
PvdA, CDA, GroenLinks en Breda'97 gaan verder onderhandelen over een 
nieuw college. De SP, naast de PvdA de enige winnaar en de vierde partij 
van de stad, is hiermee buitenspel gezet.

De verkiezingsuitslag gaf in Breda een duidelijke ruk naar links te zien. PvdA en 
SP wonnen samen zeven zetels. Voor de SP was die wens van de kiezer een 
duidelijk signaal om serieus in te zetten op collegedeelname. Niet omdat wij 
koste wat kost op het pluche willen, maar omdat de kiezer van ons verwacht dat 
wij onze uiterste best doen om die stem door te laten klinken in het beleid van 
het nieuwe college.

Wij hebben, bij de informatieronde, aangegeven dat wij eerst over het beleid 
wilden praten en pas daarna over de poppetjes. Het resultaat is precies 
andersom. Hoewel de informateur aangaf dat er veel overeenkomst was tussen 
de inbreng van PvdA, SP, GroenLinks en Breda 97, is het 
onderhandelingsuitgangspunt anders. Er hebben maar liefst vijf van de acht 
partijen blokkades opgeworpen tegen een of meerdere partijen. 
Zo niet de SP.

Hoewel onze voorkeur natuurlijk een zo progressief mogelijk college is, hebben 
wij aangegeven dat we geen enkele partij op voorbaat uitgesloten. Anderen 
hebben de SP uitgesloten en daarmee de kiezer genegeerd.

Wij hadden graag willen onderhandelen om te zien of de overeenstemming die 
de informateur al signaleerde ook uit had kunnen monden in een 
collegeakkoord. Vooralsnog staan wij aan de zijlijn, maar we staan klaar om in te 
vallen als er iemand uitvalt, om alsnog de onderhandelingen op te starten met 
de SP in het college.

Hoe dan ook doen wij ons best om de stem van de kiezer door te laten klinken in 
het gemeentebeleid. Als het kan doen we dat door daar zelf 
bestuursverantwoordelijkheid voor te nemen. Als andere partijen geen 
koerswijziging willen doen we dat door vanuit de oppositie de bevolking hiervoor 
te mobiliseren. Daar zijn we goed in en daar blijven we hoe dan ook mee 
doorgaan.

SP BUITENSPEL GEZET BIJ
COLLEGEONDERHANDELINGEN

JOHAN KWISTHOUT
namens de onderhandelingsdelegatie
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Dank jullie wel. 10 april heeft de SP afdeling Breda haar jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. Hierin is een nieuw bestuur gekozen waarin ik mijn stokje aan Johan 
Kwisthout heb mogen overdragen. In de praktijk kost het waarschijnlijk een week of wat 
voordat het in de hoogste regionen doorgedrongen is, voor mij een feit.

Ik heb vanaf november 2003 als waarnemend voorzitter de afdeling mogen vertegenwoordigen 
en heb dat met plezier gedaan. Toegegeven er zijn momenten geweest dat ik aan het plafond 
heb gehangen en die zullen er nog wel komen. Neemt niet weg dat ik trots ben op de afdeling en 
de ontwikkeling die we doorgemaakt hebben. Van een naar binnen gekeerd bestuur naar een 
waarvan de luiken openstaan. Een goede verkiezingsuitslag. De SP lokaal veelvuldig positief in 
de krant. Nog steeds problemen om de leden goed te bereiken.

Nee niet alles kan in 1x verbeteren. Ik doe een oproep aan u, ben je actief, wil je bijdragen, stuur 
een mail naar breda@sp.nl en het zal bij de nieuwe ledencoördinator terechtkomen.
Joyce heeft dat tot  nu toe gedaan, chapeau. Zowel zij als ik mogen de komende 4 jaar samen 
met Frank en Koos en Ben en Hans, de fractie bemannen. Voor mij de reden om mij niet 
verkiesbaar te stellen voor nog een rondje voorzitterschap, ik heb lang gedacht over vice-
voorzitter. De nominatie van zowel Joost als Ben met dezelfde motivatie als de mijne, een goede 
support zijn voor Johan, doorboorde mijn aspiratie voor vice-voorzitter.

We hebben een goed nieuw bestuur, een goede nieuwe fractie. 4 jaar campagne tijd, kijken waar 
we dan staan. Ik kijk uit naar een nieuwe fase in mijn leven, een belangrijke. Ik spreek de hoop 
uit u allen veelvuldig bij de een of andere actie, commissie, raad, debat- etc tegen te komen. 
Breda is rijp voor meer SP, op straat en achter de ramen. Uw bijdrage hoe klein ook is daar 
belangrijk voor en immer van importantie.

Hartelijke groet.

JOOST MOCHT HET WETEN

MAURICE SPAPENS
raadslid

YVO BROEKHOVEN
lay-out Slagkracht 12

KORT
NIEUW JASJE
Zoals jullie waarschijnlijk al is opgevallen is de vormgeving van de Slagkracht danig 
onderhanden genomen. Ik hoop dat het geheel hierdoor wat rustiger oogt en dat dit de 
leesbaarheid behoorlijk bevordert. Deze vormgeving is nog niet helemaal definitief en 
compleet, dus als u suggesties heeft over hoe het nog beter kan, dan kunt u deze 
doorgeven door een mail te sturen naar slagkrachtbreda@sp.nl.
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VOLGENS BEN

Hallo, beste partij vrienden.
 
Hier weer de maandelijkse beslommeringen van uw bestuurder.
Het is weer een drukke maand maart geweest. Ik zal april ook meenemen voor zover er nieuws 
is.
Afgelopen maart zijn de verkiezingen geweest met als resultaat 4 zetels winst. Samen met de 
PvdA hadden we de grootste zetelwinst.
De nieuwe raadsleden zijn: 
Frank Vergroesen, tevens fractievoorzitter.
Koos Gouka, vice-voorzitter van de fractie.
Maurice Spapens, raadslid.
Joyce van der Sande, raadslid.
Benjamin v d Bosch, raadscommissielid.
Hans Creemers, raadscommissielid.
U ziet een goed stel wat er voor wilt gaan de komende 4 jaar. Geeft u hen het vertrouwen wat zij 
hard nodig hebben om overeind te blijven de komende 4 jaar.
 
 Het zal hard werken worden maar zij gaan uitdagingen niet uit de weg. Zij zullen zeker slagen in 
hun opzet. Wij hadden gehoopt om mee te besturen in de coalitie, maar de poppetjes werden 
eerst ingevuld. Daarna werden pas de programma's vergeleken. Zoals verwacht gaan we samen 
met de VVD D66 en leefbaar Breda de oppositie in.

Misschien is dat wel beter ook voor de SP omdat het toch puin ruimen wordt de komende 4 jaar.
De kas is nagenoeg leeg  vanwege de grote voeten van de vorige coalitie. Ik denk dat we heel 
sterk in de oppositie zijn waarbij we misschien alleen de steun van D66 zullen krijgen. Ben ook 
benieuwd of de nieuwe coalitie het 4 jaar volhoudt.
Groen Links heeft de voeten van Heerkens gekust, met als resultaat een Wethouder en een in 
de coalitie. De hokjes zijn ingevuld bij onze partij, het nieuwe bestuur is gevormd na de laatste 
ledenvergadering op 11 april. U zult het op de website kunnen lezen, onze nieuwe voorzitter is 
Johan Kwisthout en de penningmeester is Dick Meeusen.

Er zijn twee vergaderingen geweest waarbij de informateur bij monde van Mevr. Heerkens van 
de Partij van de Arbeid uitleg gaf over de coalitie besprekingen. Het was wel duidelijk dat de 
VVD, D66 en de SP buiten de boot zouden vallen. Er is ook afscheid genomen van de oude 
raadsleden, tijdens een speciale raadsvergadering voorgezeten door de burgemeester.
Op 16 maart jl. is de nieuwe raad geïnstalleerd door de burgemeester, waarbij de raadsleden de 
eed afgelegd hebben.

Tevens zijn de nieuwe cursussen opgezet door de griffie gestart waarbij alle onderwerpen nodig 
voor  het raadswerk aan bod komen.
Ook wij zijn uiteraard van de partij met onze mensen en wensen hen veel succes.
Frank Vergroesen heeft een heel duidelijke uitleg gegeven over de financiële consequenties voor 
de nieuwe raadsleden volgens de regels van het partijbestuur.
Ook wordt naarstig gezocht naar een nieuwe medewerker voor de fractie. Er komen gesprekken 
met diverse kandidaten.
Er zullen heel wat nieuwe zaken op ons afkomen waaronder, nieuwe opzet van de Slagkracht.
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ALS WE ZÓ GAAN BEGINNEN...

Ook zal er op een andere wijze bestuurd gaan worden, de bedoeling is dat er werkgroepen 
opgestart gaan worden met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. De werkgroepen, met ieder 
zijn eigen voorzitter, legt alleen verantwoording af aan het bestuur.
Er zal ook een dagelijks bestuur gevormd gaan worden.
 
U ziet er gaat heel wat gebeuren de komende tijd waarbij Uw steun en vertrouwen gevraagd 
worden.
U zult haast denken dat wij alleen maar besturen maar ook de acties komen er weer aan. Dus U 
zult ons de komende tijd meer op straat zien. Waarbij wij Uw steun weer hard nodig zullen 
hebben. 

Dat was het weer voor deze maand, namens het bestuur wens ik U een fijne lente toe met veel 
zon en goede zin.

BENJAMIN VAN DEN BOSCH
uw bestuurder

OP 1 MEI ORGANISEERT
DE SP IN BREDA 

DE DAG VAN DE ARBEID !

HMMMM....
ZO BIJZONDER IS DAT NIET...

MIJN BAAS DOET DAT AL ZO'N
TWINTIG JAAR LANG...
VIJF DAGEN PER WEEK, 
52 WEKEN PER JAAR...
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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 mij zelf 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.
 
Per 1 januari 2006 ben ik beschikbaar  via twee kanalen
 
- telefonisch op nummer 076-5429268 of 0630261022
- e-mail;  j.hooghuis@wanadoo.nl 

Als het nodig is, kom ik persoonlijk  bij u langs om u te woord te staan.  

Tot ziens.

HULPDIENST

JOOST HOOGHUIS
hulpdienst

KORT
DAG VAN DE ARBEID
De Bredase socialisten hebben op 1 mei 'voor elk wat wils'. De Dag van de Arbeid 
begint met een bezoekje van onze 'Grijze Roodstaarten' aan de 'krasse knarren', de 
SP-leden van tachtig-plus, Vanaf half zeven zingt het koor 'Tegen de Wind Mee' 
traditionele én moderne strijdliederen op de Grote Markt. Van 20.00 tot 22.00 houden 
we een 1 mei-receptie in café De Franciscaner op de Grote Markt. De avond wordt 
afgesloten met een 'mini-punk-festival'.

De Dag van de Arbeid is een internationale feestdag, die in Nederland helaas in de 
schaduw staat van Koninginnedag. Op initiatief van de SP is de viering van 1 mei sinds 
een aantal jaren weer voorzichtig nieuw leven ingeblazen.
Alle SP-leden en sympathisanten zijn natuurlijk van harte welkom vanaf 18.30 op de 
Grote Markt. Voor meer informatie bezoekt u www.breda.sp.nl.



Na een drukke verkiezingstijd is het goed om even bij te tanken en uiteraard het vieren 
van een overwinning. Zo ook ROOD. Om na een rust periode weer voor de volle 100% er 
weer voor gaan. Zo ook ROOD. Wederom hebben we een nieuw actief lid mogen 
verwelkomen. Nog meer slagkracht dus.

Zo zijn we uiteraard aanwezig bij de landelijke demonstratie tegen het huurbeleid van minister 
Dekker op zaterdag 8 april in A'dam. En dan een lokale actie op donderdag 27 april, namelijk 
stop de wapenhandel. Het is namelijk zo dat de ING & Rabobank de financiering van twee 
korvetten aan Indonesië bekostigen.

De organisatie Stopwapenhandel.org en SP / ROOD vinden dit ongepast, dergeliijke schepen 
zijn in het verleden ingezet tegen de burgerbevolking, ondermeer in Atjeh. Het kopen van dure 
oorlogsschepen is bovendien ongepast in een land waar tientallen miljoenen mensen onder de 
armoede grens leven.
En er staat nog lokale scholing voor ROOD van onze voorzitter Maurice in de planning om ons 
meer bij te brengen over PR en omgaan met de media.

Ben jij ook jong, links en politiek betrokken? Word dan ook ROOD lid. Surf naar rood.sp.nl en 
kom ons versterken.

ROOD: 'STOP DE WAPENHANDEL'

COLOFON

ANTON SNEL
ROOD Breda

ROOD

SLAGKRACHT 12
Het nieuwsblad van de SP afdeling Breda.
Verschijnt maandelijks

SP FRACTIE EN SP HULPDIENST
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1
076-5294332
slagkrachtbreda@sp.nl

REDACTIE
Ben van de Burg
Johan Kwisthout
Judith Koelewijn
Maurice Spapens
Joyce van der  Sande
VORMGEVING
Yvo Broekhoven
COÖRDINATIE
Maurice Spapens


