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Op vrijdag 6 maart werd een leegstaand
woningencomplex aan de Ignatiusstraat
opnieuw bezet door een groep krakers. De
leegstaande panden werden eerder al gekraakt
en met fors machtsvertoon ontruimd. De
panden, eigendom van woningbouwvereniging
Laurentius, staan op de nominatie om gesloopt
te worden. Volgens Laurentius wegens
betonrot; echter, volgens de SP, de krakers en
de onder de woningen gevestigde winkeliers -
die ook moeten vertrekken - om hier dure
appartementen te kunnen bouwen.

De SP heeft de krakers van harte gesteund, en
vele buurtbewoners met ons, zo bleek uit een
kort buurtonderzoek dat de partij hield op 21
maart in de omgeving van het Brabantplein. De
SP wil dat de onderste steen boven komt -
spreekwoordelijk gezien dan! Leegstand van
bewoonbare woningen, in een tijd met
duizenden actieve woningzoekenden, is
onaanvaardbaar, laat staan als dit op
oneigenlijke gronden is gebeurd. Helaas heeft

de rechter vooralsnog anders geoordeeld.
Woningbouwvereniging Laurentius heeft een
kort geding aangespannen om het pand te laten
ontruimen, en heeft dit kort geding helaas
gewonnen. De krakers moeten binnen twee
dagen het pand verlaten, en zijn ook
veroordeeld tot het betalen van de
proceskosten: een bedrag van 1164 euro.

De SP heeft een solidariteitsactie op touw gezet
om de krakers te steunen. Wij vragen alle
sympathisanten om ten eerste een
steunbetuiging te schrijven aan de krakers, om
hen zo een hart onder de riem te steken, en
anderzijds om een bijdrage te geven in de
proceskosten. De krakers hebben hun nek
uitgestoken om op te komen voor voldoende
sociale woningbouw en misstanden aan de
kaak te stellen. Laat zien dat ze niet alleen
staan! Uw steun is welkom op giro 4929895,
t.n.v. SP afdeling Breda, o.v.v. steun krakers
Ignatiusstraat.

POLITIEKE WEEK
Politiek geinteresseerden kunnen hun
hart ophalen in de eerste week van mei. Dan
vindt er een scala van activiteiten plaats.
Allereerst de dag van de arbeid: de SP heeft
het initiatief genomen tot een grote
demonstratie op 1 mei in Breda tegen de
kabinetsplannen, startend om 19 uur op het
Van Coothplein. Slogan: Laat de Rijken de
Crisis Betalen! Kom ook en neem familie,
vrienden en collega’s mee! Op zondag 3 mei
staat politiek café Karaktûr in het tegen van
Europa en de naderende Europese
verkiezingen. Aanvang 16.00 uur in café Het
Hijgend Hert. Op de maandelijke leden-
vergadering op woensdag 6 mei worden onder
andere twee nieuwe bestuursleden gekozen.
Ook u kunt zich kandideren als bestuurslid:
neem voor meer informatie contact met ons op.
Tenslotte is er op zaterdag 9 mei onze jaarlijkse
socialismedag, van 11 tot 16 uur in de
Poelewei, mgr. De Vetstraat. Met workshops
over de kredietcrisis, arbeidersstrijd en
zelforganisatie, en economie. Toegang gratis
en voor een lunch wordt gezorgd.



GREASE MAG BLIJVEN!
Het waren angstige momenten in
december voor dans- en sportstudio
Grease in Breda-Noord. Het
Grondbedrijf had de huur van het
pand aan de Waterloostraat 23
opgezegd wegens sloop- en
nieuwbouwplannen. Dit ondanks een
eerdere toezegging dat Stichting
Grease gebruik kon maken van het
pand tot juli 2014, wanneer er ruimte
beschikbaar komt in een van de
nieuwbouwprojecten in de wijk.
matig (laten) ontruimen van een pand.
De SP vond het onacceptabel dat
deze wijkvoorziening dreigde te
verdwijnen en zette de zaak op de
politieke agenda. En met succes:
wethouder Marja Heerkens maakte in
de commissievergadering van 18
maart bekend dat Grease toch de
komende vijf jaar mag blijven in het
pand. De SP is erg blij met dit
resultaat. Stichting Grease is in 1979
opgericht toen dansfilms als Saterday
Night Fever en Grease erg populair

waren. De jeugd wilde massaal zelf
gaan dansen, en omdat gangbare
dansscholen hoge prijzen vroegen,
hebben enkele ouders uit Breda
Noord zélf een vereniging (later een
stichting) opgericht om
voor 10 gulden per maand
danslessen aan te bieden aan de
jeugd, onder leiding van een docent
van de dansacademie. Jazzdans was
de vorm die tieners toentertijd het
meest aansprak, maar ook ballet,
moderne dans en tapdans werden
aangeboden. In de loop van de tijd
veranderde het aanbod naar meer
sportieve bewegingsvormen als jazz-
gymnastiek en aerobic-dancing, maar
ook break- en streetdance.

Om een gevarieerd programma te
kunnen bieden, werden later ook
lessen als stepaerobics, pilates,
fitness met apparaten, fitness en
dans voor (gehandicapte) leerlingen
van de Liduinaschool,

bewegingslessen voor kinderen (‘kid-
fit’) en ouderen (‘fifty-fit’) aangeboden.
Grease biedt ook sportlessen gericht
op jongeren in de omgeving, zoals
kick-boxen en karate. De break- en
streetdancelessen trekken sporters
uit heel Zuid-Nederland; één van hen
(De 19-jarige Menno van Gorp uit
Tilburg) werd vorig jaar
wereldkampioen breakdance in
Londen.

Vernoemenswaardig is dat de
dansschool in samenwerking met
Breda Actief en Stichting Marokkanen
Breda bewegingslessen voor
Marokkaanse vrouwen aanbiedt.
Stichting Grease werkt zonder
winstoogmerk, en krijgt geen
gemeentelijke subsidie (behalve de
bijdrage van Breda Actief voor de
genoemde bewegingslessen). Een
zeer belangrijke wijkvoorziening dus
die absoluut behouden moet blijven
voor Breda-Noord.

NIEUWS
Buurten in Tuinzigt
Samen met SP Tweede Kamerlid
Hugo Polderman en een groep
Zweedse raadsleden van de
Vänsterpartiet ging de SP Breda op
zaterdag 28 maart 'buurten' in
Tuinzigt om met mensen uit de
Dijklaan en omgeving te praten over
hun buurt en in het bijzonder de
verkeerssituatie sinds de herinrichting
van de Dijklaan. Bij de SP waren
klachten binnengekomen hierover:
een goede gelegenheid om in de
buurt te gaan kijken en huis aan huis
te informeren wat de mensen er van
vonden. De Zweedse raadsleden
waren te gast in Breda en wilden
graag kennismaken met de
activiteiten van de SP. Buurten in de
buurt leek ons een prima kennis-
making met ons werk. Onze collega's
waren niet gewend om zo direct
contact te hebben in de buurt, maar
zijn wel enthousiast gemaakt! Veel
mensen in de Dijklaan waren
ontevreden over de resultaten van de
herinrichting. De straat is een stuk
smaller geworden, de bus kan er
nauwelijks nog langs als men zoals
het hoort in de parkeervakken

parkeert (en men krijgt een boete als
je deels op de stoep staat), er zijn te
weinig parkeerplaatsen en de stukjes
gras in de middenberm worden of als
hondenuitlaatplaats, of als extra
parkeerterrein gebruikt. Er wordt nog
steeds te hard gereden, met name in
de bochten. Ook in de Beekstraat
was veel overlast van het verkeer: de
straat wordt veel gebruikt als
sluiproute richting woonboulevard en
is onoverzichtelijk door de aan
weerszijden geparkeerde auto's. De
SP gaat de problemen inventariseren
en in de gemeenteraad aan de orde
stellen.

SP voorstel: hergebruik CSM silo
Veel Bredanaars hebben een haat-
liefdeverhouding met de Suiker-
fabriek. In het verleden zijn al veel
iconen van het Bredaas industrieel
verleden verdwenen, zoals de Etna
en de Kwatta. Wij pleiten er dan ook
voor de grootste van de twee silo’s
weliswaar grondig aan te pakken,
maar dit stukje industrieel erfgoed wel
te behouden voor de toekomstige
generaties. In Breda is er een groot
tekort aan goedkope woningen voor
starters, kunstenaars en studenten.

Het plan van SP’er en architect Bas
Maes bevat dan ook 168 studenten-
woningen, 84 starters- of
kunstenaarswoningen of een
combinatie daarvan.Tot slot is er de
bovenste etage van het ontwerp een
café restaurant met publiek
toegankelijk panorama terras waar
men vanaf 55m hoogte een prachtig
uitzicht heeft over de stad en verre
omstreken. Door deze publieke
functie op de bovenste etage wordt
de suikerfabriek van alle Bredanaars.



INTERVIEW: PAUL VAN BUITENEN

Vier juni aanstaande mogen de
Europese burgers weer naar de
stembus om een nieuw Europees
parlement te kiezen. Paul doet dan
echter niet meer mee. Zo gaf hij
laatst aan in een uitzending van
Reporter. Paul heeft werktuig-
bouwkunde gestudeerd in Delft en
een opleiding tot registeraccountant.
Beiden niet afgerond. Hij is
werkzaam geweest bij de TU-Delft
als beleidsmedewerker. In 1990 gaat
hij in Brussel werken bij de financiële
afdeling van de Europese Commissie
(regering van de EU officieel) tot
2000. In 1998 ontdekt hij zware
misstanden, die de leiding
verbloemt. Hij ziet zich genoodzaakt
om Europarlementariër Magda
Aalvoet van Agalev (de Vlaamse
GroenLinks) te informeren.
Op 4 januari 1999 verschijnt er in
De Morgen een artikel over de fraude
en barst het mediaspektakel rond
klokkenluider Van Buitenen los. Er
wordt een Commissie van Wijzen
benoemd om alles te onderzoeken
en die komen 15 maart 1999 met een
rapport. Daarop besluit de voltallige
Commissie onder leiding van Santer
af te treden. Hierna gaat Paul vanaf
2000 tot 2002 werken voor de nieuwe
Commissie in Luxemburg. In 2003
verlaat hij teleurgesteld het toneel en
gaat voor een jaar bij het politie-
district Breda werken.

In 2004 besluit hij zelf mee te doen
aan de Europese verkiezingen met
‘Europa Transparant’ en ze krijgen
twee zetels wat ze totaal niet hadden
verwacht. Na interne strubbelingen
verlaat Els de Groen de Fractie en
heft Paul zijn Europa Transparant op
en zit daar namens zichzelf. Hij vindt
namelijk niet dat de partij moet
blijven bestaan. Hij is er enkel om
misstanden aan te klagen en vindt
zichzelf een ‘omhooggevallen
boekhouder’. Wel is hij aangesloten
bij de Groene Fractie omdat hij zo de
juiste plaatsen krijgt in het EP zoals
in de EP Commissie begrotings-
controle. Er zijn nu trouwens 750
parlementariërs uit 27 lidstaten. Maar
het Europees Parlement heeft geen
zier te vertellen en de Europese
Commissie ook niet want eigenlijk

zijn het de 27 regeringsleiders die de
grote lijnen bepalen in de Europese
Raad en de Ministerraad. Ook de
andere 27 vakministers van
bijvoorbeeld Defensie en alle andere
terreinen bepalen eigenlijk de
agenda. De nationale parlementen
moeten die dan controleren maar dat
is moeilijk want het erg ondoorzichtig

wat voormalig Minister Bot van
Buitenlandse Zaken toegaf en dat
prima vond want dan konden de
ministers hun gang gaan zonder
democratische controle!! Daar is Paul
op tegen en de SP ook.

‘Eigenlijk is het huidige Europees
Parlement dus een schaamlap voor
de democratie.’ Zij kan de Commissie
niet naar huis sturen, alleen in zijn
geheel. Zij kan geen vertrouwelijke
stukken inzien en zij heeft dan wel het
recht om de begroting goed te
keuren, maar kan niet goed doen
omdat ze onvoldoende inzage krijgt in
de stukken. Paul pleit dus voor een
verandering van de inrichting van de
EU op twee manieren. Schaf het
Europees Parlement en de Europese
Commissie af en laat de nationale
parlementen de controle op een
goede manier uitvoeren, het
zogenaamde Intergouvernementele
model. Dat heeft Pauls voorkeur.
Of je maakt een Verenigde Staten van
Europa met een Europese regering
en een Europees Parlement met alle
bevoegdheden en schaf dan dus de
Raad van Ministers en de Europese
raad af, het zogenaamde

Interview met Bredanaar Paul van Buitenen, geboren te Breda op 28 mei 1957 in het Ginneken en in 2004 in
het Europees Parlement gekozen voor ‘Europa Transparant’. Paul is getrouwd en heeft twee kinderen.

supranationale model. Verder vindt
Paul dat het Parlement op één plek
moet vergaderen en wel in
Straatsburg. (De SP wil ook één plek
maar dan Brussel.) Over de 12.000
lobbyisten die het Parlement
bewerken, voornamelijk bedrijven,
zegt hij dat er op andere plekken,
zoals de Bilderberg-conferenties,

echte beslissingen worden genomen.
Paul is trouwens nog drie jaar lid
geweest van de SP, maar kon zich
alleen niet verenigen met het
Israëlstandpunt. (Een eigen staat voor
de Palestijnen, wat zelfs de VS nu
ondersteunt, met woorden althans.)
De laatste vijf jaar heeft Paul zich
beziggehouden met OLAF, de interne
anti-fraude dienst, die totaal niet
functioneert. Hij bracht daar laatst
een rapport over uit waar hij veel van
verwachtte, maar er wordt niets mee
gedaan. Dat is voor hem de reden om
nu Brussel in zijn eigen sop gaar te
laten koken en zich op 4 juni niet
meer verkiesbaar te stellen, tenzij er
een ‘teken van God’ komt, want Paul
is zeer gelovig. Volgens hem was
Jezus ook een sociaal bewogen
mens en zijn er in het christendom
veel potentieel goede tendensen
aanwezig. Echter wordt  dat niet altijd
nageleefd door alle christenen en
vooral niet door de instituties zoals de
Rooms-Katholieke Kerk en de
Protestantse Kerk Nederland.

HANS CREEMERS
commissielid



HELLUP!
De SP-Hulpdienst Breda is officieel van start gegaan.
De Hulpdienst is te bereiken via telefoonnummer 06 –
309 77 875 of per email hulpdienstbreda@sp.nl.
Regelmatig zullen wij u laten weten welke problemen
wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze bevindingen
daarbij.

Inburgering burgerlijk?? (2)
Vandaag wil ik het wel hebben over de waanzin van de
dag. Iemand heeft de inburgeringcursus goed afgerond.
Zij wil en kan examen doen. Je jou toch zeggen:
“geweldig”, maar wat blijkt, door een fout in “de
administratie” zijn haar gegevens kwijt en moet zij
opnieuw 3 maanden verplicht naar de cursus. We praten
dan wel over een vrouw met kleine kinderen die alles in
het werk heeft gesteld om oppas te regelen. Nu moet ze
weer oppas regelen en dat is niet eenvoudig, en dat alles
omdat we hier in Nederland de zaken niet goed op een rij
hebben. Een ander voorbeeld: Veronderstel, je bent 58
en je hebt vanaf je 25e in Nederland gewerkt en
gewoond. Ook tijdens je werk in de fabriek ben je
constant ingedeeld geweest bij landgenoten. De behoefte
om het Nederlands te leren was niet zo nodig. Je hebt
kinderen en kleinkinderen die hier ook wonen, ja je bent
trots dat de kleinkinderen goed kunnen leren. Het oudste
kleinkind zit op het VWO. Kortom naar omstandigheden
is de familie goed geïntegreerd. Nu heeft die mevrouw
een oproep van de gemeente gekregen om de
inburgeringcursus verplicht te gaan volgen. Ze mag er vijf
jaar over doen. Kan iemand mij uitleggen waarom een
vrouw van 58 jaar, die lezen noch schrijven kan (ook niet
in haar moedertaal), die niemand kwaad doet en altijd
openstaat om mensen te helpen verplicht moet worden
om op haar leeftijd nog een inburgeringexamen te doen.
Stel dat ze het niet haalt binnen die vijf jaar, wordt ze dan
uit Nederland gezet terwijl al haar directe familieleden
hier in Nederland wonen? Zijn we hier in Nederland een
beetje te ver doorgeschoten door bureaucratie? Een
laatste voorbeeld. Een meisje van bijna 17 zit op de VWO
en gaat met haar klasgenoten op “studiereis”. Daarvoor
heeft ze een paspoort nodig. Zij is in Breda geboren en
kiest er voor om Nederlandse te worden en slechts één
paspoort te willen hebben.
Wat blijkt: Op het stadskantoor werd haar medegedeeld
dat dit niet kan. Zij is nog geen 18 en haar 2e generatie in
Nederland wonende ouders zijn nog niet ingeburgerd!
Dus ging het feest niet door en is (wordt) zij verplicht een
Turks paspoort aan te vragen. Gesteld dat zij geen
meisje was maar een jongen, dan wordt die familie
opgezadeld met een grote schuld die aan Turkije moet
worden betaald om de dienstplicht in Turkije af te kopen.
Het zal wel zo moeten, maar ik kan er met mijn pet niet
bij.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

vr 01-05 1 mei demonstratie “Laat de
Rijken de Crisis Betalen”, 19.00
uur, Van Coothplein.

zo 03-05 Politiek Café Karaktûr,
16.00, café Het Hijgend Hert,
Pasbaan, Breda. Onderwerp:
Europa

wo 06-05 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, Gemeenschapshuis
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2.
Op de agenda o.a. het kiezen van
twee nieuwe bestuursleden.

wo 06-05 deadline Slagkracht april

za 09-05 Socialismedag, 11.00-16.00 uur,
Poelewei. Onderwerp:
socialisme en economie
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