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OP WEG NAAR MAART 2006

De ledenvergadering van de SP heeft op
woensdag 16 maart het tijdspad naar de
verkiezingen, en de prioriteiten in de campagne
vastgesteld. De ledenvergadering wees, op
voorstel van het bestuur, vijf speerpunten aan
waar we ons in de aanloop naar de
raadsverkiezingen op richten, en die inzet voor
de verkiezingen gaan vormen. Daarnaast wees
de vergadering er nadrukkelijk op, dat in de
campagne duidelijk moet worden dat de SP
andere keuzes voorstaat: geen geld naar de
Haven en het Grafisch Museum, maar
investeren in woningbouw, sociale zaken, cul-
tuur enzovoort. De vijf speerpunten zijn als
volgt:

Volkshuisvesting
Er is wederom/nog steeds/zoals altijd (kiezen
wat gewenst is) woningnood in Breda. SP en
collegepartijen staan hier lijnrecht tegenover
elkaar. De op te richten werkgroep kan een
duidelijke SP-visie met alternatieven presen-
teren om de positie en andere keuzes van de SP
scherp voor het voetlicht te krijgen.

Bedrijvenwerk
De SP wordt steeds meer gezien als de partij
van de werkende man/vrouw, als bondgenoot
van arbeiders in actie. Dit beeld versterken we,
zodat de SP de logische partij is voor iedere
strijdbare arbeider. We versterken onze con-
tacten binnen de vakbonden en bedrijven.

Kunst en cultuur
Ook hier hebben we een duidelijk andere
mening dan de collegepartijen, en een voor-
sprong op de rest door onze contacten binnen
de groep van kunstenaars en cultuurliefheb-
bers. De mogelijkheid van een stagair met deze
specialiteit grijpen we aan om ons profiel hier
nog meer te versterken, de werkgroep uit te
bouwen en een integrale visie te presenteren.

Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid
Hier staan ons zware klappen te wachten: het
rijk bezuinigt, de wet WMO komt eraan, de
collegepartijen zullen het niveau van
voorzieningen niet kunnen handhaven. Omdat
wij met onze hulpdienst in de praktijk de
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GEZOCHT VOOR DE
C A M P A G N E

NEE TEGEN DE
E U R O P E S E
G R O N D W E T .

ACTIEVE LEDEN DIE
MEE WILLEN HELEPEN
FLYERS TE VERSPREI-
DEN IN HEEL BREDA EN
O M S T R E K E N

HTTP://WWW.SP.NL/NIEUW
S/ACTIE/GRONDWET/



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

Redactie
Arne Goudriaan
Johan Kwisthout
Judith Koelewijn
Maurice Spapens
Joyce van der Sanden

Vormgeving
Coordinatie

Maurice Spapens

SP Fractie & SP Hulpdienst
Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1 Tel 076-5294332

LET OP NIEUWE BEZOEKTIJDEN
SP Fractie & SP Hulpdienst

Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1 Tel 076-5294332

TALENT GEZOCHT. 
* Financieel brein met politiek 

inzicht .
* Reclame, Marketing, 

Journalistiek, communicatie.
* Actiecoordinator.
HULP GEZOCHT.

!! Voor de HULPDIENST !!

Heeft u bijzondere talenten, wilt u
bijdragen neem contact op, 

0765294332 
of mail 
slagkrachtbreda@sp.nl
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effecten zien van alle maatregelen, en dus een flinke
voorsprong hebben, is dit een speerpunt in de cam-
pagne.

Jongeren/studenten
ROOD is de enige politieke jongerenorganisatie met
potentieel. Dit is belangrijk voor het imago van de SP
als frisse, jonge, actieve partij, die opkomt voor jon-
geren en waar zij zich thuis voelen. ROOD kan aller-
lei aspecten aanpakken die vooral voor jongeren
belangrijk zijn, zoals kamernood, horecabeleid, pop-
muziek, stageproblemen, jeugdwerkeloosheid en
dergelijke.

JOOST MAG HET WETEN

Beste Sp-leden van Breda en omstreken.
Het is al weer twee weken geleden dat op de
Algemene Leden Vergadering het bestaande bestuur
met actieve leden van het afgelopen jaar omgezet zijn
in een volledig bestuur.
Met vertrouwen kijk ik naar het komende jaar, waar
menige uitdaging ligt en uiteindelijk in 2006
verkiezingen lokaal, als we niet landelijke verkiezin-
gen erbij krijgen. Op alle bestuursposities zit op dit
moment een enthousiast bestuurslid. En er worden
plannen gesmeed, uitgewerkt en aangescherpt om te
blijven werken aan een betere communicatie met u,
de burger, de gemeente, het bestuur, organisaties en
wat dies meer zij.
Dit is hard nodig, omdat er steeds meer een beroep
gedaan wordt op onze partij. Zowel Europees - we
waren zichtbaar aanwezig in Brussel op 19 maart  en
ook de afdeling Breda was met een tiental leden aan-
wezig -  als Landelijk, Provinciaal en Lokaal. Lokaal
zal het van ons afhangen. Ons is u, wij allen, het
bestuur in het bijzonder. Niet dat het bestuur belan-
grijker is dan u of een ander. Het zijn mensen die veel
vrije tijd steken in het werken aan een betere
maatschappij. Menselijke waardigheid, gelijk-
waardigheid, solidariteit, staan nu eenmaal hoog op
ons vaandel. 

De komende tijd staat voor een deel in het teken van
het referendum over de Europese Grondwet. U zult er
al over gelezen hebben en naar ik aanneem de wijze
conclusie getrokken hebben dat dit niet de manier is
om tot een socialer Europa te komen.

Een korte samenvatting.
'Ja' betekent een Europees leger dat per jaar om te
beginnen 5 miljard euro extra krijgt en wereldwijd
onze economische belangen gaat behartigen. De VOC
van nu in een grotere context.
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'Ja' betekent dat onze rechtsorde voor een groot deel
onder dat van Europa valt. Komt u wel eens in een
koffieshop? Dat is straks niet meer mogelijk, want
Europa is niet zo gedoogachting als wij eigenwijze
Nederlanders zijn. Ook zaken als abortus en
euthanasie, die in Nederland mogelijk zijn, zouden
onder Europese wetgeving verboden kunnen worden.
Ook op vele andere juridische fronten geldt straks
eerst het Europese gedachtegoed en dan dat van
Nederland.
'Ja' betekent de dienstenrichtlijn via de achterdeur er
weer helemaal in. Europa is een markteconomie, blijft
een markteconomie en zal volledig een markte-
conomie worden op alle fronten.
U weet wel, de goedkoopste aanbieder krijgt de
opdracht met de belofte het zo goed mogelijk te doen.
Resultaat voor Nederland. Geen beter openbaar ver-
voer, geen betere ouderzorg, geen betere pensioen-
voorziening, geen betere kinderopvang, geen beter.....
ik kan nog wel even doorgaan.
'Ja' betekent vooral ermee instemmen dat de grote 4 -
Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland - bepalen hoe
het merendeel reilt en zeilt, daar we gewogen stem-
men krijgen en geen vetorecht.
Nederland wordt die provincie van de Verenigde
Staten van Europa. Dit klinkt verdacht veel als het
Amerika waar we zo hard op weg zijn om er geheel
op te gaan lijken.

'So what' een provincie, 'so what' een deel van een
groter geheel. Goed toch? 
Niet als het inhoudt dat er zoveel verloren gaat van
hetgeen waar dit land voor staat, er niets aan sociale
paragrafen, bescherming en inspraak in de grondwet
terug te vinden is als je het taalgebruik fileert.
De samenvatting schijnt ruim 497 pagina's te zijn en
is 9 mei op te halen op het stadhuis. Ik roep u op dat
te doen! Maak foto's vooraf van hoe u de aanstaande
Grondwet ervaart en win een prijs. Zie de landelijke
SP-website (www.sp.nl). U zult er de komende tijd
meer en meer mee in aanraking komen.

Uw lokale bestuur en afdeling zijn van plan veel fly-
ers te verspreiden om zo heel Breda op de hoogte te
stellen van de argumenten waarom u tegen de
Europese grondwet moet stemmen.
Hou de website in de gaten, daar staat het laatste
nieuws straks op van voorlichtingsavonden, politiek
café, folderen en flyeren, standjes op de markt en de
verscheidene winkelcentra.
Er is genoeg te doen. Derhalve zijn we nu onze
ledenbestanden aan het kruisbestuiven om de bekende
actieve leden eruit te filteren. Daarnaast zullen alle
leden benaderd worden die nog niet bij ons bekend
zijn als 'actief'lid om te vragen mee te helpen. Al
helpt u maar 1 keer mee, dan zijn dat ruim 400
mensen die 1 keer bezig zijn om Nederland goed voor

te lichten.

Het is toch te absurd voor woorden dat deze regering
nauwelijks geld over heeft voor organisaties om voor
of tegen dit referendum campagne te voeren. Er zijn
wat fondsen maar pas vlak voor het referendum wordt
het bekend wie dat gaat krijgen. Uw en mijn regering
is wel zo vrij geweest om alvast 1,5 miljoen Euro te
reserveren voor een ja campagne als het blijkt dat
Nederland tegen gaat stemmen. (Van onze belast-
inggelden!!)
Ik kan u verzekeren dat steeds meer Nederlanders
beseffen dat deze Grondwet niet biedt wat men
belooft en stemmen tegen. Binnen de SP stemt 98%
op dit moment tegen, bij de andere partijen ligt dat
rond de 35% of lager. Nog heel wat te winnen met
goede gesprekken en debatten.

Wij hopen op uw hulp en bij voorbaat excuus mocht u
dubbel benaderd worden.

Maurice Spapens Voorzitter Afdeling Breda

GEZOCHT VOOR DE 
C A M P A G N E

NEE TEGEN DE 
EUROPESE GRONDWET.

ACTIEVE LEDEN DIE MEE
WILLEN HELPEN 
FLYERS TE VERSPREIDEN
IN HEEL BREDA EN
O M S T R E K E N

MEER  INFO OVER DE
G R O N D W E T
HTTP://WWW.SP.NL/NIEUWS/
A C T I E / G R O N D W E T /

MELD JE AAN BIJ DE 
AFDELING BREDA, PER MAIL
OF TELEFONISCH. VEEL DANK



WET OP DE 
MAATSCHAPPELIJKE ONDERS-
TEUNING (WMO) (2)

Wie krijgen ermee te maken.

Wetten gelden voor alle Nederlanders maar voor de
WMO geld dit wel in het bijzonder. U hoeft niet oud
of ziek te zijn. Als een familielid of de buurvrouw het
is, kunt U ook met de wet te maken krijgen. De wet
regelt namelijk waar anderen de zieke of oudere kun-
nen helpen en wanneer de overheid het doet. De oude
regel dat de AWBZ voor (bijna) alles beschikbaar was
gaat namelijk veranderen. De AWBZ wordt namelijk
alleen maar voor langdurige onverzekerbare zorg. Dat
is bijvoorbeeld een verpleegtehuis.

De overheid wil echter dat ouderen zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Om dat te realiseren is er (extra)
hulp nodig. Bijvoorbeeld om schoon te maken of om
boodschappen te doen. Dat valt dus straks niet meer
onder de AWBZ. In de WMO wordt gekeken hoeveel
hulp er nodig is en voor hoeveel hulp (minder dus)
een vergoeding wordt gegeven. De wet gaat uit van
een grotere zelfredzaamheid van de mensen. Vroeger
werd er gezocht naar vrijwilligers die in aanvulling op
de professionele zorg goed werk konden doen. De

WMO dwingt ons om andersom te denken. Wanneer
is de mantelzorg onvoldoende? Pas wanneer de man-
telzorg aantoonbaar onvoldoende is komt er profes-
sionele zorg in zicht.

Stel dat iemand zorg nodig heeft of ziek is. Dan kan
men dit opgeven bij het zorgloket. Daarna komt het
CIZ (centraal indicatieorgaan zorg, het vroegere RIO)
kijken hoeveel zorg er via de AWBZ komt.
Vervolgens gaat men naar het zorgkantoor. Daar kan
men kiezen tussen zorg in natura of een PGB (per-
soons gebonden budget). Vervolgens komt men, al
dan niet, op een wachtlijst. Voor welzijn wordt dan als
norm gehanteerd dat er alleen hulp komt als er nie-
mand anders is om dat voor U te doen. Bij al die zorg
en hulp geldt er overigens wel een eigen bijdrage.
Deze is afhankelijk van Uw inkomen.

De zorg en hulp zal dus gedeeltelijk gedaan worden
door vrijwilligers. Met een mooi woord mantelzorg-
ers. Dat kunnen zijn: Uw echtgenoot, kinderen, vrien-
den, buren of vrijwilligers uit een organisatie. Omdat
de wet er van uitgaat dat de burgers zich verantwo-
ordelijk voelen voor de samenleving (bijvoorbeeld
burenhulp) is de vrijwilligheid niet vrijblijvend. Dat is
heel simpel uit te leggen met een voorbeeld. Uw
twintigjarige zoon woont nog thuis en gaat na zijn
werkweek op zaterdag sporten. U wordt ziek. Dan
kan het erop uit draaien dat Uw zoon op zaterdagmor-
gen uw huis schoonmaakt en zaterdagmiddag gaat
sporten. Of kinderen kunnen boodschappen doen en
de hond uitlaten. Enzovoorts

Wie doet de uitvoering van de WMO

De uitvoering van de WMO is gedecentraliseerd naar
de gemeenten. Omdat zij lokaal of ter plaatse kunnen
kijken wat er nodig is, verwacht men een betere (lees
goedkopere) uitvoering van de wet. De gemeente
ondersteunt de ontwikkeling van de zelfredzaamheid
van de mensen door:
- bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid
in wijken en buurten
- preventieve ondersteuning van jeugdigen en hun
ouders
- informatie en advies
- ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
- bevorderen van deelname aan het maatschappelijk
verkeer
- bevorderen van het zelfstandig functioneren van
burgers
- Verlenen van individuele voorzieningen aan burgers
(de oude WVG)
- Maatschappelijke opvang
- Verslavingsbeleid
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G E Z O C H T :
Bezorgers voor de
Tribune/Slagkracht 

G E B I E D E N
C e n t r u m
G i n n e k e n
U l v e n h o u t
Coördinator Ronald
van der Wal 

076-5419875    
06-21434765
mail

r o n a l d . v a n d e r w a l
@ w a n a d o o . n l



Daarvoor krijgt de gemeente geld van het rijk. Dat
geld zal echter niet voldoende zijn om alles te betalen.
Derhalve zijn vrijwilligers en mantelzorgers in de
WMO cruciaal. Door de WMO komt er ook een ver-
schuiving van zorgaanbod naar zorgvraag. De zorg
wordt niet allemaal meer aangeboden. Er wordt
gekeken naar wat er nodig is, en wat anderen kunnen
doen. Voor het niet voldoende geld zitten in de WMO
reeds een aantal "oplossingen":
- De zorgvraag gaat naar beneden door een verband te
leggen tussen betalen en krijgen (dus meer eigen bij-
dragen)
- De kostprijs gaat naar beneden door regulering en
goedkopere arbeidskrachten (een verpleegkundige
maakt niet schoon, dat kunnen anderen doen)
- Meer geld komt er van de ontvangers door hogere
premies
- Er komen meer middelen (geld en tijd) van "derden"
(mantelzorg, vrijwilligerswerk donaties enz.)
- Werk kan uitbesteed worden aan private partijen
(zowel niet als wel op winst gericht)

Frank Vergroesen

lege maximaal 2,5 
miljoen over. En dan moet het nog meezitten: bij de
aanbesteding ligt het 
risico bij het college. Er zal dus weinig overblijven.
Overigens maakt de 
aanbieder nauwelijks of geen winst op het project,
maar rekent op extra 
winst door de gratis reclame die ze krijgen. Hopelijk
heeft het college het 
risico van een faillissement goed afgedekt, anders zit-
ten we mooi in de 
boot. Die overigens niet in de Haven kan komen, de
bruggen zijn te laag...

NAC kan vooralsnog, door liquiditeitsproblemen, de
huur niet betalen van 
het stadion. Op termijn willen ze het stadion zelfs
weer terugkopen en 
uitbreiden om mee te blijven gaan in de gekte van
duurdere spelers, hogere 
salarissen etcetera. Het betaald voetbal heeft niets
geleerd van de 
problemen die de afgelopen jaren hebben gespeeld.
Wat wel weer leuk is voor 
de supporters, is dat men serieus overweegt om het
stadion - wat nu een 
sponsornaam draagt - te vernoemen naar de beroem-
ste NAC-cer, 
oud-voetballer, trainer en international Rat Verlegh,
die vanaf de 
oprichting in 1912 negentien jaar lang in het eerste
speelde.

Verder is het rustig in de raad, het is een beetje een
stilte voor de storm 
die ongetwijfeld opsteekt als de kadernota behandeld
gaat worden.

Johan Kwisthout FractieVoorzitter BredaNIEUWS UIT DE RAAD

Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest over
de Haven. BN-De Stem 
rekende voor, dat de laagste aanbieder het project
voor de helft van de 
prijs kan uitvoeren. Daarbij hield de lokale krant geen
rekening met het 
gegeven, dat van de begrootte 29,5 miljoen euro al
een aanzienlijk bedrag 
is uitgegeven aan ontwikkelkosten, plannen maken,
geldontwaarding 
enzovoort, waardoor er maar weinig overblijft. In
plaats van 15 miljoen, 
die door verschillende fracties al weer bijna uit-
gegeven was aan een 
verdieping van de 'badkuip', blijft er volgens het col-
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LEDEN ZIJN DE KRACHT!

Een uitermate goede opkomst was er op woensdag 16
maart in ons gezellige SP stamcafé Publieke Werken.
Mijn dank hiervoor! Er ontstond al snel een gezellige
en productieve vergadering, waarin veel besproken
werd. 
De afdeling Breda is een nieuwe vergadervorm aan
het invoeren, wat nu al de productiviteit heeft
bevorderd. Waar andere politieke partijen, fractie en
bestuur strikt scheiden, kiezen wij voor de scheiding
die niet haarscherp afbakent. Natuurlijk omdat wij
geleid worden door de geluiden uit de samenleving.
SP heeft een signalerende functie en legt de vinger op
de zere plekken om voor iedereen een gelijke kans te
creëren en van u te horen wat er speelt. Als er een
strikte afbakening is, zal daarmee ook een afstand
ontstaan tussen de Bredase burger en de fractieleden.
Dit mag natuurlijk nooit gebeuren! 

ROOD!
Een zeer heldere uitleg is er gegeven door Judith
Koelewijn over de stand van zaken betreffende de
Bredase SP jongeren. Het is noodzakelijk om te weten
wat er in de partij gebeurd, daarom gaan zij maan-
delijks (om beurt) de bestuursvergadering bijwonen.
Er zijn zeer geslaagde acties geweest. Zoals de rode
kaartenactie om de thuiszorg wakker te schudden. De
rubberboot op de Grote Markt was een ludieke actie
om de belachelijkheid van het opengooien van de par-
keerhaven (sorry HAVEN) aan te tonen. Op het
zomerfestival Breda Barst zullen zij de jeugd
proberen te activeren. 
Om de zinloosheid van dierproeven aan te tonen is er
een actie opkomst. De strijdlust was te voelen en er
zullen meer acties volgen om Breda en ver daarbuiten
wakker te schudden. 

HÉT BESTUUR
Een noodzakelijk orgaan om de Bredase afdeling van
SP draaiende te houden is natuurlijk het bestuur. Van
belang was om het bestuur te verkiezen. Alle
aankomende bestuursleden hebben zich kort
voorgesteld en uitleg gegeven omtrent hun taken. De
onderstaande tabel is de uitkomst van de verkiezing. 
FunctieNaam
Voorzitter Maurice Spapens
Vice voorzitter Koos Gouka
Organisatie Secretaris Frank Vergroesen
Penningmeester Koos Gouka in samenwerking
met Arne Goudriaan
Website Guido Tubbing
Ledencoördinator Joyce van der Zande
Slagkracht Maurice Spapens
Scholing Johan Kwisthout

PARTIJRAAD SP: 
‘STEM NEE IN REFERENDUM
EUROPESE GRONDWET’

12-03-2005 • De Partijraad van de SP roept kiezers op
om in het eerste nationale referendum op 1 juni niet
in te stemmen met de zogenaamde Europese
Grondwet. Ter ondersteuning van die oproep wordt
een multimediale campagne gevoerd. Radio- en tv-
spots, huis-aan-huis-folders, posters, stickers en veel
internet zullen tegengas geven aan de ja-campagne
van regering en de meeste andere politieke partijen.
Dat vertelde campagneleider Niels de Heij vandaag
aan de voorzitters van de SP-afdelingen tijdens hun
driemaandelijkse vergadering in Amersfoort.

Harry van Bommel (links) spreekt de Partijraad toe

Tweede Kamerlid Harry van Bommel maakte zich
boos op het voornemen van de regering extra overhei-
dsmiljoenen in te zetten als het nee-kamp te succesvol
mocht blijken. ‘Daar zijn belastingcenten niet voor
bedoeld!’ Hij riep de SP-afdelingen op het financiele
geweld van de regering te compenseren met het van
de SP bekende activisme. Dan is het mogelijk dat de
Nederlandse bevolking in meerderheid deze slechte
Grondwet afwijst en daarmee nieuwe onderhandelin-
gen afdwingt. ‘De mensen hebben gelijk als ze
zeggen dat de wijze waarop de Europese Unie zich
ontwikkelt, verkeerd is. De deur gaat nog verder open
voor sociale en democratische uitverkoop en militaris-
ering van de Unie. Nederland wordt een provincie
van een Europese superstaat. Daar zitten wij niet op te
wachten!’
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Buitengebieden Frank Vergroesen
Actiecoördinator Edwin de Moor
Pers en media Guido Tubbing
Ronald v/d Wal Tribune Verspreiding
Hiermee is een groter bestuur dan voorheen ontstaan,
welke zeer slagvaardig is om zeer gemotiveerd de SP
in Breda te vertegenwoordigen. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Een ander zeer groot en belangrijk item waren de
gemeente raadsverkiezingen. Het is alweer de zesde
gemeenteraadsverkiezing waaraan we deelnemen. Een
aantal afdelingen zijn door het ijs gezak,t door niet
capabele kandidaten aan te leveren. Dit zal ons niet
overkomen, omdat er volop scholing plaatsvindt en de
motivatie van de kanidaten zeer hoog is. Er zal een
campagneteam worden geformuleerd om onze stand-
punten te verkondigen. Dit zal concreet 2-3 weken
voor de gemeenteraad moeten plaatsvinden. Deze
standpunten zullen op een correcte manier woordelijk
en op de komma nauwkeurig op papier moeten wor-
den gezet, om sowieso te mogen deelnemen aan de
gemeenteraad. Dit is een grote kluif die we gaan
klaren. De standpunten, die als leidraad zullen worden
gebruikt in de verkiezingen zijn; niet op volgorde van
belangrijkheid!
1. VOLKSHUISVESTING
Een zeer groot schrijnend probleem in Breda. Er zijn
ruim 20.000 woningzoekenden.
2. SOCIALE ZAKEN & WELZIJN,
zeer belangrijk hierin is het jongerenwerk
Een zeer zware klap op het sociale stelsel is het
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wie
heeft nog recht op, op het recht dat we hebben om
ziek of gehandicapt te mogen zijn? Of jong? Dus de
SP hulpdienst moet worden uitgebouwd om hierin te
kunnen signaleren en te anticiperen. 
3. BEDRIJVEN WERK
We zijn de partij voor de werkende man en vrouw.
Onze rol van bondgenootschap zullen we gaan ver-
sterken in actiepartner van de werknemersorganisaties
(FNV, CNV, ADVAKABO en de andere kleinere) en
dus voor U.
4. KUNST & CULTUUR
Het is een ondergeschoven kindje in geheel Brabant.
De Bredase economie zal een bloei kunnen krijgen als
Kunst & Cultuur de status krijgt die het behoort te
hebben. 
5. ROOD!
We zijn de enige partij met een dergelijke actieve jon-
gerenorganisatie: ROOD! Groot maken is de
toekomst veilig stellen van de SP en geheel
Nederland. De jeugd is de toekomst! Deze frisse aan-
pak is onmisbaar.
6. 55 - PLUS
De vergrijzing is een feit. Net als ROOD moet dit een

autonome groep worden binnen de SP. 
Zoals het SP betaamd heeft, hebben de SP leden een
actieve rol in de beslissingen. Zo ook in Breda. Het
bestuur en fractie kunnen niet zonder u! Dit is dan
ook tegelijk een oproep om uw actief te krijgen. Er is
zeer veel te doen! Denk maar aan het  aankomende
referendum, waarin wij als burger van Europa mogen
stemmen, tegen of voor de Europese grondwet. Ieder
heeft recht op een mening te vormen, maar de
Nederlandse en Europese overheid blijven in
gebreken om uw te informeren, daarom zien wij ons
genoodzaakt om Breda en omstreken van deze infor-
matie te voorzien. Het is natuurlijk, zoals u kunt
begrijpen, veel en veel meer werk te verzetten. Maar
een misschien wel grotere actie is wel de gemeenter-
aadsverkiezingen. 

Edwin de Moor

NIEUWE REGIOBESTUURDER

In de regio Midden- en West-Brabant moesten we het
helaas al enige tijd zonder regiobestuurder doen. Nu
is daar verandering in gekomen; op 2 april ben ik
verkozen tot regiobestuurder.
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Nathalie de
Rooij, ik ben 32 jaar en geef les op het VMBO. Tot
15 april ben ik nog afdelingsvoorzitter in Waalwijk,
daarna verhuis ik naar Tilburg. Ik krijg dus wat vrije
uurtjes, want dan ben ik geen voorzitter meer. Ik ga
die uurtjes met plezier besteden aan het regiovoorzit-
terschap. Ik vind het tijd dat onze regio weer verte-
genwoordigd wordt in het Partijbestuur. Mijn belan-
grijkste doel is dat de afdelingen in de regio zo opti-
maal mogelijk functioneren. Mijn aandeel daarin is
natuurlijk vanuit en naar de regio horen, zien en mee-
denken. Bruggetjes leggen tussen de afdelingen. Met
een positieve instelling en een goede samenwerking
kun je heel ver komen. Daar ga ik voor!

Nathalie de Rooij
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R O O D
LANDELIJK EN LOKAAL ACTIEF.

HÉ ROOIE!

ROOD Breda is op zoek naar nieuwe actieve
leden, of je kunt natuurlijk lid en actief wor-
den! Iedereen onder de 28 is van harte
welkom om eens een vergadering van ROOD
Breda bij te wonen. 
We vergaderen eens in de twee weken afwis-
selend 
op maandagavond 
en dinsdagavond. 
Wil je een vergadering bijwonen, bel of mail
dan even voor de juiste tijd en datum. 
De vergaderingen van ROOD hebben een
informeel karakter, iedereen is welkom! Als je
geen zin of tijd hebt om eens in de twee
weken te vergaderen, geef je dan op als actief
lid bij acties. Je kunt ons dan bijvoorbeeld
helpen bij het verspreiden van folders of het
uitdelen van flyers. Of je kunt onze groep ver-
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sterken bij 
bijvoorbeeld een stand op popfestival Breda
Barst of bij een andere ludieke actie. De
komende tijd gaan wij ons bezig houden met
de landelijke actie tegen dierproeven. Deze
actie zal bestaan uit het verspreiden van de
folder en het houden van een ludieke actie.
Wanneer de ludieke actie 
precies gehouden gaat worden is nog niet
afgesproken, wel wat we gaan doen.

Als je lid bent van ROOD heb je ook de
mogelijkheid om landelijke activiteiten bij te
wonen. 
Voor de komende periode zijn dat o.a.:
"Dag van de Arbeid. Op een leuke wijze
verkennen we de achtergronden van deze dag
voor de arbeider ' 01-05-2005
"Excursie Tweede Kamer. 
Tijdens deze excursie gaat ROOD naar de
achterkamers van de Nederlandse politiek, en
mag jij het opnemen tegen een 
SP-minister die bizarre plannen heeft bedacht.
' 13-05-2005

Ben je geïnteresseerd mail dan naar
roodbreda@sp.nl, 
of bel 06-14 784 705.
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