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Bewoners van de wijk Boeimeer zullen de raamposters met daarop de tekst “slopen =
bezopen” ongetwijfeld al gezien hebben. “Fantastisch toch?” zegt Anneke Baardman,
voorzitter van de Huurdercommissie Zaart. “In sommige straten hangen de posters hangen nu
al bijna huis aan huis!” De aanleiding voor deze actie is helaas minder fantastisch voor de
huidige huurders van 48 goedkope huurappartementjes, eigendom van WonenBreburg.

Op een bewonersavond juli vorig jaar kregen de
bewoners tot hun grote schrik te horen dat hun
huizen gesloopt zouden gaan worden. “Na jaren
van achterstallig onderhoud dachten wij dat we
daar eindelijk informatie over zouden krijgen.”
aldus Baardman. “Niet dat we het veld zouden
moeten ruimen voor dure zorgappartementen.”
In hun strijd tegen de sloop vonden de
bewoners in de SP een bondgenoot. Bas Maes,
lid van de Bredase SP fractie:“Het is een grof
schandaal dat WonenBreburg deze huizen gaat
slopen terwijl er juist aan goedkope woningen
een schreeuwend tekort is.” Met de
heroverweging van het bouwprogramma van
het nieuwe college lijkt er echter weer een
sprankje hoop te zijn. Maes:“Hopelijk betekent
dit dat er ook eens gekeken gaat worden naar
de sloopwoede van de corporaties waardoor
mensen hun buurten uit gejaagd worden.”
WonenBreburg is al geruime tijd bezig met een
zogenaamd haalbaarheidsonderzoek. Eind dit

jaar verwacht men daarvan de uitslag te kunnen
presenteren. Ook hierover durft men echter
geen harde toezeggingen te doen. Tot die tijd
zitten de vaak oudere bewoners nog altijd in
onzekerheid over hun toekomst in de Zaart.



NIEUWS
Dag van de Arbeid: 65 blijft 65
De viering van de 1e mei stond
landelijk in het teken van de
campagne om de AOW-leeftijd op 65
te houden. Bredanaar en Kandidaat-
Tweede Kamerlid voor de SP Michiel
van Nispen gaf zaterdagmiddag het
startsein voor de 1 meiviering. Van
Nispen riep op vooral mensen die
willen aan het werk te helpen en niet
de 65-plussers te verplichten om door
te werken. Van Nispen: 'Help eerst
eens alle werkzoekenden aan een
baan, dan kan iedereen gewoon met
65 gaan genieten van het pensioen.
We werken toch om te leven en niet
andersom'.

'Het is ook tijd voor de grote
schoonmaak aan de top van banken,
bedrijven en besturen in dit land': zegt
van Nispen. 'Degene die de crisis
hebben veroorzaakt moeten nu niet
ook nog eens zelf de oplossing
bedenken. Je maakt een pyromaan
toch ook geen commandant van de
Brandweer!' Na de toespraak was het
tijd voor de traditionele optocht door
de binnenstad, met als motto 'Laat de
rijken de crisis betalen'. 's Avonds was
er een feestje in De Boulevard, met
muziek van Maroon Soundsystem. 's
Middags waren al de 'krasse knarren',
onze 80-plussers, bezocht met een
bosje rode anjers.

SP blij met opzeggen Skybox NAC
De SP is blij met het besluit van de
gemeente om de huur van de
gemeentelijke Skybox bij NAC op te
zeggen. De nieuwe coalitie toont er
mee aan dat ze het met ons eens zijn
dat de stad niet vanuit de Skyboxen
bestuurd mag en moet worden. De SP
hoopt dat onze andere voorstellen
voor het versoberen van de
raadsprivileges (borrelen op eigen
kosten, raadsvergoeding 20%
omlaag, bezuinigen op
fractiebudgetten) ook zo goed
ontvangen worden door het college.
Met dit totaalpakket van voorstellen
(inclusief het opzeggen van de huur
van de Skybox bij NAC) wil de SP een
miljoen euro besparen in de komende
raadsperiode. Eerder al toonde
wethouder Willems zich positief over
het SP-voorstel.

SP: burgemeester moet protesteren
tegen bezuinigingen op politie
SP-fractievoorzitter Patrick van
Lunteren roept burgemeester Van der
Velden op bij de minister van
Binnenlandse Zaken te protesteren
tegen nieuwe bezuinigingen op de
politie. Van Lunteren doet die oproep
tegelijkertijd met het presenteren van
het rapport 'De Bredase agent aan het
woord', de resultaten van een enquête
onder meer dan 200 Bredase
politieagenten. Van Lunteren: “Uit de
antwoorden van de agenten blijkt dat
nieuwe bezuinigingen regelrecht ten
koste gaan van de veiligheid op straat.
Bijna 80 procent van de agenten vindt
nu al dat ze te weinig tijd hebben om
in de buurten aanwezig te zijn, terwijl
dat cruciaal is voor het voorkomen
van problemen en het vermogen op te
kunnen treden wanneer nodig. De
bezuinigingen hangen echt als een
zwaard van Damocles boven het
hoofd van de Bredase politie en
daarmee de veiligheid in Breda. Dat
moeten we voorkomen. Nu is het
moment dat de discussie over de
Brede Heroverwegingen is begonnen,
nu is dus het moment Den Haag te
laten weten dat de veiligheid in de
stad ons veel waard is. Van der
Velden moet tonen dat hij staat voor
zijn agenten en de veiligheid in
Breda.”

De SP besloot de agenten zelf te
gaan vragen naar hun ervaringen,
belevingen en meningen van
politieagenten door middel van een
uitgebreide enquête. Aan dit
onderzoek deden 205 agenten mee
die werkzaam zijn in de gemeente
Breda. Van Lunteren: “Er wordt vaak
wel gepraat óver de politie, maar
politici praten veel te weinig mét de
mensen die dit belangrijke en zware
werk op straat doen. Ik hecht heel
veel waarde aan de uitkomsten van dit
onderzoek en verwacht dat de andere
fracties in de gemeenteraad, de
wethouders en de burgemeester ook
series zullen luisteren naar de
Bredase agent.”

Uit de enquête blijkt ondermeer dat
Bredase agenten een te hoge
werkdruk hebben. Het zit de agenten
dwars dat zij te weinig mensen

hebben om burgers de service te
verlenen die zij zouden willen, er
moeten momenteel prioriteiten gesteld
worden wat de politie wel en niet doet.
De agenten denken dat zij meer
problemen op straat zouden kunnen
voorkomen wanneer zij hier meer tijd
voor zouden hebben. Van Lunteren
steunt hen daarin: “Agenten horen
zoveel mogelijk op straat. De mensen
in de buurt kennen en gekend worden
dóór de buurt, dat is cruciaal. Een
goede buurtagent is goud waard, die
kan problemen in de kiem smoren en
in de gaten houden wie nou de notoire
overlastgevers zijn om ze in de kraag
te vatten. Ik schrik er van wanneer
agenten aangeven gemiddeld 60
procent van hun tijd achter hun
bureau en hun computer zitten. De
bureaucratie moet echt worden
teruggedrongen, maar liefst 84
procent van de agenten heeft hier last
van!”

Waar de politie efficiënter kan werken
moet dat zeker gebeuren, vindt ook
Van Lunteren: “Maar als dat
besparingen oplevert dan moet dat
geld terugvloeien naar de politie zelf.
Veiligheid op straat en leefbaarheid is
uiterst belangrijk voor mensen.”

Volgens Van Lunteren zou de
burgemeester niet alleen staan in zijn
protest, verschillende burgemeesters
van grote steden en ook
korpsbeheerders gingen Van der
Velden al voor in het protest tegen de
bezuinigingen. Van Lunteren:
“Burgemeester Van der Velden moet
met de gemeenteraad, met de
politiechefs en met korpsbeheerder en
collega-burgemeester Opstelten uit
Tilburg één vuist te maken tegen de
bezuinigingen. Politiek Den Haag had
de onzalige plannen om 190 miljoen
per jaar te bezuinigen. Dat gaat
gegarandeerd ten koste van het blauw
op straat en dat kunnen we echt niet
hebben. Met de val van het kabinet
Balkenende IV en de verkiezingen in
het vooruitzicht is er een nieuwe kans
deze kaalslag bij de politie te
voorkomen. Van der Velden moet nu
in actie komen, in het belang van de
leefbaarheid in de wijken.”



INGEZONDEN MEDEDELING

SLAGKRACHT IN EEN NIEUW JASJE
Slagkracht 12, het plaatselijk
inlegvel in de Tribune, bestaat
inmiddels al dertien jaar. We zijn
inmiddels aan een nieuw jasje toe
en zoeken leden die ons mee
willen helpen met de redactie en
de opmaak van het maandelijkse
nieuwsblad van de Bredase SP.
Vind jij het leuk om regelmatig
verslag te doen van activiteiten,
interviews te houden, stukjes te
schrijven, foto’s te maken? En/of
om je uit te leven in een nieuwe
opmaak voor Slagkracht 12 en er

voor te zorgen dat de drukker
maandelijks keurig voor de
deadline het materiaal krijgt
aangeleverd? Slagkracht wordt
gedrukt in een oplage van 600
stuks en verspreid onder de
Bredase leden en daarnaast vele
tientallen instellingen. We gaan
bekijken of we Slagkracht
voortaan geheel of gedeeltelijk in
kleur kunnen laten drukken.

Vind jij het leuk om mee te werken
aan Slagkracht 12 nieuwe stijl?

Heb je ongeveer 2 a 3 dagdelen
per maand beschikbaar voor de
maandelijkse redactiebijeenkomst
en het schrijven van stukken of
het opmaken van Slagkracht 12?
Meld je dan aan bij Hans
Creemers, telefoon 06-14597895
of stuur een mailtje naar
slagkrachtbreda@sp.nl

HANS CREEMERS
Redactie Slagkracht 12

Prokkel 2010 in Breda
LANDELIJK FESTIVAL VOOR MENSEN MET EN ZONDER

VERSTANDELIJKE BEPERKING

www.prokkel.nl - www.djazzle.com

Dansstudio Djazzle, Gaffelstraat 65 in Breda
(achter bakkerij Van der Kley)

Dansbegeleidster: Joska Dubbeldam

zaterdag 12 juni 2010 tussen 13.00 uur-15.00 uur

samen zomers bewegen op zonnige muziek

gratis voor mensen met een verstandelijke beperking
alle anderen: 3 Euro

Voor aanmelden en informatie - joska@casema.nl



MICHIEL VAN NISPEN
Michiel van Nispen is onze Bredase kandidaat voor
de Tweede Kamer, op plaats 25. Hij hield op 1 mei de
volgende (ingekorte) toespraak.

Als je ergens een rotzooi van maakt, dan moet je dat
meestal zélf opruimen. Dat leren kleutertjes op de
kleuterschool, als ze de doos met kleurpotloden laten
vallen moeten ze die zelf opruimen. De puinhopen van de
politiek moeten we echter juist niet op laten ruimen door
de veroorzakers. Het zijn namelijk de rechtse politieke
partijen geweest die er voor hebben gezorgd dat de
publieke voorzieningen zijn verkocht, dat er een cultuur is
ontstaan waarin graaien aan de top normaal werd
gevonden, en waarin alles draaide om hebzucht. Deze
puinhopen moeten we dus juist niet laten opruimen door
de veroorzakers. Je vraagt toch ook niet aan een
pyromaan of hij commandant wil worden bij de
brandweer?

Dé grote vraag waar Nederland nu voor staat, is de vraag
wie de crisis gaat betalen. Zijn dat de ouderen, de
studenten en de zieken? Of zijn dat de bankiers, de
allerrijksten, en de politici zelf? De werkgevers en de
rechtse partijen zijn er klaar voor de lonen te drukken van
de werkers, van diegenen die onze welvaart maken.
Tegelijkertijd schreeuwen diezelfde ondernemers, samen
met VVD en D66, moord en brand als er ook maar een
vinger wordt uitgestoken naar de bonussen en andere
bizarre beloningen en de belastingvoordelen die de
rijksten krijgen. Laten we daar maar eens als eerste op
gaan bezuinigen.

Dé vraag waar de verkiezingen van 9 juni over gaan, is
de vraag hoe we de AOW betaalbaar houden:
nemen we mensen boven de 65 twee jaar AOW af,
of gaan we mensen onder de 65 aan het werk krijgen en
houden? De SP wil vasthouden aan AOW met 65. De
voorstanders van de verhoging van de AOW-leeftijd naar
67 denken namelijk dat iedereen dan ook echt 2 jaar
langer werkt. Maar nu werken twee van de drie mensen
boven de 60 ook al niet meer! En van de 64-jarigen werkt
nog maar 13%! De overgrote meerderheid is afgedankt
of arbeidsongeschikt. Mensen solliciteren zich helemaal
suf, maar werkgevers willen ze niet hebben.

We hebben het alles bij elkaar over meer dan één
miljoen mensen.  Als we die mensen aan het werk
helpen, boeken we winst. Als 65- mag werken, kan 65+
van de AOW blijven genieten! 65 blijft 65. De strijd is niet
gestreden, hij is pas begonnen. En als we het over strijd
hebben, dan vind ik dat we een voorbeeld moeten nemen
aan de schoonmakers. Want de schoonmakers hebben
op een fantastische manier hún strijd gewonnen.
Durf te strijden. Durf te winnen. Respect. Zo moet het.

Het is tijd voor de grote schoonmaak! De
verkiezingscampagnes zijn losgebarsten.  Ik wil jullie
vragen allemaal te helpen zoveel mogelijk mensen te
overtuigen een stem op de SP uit te brengen. Want
alleen met een grote SP kunnen we op een
sociale manier uit de crisis komen!

vr 21-05 Deadline Slagkracht 12 juni

za 22-05 Campagne in Zundert, Chaam
en de dorpen van Breda

za 29-05 Campagne in Haagse Beemden

wo 02-06 Ledenvergadering, De Wegwijzer
Steendorpstraat 2, 20.00

za 05-05 Campagne in Hoge Vugt

wo 09-06 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

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: Hans Creemers, Michel Spekkers, Ben
van den Bosch, Bas Maes, Rinus Filius, Merian
Marijnissen, en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–34777337

AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

HELP MEE MET DE VERKIEZINGEN
Op 9 juni zijn de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Cruciaal voor onze partij om een sterk
tegenwicht te bieden. Een stem op de stem telt vier
keer mee:

1. Je maakt de SP sterk
2. Je trekt de PvdA naar links
3. Je stuurt Balkenende uit het Torentje
4. En je laat de VVD er niet in.

We zoeken medewerkers voor deze verkiezingen:
om te flyeren, om onze stands te bemensen, huis-
aan-huis aan te bellen en mensen te overtuigen SP
te stemmen. Meehelpen? Meld u aan bij Michel
Spekkers, michel@spbreda.nl, 06–34777337.


