringen worden meer
verlichting, een beter overzicht en
duidelijkere toegang, een modernere
uitstraling en een beter onderhoud
van de omgeving het vaakst
genoemd.

Uit de resultaten blijkt dat er reele
overlast wordt ervaren, maar ook dat
de buurt betrokken is en suggesties
heeft over hoe het beter kan. De SP-
fractie zal bij de Kadernota aandacht
vragen voor deze resultaten en de
wethouder om een plan van aanpak
vragen, waarbij de buurt nadrukkelijk
wordt betrokken.

In februari heeft de SP een buurtonderzoek gehouden in de omgeving van winkelcentrum De Donk in de
Haagse Beemden, naar aanleiding van een noodkreet van de winkeliersvereniging.

Behandeling Fietsnota in de
gemeenteraad
In de gemeenteraad van 14 februari
2008 werd de Fietsnota behandeld.
De SP vindt het belangrijk dat er
prioriteit wordt gegeven aan
langzaam en openbaar vervoer.
Alleen zo houden we de stad leefbaar
en bewoonbaar. Daarom zijn we blij
dat het College nu komt met een
Fietsnota.De SP is van mening dat
het fietsverkeer voorrang zou moeten
krijgen in Breda. Er is inmiddels een
start gemaakt met het uitbreiden van
het netwerk van fietspaden en het
voorrang geven van fietsers bij
verkeerslichten. Beide faciliteiten
zouden wat ons betreft uitgebreid
moeten worden naar alle belangrijke
routes en knooppunten. Er moeten op
alle verbindingen tussen het centrum
en de buitenwijken en dorpen
vrijliggende fietspaden komen zodat
fietsen veiliger wordt. Een aantal
fietspaden is van erbarmelijke
kwaliteit. Deze zouden met voorrang
opgeknapt moeten worden.

Het is ook overduidelijk dat het aantal
bewaakte en onbewaakte
fietsenstallingen veel te weinig is. Dit
blijkt uit eigen waarneming en uit

tellingen van de fietsersbond. Een
forse uitbreiding van het aantal
stallingsmogelijkheden is dus
noodzakelijk.

De SP heeft drie moties ingediend
met betrekking tot de
fietsenstallingen. We vragen het
College om met een voorstel naar de
commissie Milieu en Mobiliteit te
komen om meer bewaakte en
onbewaakte fietsenstallingen te
creëren, en om de bewaakte
fietsenstallingen gratis te maken.
Daarnaast willen we dat
gehandicapten hun aangepaste fiets
in de bewaakte stallingen moeten
kunnen plaatsen tegen het normale
tarief en dat er een aantal plaatsen in
de stallingen hiervoor worden
gereserveerd. De wethouder heeft
deze motie overgenomen. Hij heeft
toegezegd dat er een aparte ruimte
voor aangepaste fietsen wordt
gemaakt in de fietsenstallingen in de
Nieuwstraat en de Oude Vest en dat
gehandicapten hier hun fiets tegen
het normale fietstarief mogen stallen.
De andere moties werden helaas
verworpen door de gemeenteraad.
De motie over het gratis stallen werd
zelfs door de hele raad afgestemd.



INTERVIEW PIET VAN ELSWIJK

Piet is geboren op 20 maart 1929 in
Breda en opgegroeid in de Leistraat
en de Laan van Rassegem. Zijn
vader was SDAP’er en werkzaam als
chef de bureau op het
advocatenkantoor in de Nieuwstraat
13. Dat pand is aan de sloperskogel
ontsnapt. De latere VVD-minister
Toxopeus was tevens werkzaam op
dat bureau. Vader van Elswijk liep in
die tijd niet te koop met zijn SDAP-
lidmaatschap, want die partij was tot
1939 niet salonfähig. Slechts toen de
SDAP haar beginselprogramma
veranderde en in de regering kwam
in 1939 was ze opgenomen. Ze was
toen namelijk sociaal-democratisch
geworden. Ze wilde binnen het
kapitalisme een verbetering bereiken
voor de arbeidersklasse. Voor 1939
wilde de SDAP de maatschappij
veranderen in socialistische zin en de
belangrijkste bedrijven in
staatshanden brengen. Toen de
oorlog uitbrak op 10 mei 1940 kwam
er een grote stroom vluchtelingen op
gang vanuit Breda die richting de
Franse legers ging naar België. Ook
de 12-jarige Piet was erbij en ze
moesten geregeld in een sloot duiken
om aan mitrailleurvuur van Stuka’s te
ontkomen.

Zijn vader verleende hand- en
spandiensten aan het verzet zoals de
verspreiding van ‘Het Parool’ en het
herbergen van een drukpers. Ze

kregen voor de derde keer
inkwartiering van de Wehrmacht van
Walter uit Mecklenburg en die vroeg
voorzichtig naar betrouwbaar nieuws
van Radio Oranje van hun illegale
radio. In 1949 ging Piet naar de
Zeevaartschool in Vlissingen, waar hij
werd opgeleidt tot radio-officier.

Daarna nog een tweejarige opleiding
bij Radio Holland-een soort
uitzendbureau voor radio-officieren-
en dan begint het grote varen in 1952.
Dat doet Piet tot 1983. In zijn contract
stond dat hij de eerste twee jaar geen
bezwaar mocht hebben om op
Indonesië te varen. Na een muiterij
van de passagiers in de haven van
Jakarta op een schip onder
Indonesische vlag en een gevonden
giftige schorpioen in zijn hut was het
genoeg voor Piet. Hij ging weer onder
Nederlandse vlag varen. Hij wordt
twee maal gekozen in de
Ondernemingsraad. Tussendoor
zorgt zijn zus voor een ontmoeting
met zijn huidige vrouw uit Almelo en
ze vestigen zich in Breda, waar ze
twee kinderen krijgen. Na zijn
pensioen in 1983 stort Piet zich op de
Jazz en speelde in twee bands ‘The
Pharmacy 5 plus 3’ en ‘Noisy
Oysters’.

Nu bespeelt Piet zijn banjo in de
bands ‘Rebound Jazz Paraders’en
‘Mollies Jazz Bunch’.

Deze keer een interview met SP-lid Piet van Elswijk die al vanaf 1994 actief is voor de partij.
Een rooie rakker zoals ze dat vroeger noemden.

HANS CREEMERS
commissielid

Hij loopt alle bijeenkomsten van de
Roaring Twenties Club af met zijn
vrouw. Daar ontmoet hij tevens Rob
Cremer, de grondlegger van het
huidige Jazzfestival.
Afgelopen woensdag 27 februari is
Rob begraven op begraafplaats ‘De
Bieberg’. Hij was ook lid van onze
partij. Ik heb persoonlijk goede
herinneringen aan hem toen wij als
‘Jongeren tegen Racisme’ in 1993
met zijn ‘Comité Waakzaamheid’
samenwerkten, waar ook SP’er Wim
Mol van het ‘Bredaas Museum voor
Oorlog en Vrede’ in participeerde
De naam van dat Comité komt van
het antifascismecomité van schrijver
Menno ter Braak uit de jaren ’30. Ter
Braak pleegde zelfmoord bij de
Duitse inval.

Tevens heb ik met Rob Cremer en
anderen vijf maal de
Kristallnachtherdenking
georganiseerd in Breda.
Sinds 1994 is Piet lid van de SP, want
hij is teleurgesteld in de PvdA, die de
laatste ideologische veren afschudt
en nu nogal kaal rondloopt dus.
Sindsdien draagt Piet altijd zijn
steentje bij.

In memoriam Rob Cremer

Op zondag 17 februari overleed Rob Cremer, 60 jaar
oud, aan de gevolgen van diabetes. Rob was
grondlegger van het Bredase Jazz-festival en tal van
andere activiteiten op het gebied van Jazz-muziek. Hij
was ook journalist, actievoerder, initiator van het Comité
Waakzaamheid, en lijsttrekker van de lijst Open en
Eerlijk. De laatste jaren van zijn leven was hij 'in de luwte'
actief binnen de SP. Ik heb Rob op verschillende
manieren leren kennen. Allereerst als journalist, toen hij
mij als raadslid interviewde voor het Stadsblad. We
hebben flink zitten bomen over politiek, muziek, de zin
des levens en wat meer dies zij. Later, bij de

raadsverkiezingen van 2006, was hij lijsttrekker van de
lokale lijst 'Open en Eerlijk', ontstaan onder andere uit
onvrede met de keuze van de Bredase raad voor de
BRTS als lokale zendgemachtigde. In 2007 besloot hij lid
te worden van de SP. Hij kwam af en toe op
afdelingsvergaderingen, droeg soms een steentje bij aan
ons praktische werk, maar was altijd betrokken bij de
partij en de lokale politiek. Hij had nog veel ideëen en
plannen, ook binnen de SP-afdeling, die hij helaas niet
meer kan verwezenlijken. Bestuur en fractie van de SP
wensen zijn nabestaanden, vrienden en kennissen veel
sterkte bij dit verlies.



zo 23-03 deadline Slagkracht april

ma 31-03 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur. We
bespreken de politieke actualiteit
in de afdeling.

do 03-04 Kennismakingsavond voor alle
(nieuwe) leden. De Wegwijzer,
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur
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CARTOON BAS MAES

AGENDA

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.

Maskerade. Daar moest ik aan denken toen het probleem
i.v.m. de Zorg als een bom uit de hemel kwam vallen.
Even een update. Het CIZ bepaalt  hoeveel zorg iemand
nodig heeft. Dat rapport was leidraad voor het Rijk om de
voorziening toe te kennen. Per 1 januari 2007  heeft het
Rijk die zorg uitbesteed aan de gemeente. Iedereen was
toen van mening dat die zorg van het Rijk beter in
handen kon komen van de gemeente. Er zou niets
veranderen, was het bericht. De SP in de Tweede Kamer
voorzag al grote bezuinigingen. Immers de gemeenten
hadden een zak geld in handen en konden dat uitgeven
aan wat zij wilden. Wat blijkt nu, ondanks het beleid van
de coalitie in Breda, is men gaan knabbelen aan deze
zorgvoorziening. Dan kan men wel gillen dat Marja
Heerkens (PvdA) verantwoordelijk daarvoor is, maar
grotendeels is dat terug te voeren op het beleid van het
CDA. Hoe kan het CDA verantwoorden dat broodnodige
zorg van mensen wordt teruggedraaid. Dat ook de
gemeente Breda telefonisch mensen benadert om hun
persoonlijke situatie te bekijken. Geen rekening houdend
met persoonlijke omstandigheden. Ik kan niet anders
zeggen dat dit een grove schofferende benadering is.
Breda onwaardig! Persoonlijke afspraken met mensen
werden niet nagekomen. Het systeem moest kosten wat
kost worden doorgedrukt. Méér invloed van het CDA is
niet mogelijk. Wat een A-sociale partij!! Wilt u wat
voorbeelden? Die kunt u krijgen. Een volwassen man die
zwaar spastisch is kreeg in het verleden 2 x per week
hulp in de huishouding. Aan de telefoon vond de
gemeentelijke interviewer dat 1x per week ook voldoende
is. En zo geschiede. Een mevrouw die 1 x per week hulp
kreeg i.v.m. haar handicap moet het voortaan maar doen
met 1x in de twee weken. Een oude meneer die lijdt aan
een beginnende vorm van dementie.Ook hij werd
telefonisch geïnterviewd. Hij begreep er niets van. De
hulp die hij tot 2008 kreeg was goed voor hem. Dat hij
daardoor nog tot iets in staat is werd door de gemeente
verkeerd begrepen en dus moet ook die meneer zijn
gespecia-liseerde hulp inleveren Kortom er is sprake van
een ordinaire bezuinigingsoperatie. Niets meer en niets
minder. Kan het ook anders? Ja natuurlijk kan het anders
door op de SP te stemmen bij de komende verkiezingen.
Wij moeten ons niet laten afslachten door het CDA.  Die
farizeeërs. Wij kiezen voor Menswaardigheid,
Gelijkwaardigheid en Solidariteit.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

LEDENHOEKJE OP INTERNET
Voor informatie over vergaderingen, agenda’s,
verslagen, discussiestukken en dergelijke kun je
terecht op het ‘ledenhoekje’ op internet:
www.breda.sp.nl/leden. Dit afgesloten stukje website
is alleen via deze
link te benaderen
en niet via het
normale menu
aan de linkerkant
dus zet de link
bij uw favorieten!


