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Remi bezocht onder andere de gerenoveerde
flats aan de Roeselarestraat en Lelystraat. Deze
flats zijn onlangs compleet gerenoveerd, maar
bij de uitvoering van de renovatie is door de
bewoners zeer veel overlast ervaren. Ook maakte
Remi een ritje door Wisselaar, waar bewoners
samen met de SP succesvol actie hebben
gevoerd tegen sloop van hun woningen. Paulus
bezocht onder andere 't Koetshuis en het project
"Werk aan de Wijk", Hans sprak met bewoners
in de Belcrum en in de Haagse Beemden en
bezocht culturele instellingen en ateliers in Breda.

Ook was er een gesprek met WonenBreburg over
het beleid van de woningcorporaties en het
Woonloket. 's Avonds was er een
bewonersbijeenkomst in de Wegwijzer, waar de
Kamerleden verslag deden van hun bevindingen
en enkele tientallen buurtbewoners hun
ervaringen met de gemeente en de corporaties,
sloop en renovatie, lusten en lasten van de wijk
deelden. Concrete actieplannen werden er ook
gesmeed om te onrechte betaalde servicekosten
terug te eisen en aanpak van slechte isolering
en kapotte kozijnen te eisen.

Een mevrouw uit de Noord-Oost: "Ik woon in een
A-wijk. Eerst was het een Ambtenarenwijk, toen
een Arbeiderswijk, toen een Allochtonenwijk en
nu een Achterstandswijk". Deze opmerking
herinnert Remi Poppe aan een toezegging die
minister Vogelaar bijna een jaar geleden aan hem
deed: "Ik heb de minister gevraagd hoe het nou

Het werkbezoek van een delegatie van de Tweede Kamerfractie aan Breda is succesvol verlopen.
Remi Poppe, Paulus Jansen en Hans van Leeuwen brachten op 7 april een bezoek aan Breda
Noord-Oost, een van de wijken die niet onder de veertig "pracht-wijken" van minister Vogelaar
valt maar waar zat werk aan de winkel is.

komt dat de wijken deze ontwikkeling hebben
doorgemaakt. Zonder dat we dat weten, kunnen
we namelijk nooit de oplossing vinden om deze
ontwikkeling te stoppen. De minister zou dit
'analyseren' en 'onderzoeken', maar ondanks
herhaaldelijk aandringen heb ik tot op heden nog
niets gehoord."

ACTIEVOEREN HELPT!
In de vorige Slagkracht 12 schreven we over
één van de aanwezige gasten op ons
thuiszorgsymposium, die sinds een
hersenbloeding fysiek zeer beperkt is, en die
volledig was afgewezen voor zorg aan huis
omdat haar dochter nog thuis woonachtig is.
Haar (full-time werkende) dochter werd
hierdoor automatisch als mantelzorger
aangemerkt en maakte hierdoor dubbele
werkdagen. Inmiddels heeft mevrouw, naar
aanleiding van de publiciteit rond deze
schrijnende kwestie, alsnog volledige
thuiszorg ontvangen. Een ander succes van
deze dagen: het percentage huisbezoeken (in
plaats van telefonische herindiceringen
waarbij de noodzakelijke zorg meestel te laag
wordt ingeschat) stijgt van 20% naar 70%. De
telefonische herindiceringen werden door veel
van de aanwezigen als een van de grootste
problemen genoemd.



DAG VAN DE ARBEID EN SOCIALISMEDAG

Discussie over integratie-nota

Tien Bredase SP-leden waren als
afgevaardigde aanwezig bij de
regioconferentie waar de nieuwe
integratienota van de SP werd
besproken. Eerder al werd in de
ledenvergadering hierover gesproken,
waarbij ook SP-Kamerlid (en opsteller
van de nota) Sadet Karubulat
aanwezig was. De nota bevat niet
zozeer nieuwe standpunten, maar
meer een duidelijke analyse van de
problematiek en de oplossingen van
de SP. De nota is in de partij breed
besproken; veel steun was er voor de
analyse maar ook werd de nota soms
te abstract bevonden. Veel aandacht
in de discussie is besteed aan de
gelijkschakeling van openbaar en
bijzonder onderwijs, spreidingsbeleid
om witte en zwarte scholen en wijken
tegen te gaan, problemen voor
allochtone jongeren om aan de slag
te geraken of een stageplaats te
vinden, en de relatie tussen cultuur
en integratie. Ons raadslid Maurice
Spapens schreef een stuk hierover op
het fractieweblog, mede naar
aanleiding van de SP-universiteit over
dit onderwerp die hij bezocht:
http://breda.sp.nl/weblog/2008/04/10/

NIEUWSRUBRIEK

De regen viel af en toe met bakken
uit de lucht op 1 mei, maar dat mocht
de pret niet drukken. Vanwege het
Jazz-festival moest de SP uitwijken
naar het Valkenberg om daar met een
standje tomatensoep en stokbrood uit
te delen aan de voorbijgangers. Het
strijdliederenkoor 'Tegen de Wind
Mee' was op vakantie, maar Peter
Storm uit Tilburg zorgde met zijn
gitaar voor live strijdliederen, de
Internationale werd uit volle borst
meegezongen, flink wat SP'ers
kwamen even buurten en zelfs de
politie kwam even kletsen. 's
Ochtends waren traditioneel eerst de
'grijze roodstaarten', onze lokale 75-
plus SP-leden, bezocht met een bosje
rode bloemen. In verband met het
Jazz-festival wat kleiner opgezet dan
voorgaande jaren, maar nog steeds

een gezellige viering van de Dag van
de Arbeid. Volgend jaar pakken we
weer wat meer uit.

De jaarlijkse socialismedag op 3 mei
was ook een succes. Ruim vijftien
SP’ers uit Breda en omstreken
verzamelden zich in buurthuis De
Poelewei voor een discussie over
lokaal besturen. Er waren inleidingen
over het radicaal-socialistische
gemeentebestuur van Liverpool in de
jaren ‘80, over de SDAP-wethouders
in Amsterdam (Wie bouwt?
Wiebaut!) en over de kansen en
bedreigingen voor de SP in lokale
colleges. De slotconclusie was
duidelijk: een SP-wethouder heeft
alleen meerwaarde als de partij
geworteld is in de buurten en samen
met de mensen kan werken aan
nieuw beleid.

Enquete wal Nieuw-Wolfslaar

Enkele weken geleden verspreidde
de SP een enquête in Nieuw-
Wolfslaar over de inrichting van de
geluidswal tussen de A27 en de wijk.
Vrijwel iedereen die reageerde is
ontevreden over de inrichting. In
totaal zijn er 108 enquêtes
binnengekomen (22%). De overgrote
meerderheid (92%) is ontevreden
over de inrichting van de wal, 8% had
hier geen mening over en geen
enkele reagerende bewoner was wél
tevreden met de manier waarop de
gemeente de toegezegde inrichting
heeft aangepakt. De begroeiing is
minimaal, er is te weinig groen, de
wal is slecht toegankelijk en wordt
slecht onderhouden. De bewoners
zijn vooral boos omdat de gemeente
zich volgens hen niet aan de beloftes
heeft gehouden. Uit de reacties blijkt
dat 79% vindt dat ook de wegzijde
(A27) van de wal beplant moet
worden om de luchtkwaliteit in de wijk
te verbeteren. Daarnaast worden er
tal van andere problemen genoemd in
de wijk. Natuurlijk speelt de bussluis
een rol, maar ook de gevaarlijke
Thoornseweg, luchtvervuiling, het
ontbreken van speelvoorzieningen,
trottoirs, en hondenuitlaat- en
hondenlosloopplaatsen, en

gebrekkige voorzieningen in het
algemeen worden genoemd. Een
kleine meerderheid (52%) vindt het
acceptabel om de fietsbrug uit te
stellen en eerst prioriteit te geven aan
de inrichting van de wal, mede omdat
de geplande brug slecht bereikbaar is
vanuit Zuid en de Thoornseweg zelf
gevaarlijk is. 41% echter wil dat de
gemeente álle toezeggingen nakomt
en financieert. 75% ten slotte vindt
een nader onderzoek naar de
problemen in de wijk wenselijk.De SP
bespreekt de uitslagen met de
wethouder en de meest betrokken
raadscommissie. Wij willen op korte
termijn concrete verbeterplannen
zien, zodat de toezeggingen aan de
bewoners nagekomen worden.

ROOD.BREDA.SP.NL

Rood-Breda, de jongerenorganisatie
van de SP in Breda, heeft een nieuwe
website. Na wat gesleutel links en
rechts is het dan eindelijk zover en
kan iedereen ons nieuwe "kindje"
bewonderen! Op de site zijn alle oude
vertrouwde artikelen terug te vinden.
Tevens is de website voorzien van
extra items zoals de cartoons van
roodlid Bas en binnenkort een column
van roodlid Ramon. Kom kijken op:
http:/rood.breda.sp.nl/



INTERVIEW MAURICE SPAPENS

Maurice is geboren op 31 maart 1968
te Breda en is dus net veertig jaar
geworden. Hij heeft het Atheneum
gedaan op het Onze Lieve Vrouwe
Lyceum en was recentelijk op de
reünie, waar zijn leraar Nederlands
hem vroeg of hij nog steeds dichtte.
Dat was het geval. Daarna vertrok hij
naar Nijmegen om Sociale Geografie
te gaan studeren. Het waren daar
roerige jaren met de nodige
krakersrellen. Maurice integreerde
gelijk in zijn studentenhuis met de
Marokkaanse huisbaas. De studie
bleek toch niet je ware te zijn en hij
switchte naar de docentenopleiding
Tekenen, Handvaardigheid en Textiel.

In 1990 keerde Maurice terug naar
Breda en ging in de St. Janstraat
naar de Kunstacademie St. Joost.

In 1995 studeerde hij af als mode-
ontwerper. In 1994 kreeg Maurice
nog een hand van Koningin Beatrix
bij de verhuizing van de Academie
naar de voormalige Sociale
Academie aan de Seminarieweg. Dat
was volgens Maurice niet goed voor
de levendigheid in de Binnenstad én
voor de horeca. Hij zat ook in de
Sectorraad. Dat is een
vertegenwoordiging van de studenten
die overleg voert met de directie van
de Hogeschool. Daarna ging Maurice
touren met zijn werk langs
Barcelona, Parijs en Londen. Die
wereld beviel hem niet zo. Sinds
1998 gooit hij het over een andere
boeg. Hij maakte zijn eigen website
en biedt de mogelijkheid om patronen
te kopen. Tevens geeft hij les in
breien, patroontekenen en kleding
maken aan jeugd en ouderen. Sinds
een paar jaar doet hij dat ook op De
Nieuwe Veste, ironisch genoeg zijn
oude St. Joost.  Hij maakte ook
kleding voor theatergezelschappen
en werkt nu meestal voor
particulieren in opdracht. Recentelijk
moest hij in Zweden twaalf nonnen in
een klooster een gans nieuwe
garderobe aanmeten. Daar vond hij
de rust in de natuur en wellicht gaat
hij daar ooit in retraite.

In 2005 volgt het voorzitterschap van
het VAK, Vereniging Atelier
Kunstenaars, die zich ten doel stelt
om permanente, betaalbare ateliers
te krijgen in Breda voor
afgestudeerde kunstenaars van alle
disciplines. Tot 1995 waren er
namelijk alleen autonome, particuliere
ateliers en nu zijn er twaalf
permanente panden met 168 ateliers
voor een gemiddelde prijs van 160
euro per maand, exclusief energie.
De kunstenaars huren dit dus naast
hun eigen woning. Goed nieuws is
dat er nu wellicht ook
atelierwoningen komen in Breda, een
betaalbare combinatie. Net daarvoor
in 2002 wordt Maurice lid van de SP.
Hij wordt meegenomen door
muzikant Ruud Adriaansen uit
Cavebar Zanetti, waar Maurice hielp
achter de bar, naar de SP. Hij wordt
lid omdat hij Fortuyn een gevaar voor
de democratie achtte en om de
kunsten die schandalig worden
behandeld. Ook moeten de
kunstenaars meer mogelijkheden
krijgen om naar de markt toe te
groeien. Zoals vroeger de zo
onterecht verguisde BKR-regeling,
waar kunstenaars kunst maakten
voor de staat tegen een bepaalde
subsidie, zodat ze zeker waren van
een basisinkomen.

Al snel wordt Maurice voorzitter van
de afdeling en gaat goed aan de slag
met de EU-campagne.

Waar de SP eerst tegen de bouw van
het Nationaal Grafisch Museum was
in Breda is Maurice nu van mening
dat we er een succes van moeten
maken. Ook al om voor de Bredase
kunstenaars extra brood op de plank
te krijgen, want er zal ook
hedendaagse kunst worden
tentoongesteld. Zo gaat het Museum
samenwerken met KOP, Kunstenaars
Ontmoetings Plaats en Grafisch
Atelier RAAF aan de Speelhuislaan.
Het gaat in Breda al een stuk beter
dus. Zoals Bloos, het door de SP
bepleitte Huis der Kunsten, waar nu
de amateurkunst huist. Wel moeten

Interview met Maurice Spapens, raadslid sinds 2006 voor onze SP hier in Breda. Hij concentreert zich vooral
op de gebieden Sport, Integratie en Mens en Maatschappij.

we ervoor waken dat het niet alleen
tijdelijk is om een wijk op te krikken
voor de toekomstige yuppen, maar
dat de organisaties continuïteit krijgen
in de vorm van permanente panden.
Teleurgesteld is Maurice over de
Veemarktstraat 58, historisch
erfgoed, dat de gemeente laat
verpieteren, terwijl particulieren
worden aangeschreven als ze

hetzelfde doen. Er is al zoveel
gesloopt. Laten we koesteren wat we
nog hebben. Maurice heeft goede
contacten met het Stadskantoor en
heeft het afgelopen jaar vele debatten
gevolgd van het Cultuurdebat. Als
Breda samen met de andere vier
grote steden in Brabant in 2018
Culturele Hoofdstad van Europa wil
worden dan moet er nog wel heel wat
gebeuren. Tenslotte wijzen we nog op
een nieuw boek over kerkelijk erfgoed
geschreven door de vader van
Maurice; ‘Bredase kerken door de
eeuwen heen’.

http://mauricespapens.nl

http://atelierskunstenaars.nl

HANS CREEMERS
commissielid



zo 18-05 SPELEN 2008, de SP-ledendag.
Onze bus vertrekt om 9.00 uur
vanaf NS-station Breda.

zo 25-05 deadline Slagkracht juni

ma 02-06 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur. We
bespreken de politieke actualiteit
in de afdeling.

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en
coordinatie: Johan Kwisthout, Hans Creemers, Ben
van den Bosch, Bas Maes, en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Hulpdienst: hulpdienstbreda@sp.nl of 06–30977875
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–29171104

CARTOON BAS

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. Regelmatig zullen wij u laten weten welke
problemen wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze
bevindingen daarbij.

Laatst hoorde ik een Raadslid van de PvdA zeggen dat zij
moeilijk met de SP in een coalitie kunnen zitten omdat de
SP Breda geen visie en geen strategie op de langere
termijn heeft. U weet wel beter!! In het SP
minisymposium “Je zult maar buiten de boot vallen” heeft
de SP laten zien dat woningbouw zo rond de € 100.000
tot de mogelijkheden behoort. Ook het minisymposium
“Thuiszorg” heeft kwesties aan het licht gebracht die om
een zorgvuldig antwoord vra-gen. De SP heeft al jaren
een visie als het gaat om o.a. de thuiszorg. “Thuiszorg is
geen markt” is een bekend SP slogan. Het is jammer te
constateren dat de SP feitelijk het gelijk aan haar zijde
heeft maar dat er andere partijen zijn die dat niet willen
inzien. Over een gebrek aan visie en strategie
gesproken!! Als SP-Hulpdienst hebben we geleerd dat er
een verschil is tussen een thuishulp (persoonlijke
verzorging) en een alphahulp (werkster). Vooral de
alphahulp wordt zwaar onderbetaald. (Zij hebben geen
recht op ziekte-geld, betaald verlof en vakantiegeld, om
maar eens wat te noemen. Schande!! De coalitie(s)
zouden zich moeten schamen dat zij zulke regelingen
bedacht hebben. Als het gaat om de thuishulp zijn er ook
schrijnende gevallen op te tekenen. Er zijn bij ons
problemen gemeld van mensen die, na een tele-fonische
indicatie, behoorlijk gekort zijn op persoon-lijke zorg.
Neem nu eens een meneer die, na een ernstige
herseninfarct niet meer uit de voeten kan. Het lopen gaat
nauwelijks. Aan- en uitkleden gaat langzaam en is voor
hem geen gemakkelijke taak. Hij heeft letterlijk bij iedere
activiteit iemand nodig die hem daarbij helpt. Hij heeft
een vrouw die, voor zoveel mogelijk, hem daarbij helpt.
24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zij is niet een van de
jongste meer maar heeft ook behoefte aan wat eigen
activiteiten. Dat kan nu niet meer omdat de thuishulp met
75% is gekort. Dan die vrouw die ook een herseninfarct
heeft gehad en volledig afhankelijk is van haar 31 jarige
dochter. Zij krijgt geen thuishulp en ook geen alpha-hulp
om de zware werkzaamheden enigszins te ver-lichten.
De dochter heeft een volledige baan (overigens dat
stimuleert de regering toch!!). Zij wordt nu gedwongen
om haar persoonlijke ambities op zij te zetten. Tijd voor
uitgaan is er niet en welke vriend wil zichzelf ook
opofferen om verkering met haar te krijgen. Kortom, dat
meisje wordt door deze regering veroordeeld tot een
vrijheidsstraf. Over normen en waarden gesproken!!!!

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

0,3 PROCENT...
Zoveel stemmen haalde
de SP bij de eerste lokale
verkiezingen waar we aan
mee deden in 1986. Het
waren moeilijke jaren voor
de pioniers van toen. Meer
weten over de historie van
de SP in Breda? Kijk op
onze website: breda.sp.nl/
historie.shtml


