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Het Spoorzoneproject, en daarmee de
veranderingen in de wijken Stations-
kwartier en de Belcrum, is een toekom-
stig prestigeproject van de gemeente
Breda. De SP bekijkt dit soort
megaprojecten altijd zeer kritisch omdat
ze heel veel geld kosten en omdat dit
soort plannen vaak bedoeld zijn voor de
economische toekomst van de stad,
hoewel het maar de vraag is op welke
manier de bevolking erop vooruit gaat.
Wat hebben de inwoners van Breda aan
dit soort veranderingen in de stad?
Nou, het is een plan met een hoog
ambitieniveau. Het is voor de SP dan
ook maar zeer de vraag of dit
ambitiniveau daadwerkelijk gerealiseerd
zal worden. Breda wordt geen volwaar-
dig HSL station, omdat de HSL helemaal
niet stopt in Breda. Wat er komt, is een
directe en snelle verbinding naar twee
HSL-stations, te weten Rotterdam en
Antwerpen.
De shuttle verbinding naar Rotterdam
heeft naar ons idee weinig toegevoegde
waarde. De tijdswinst is te verwaarlozen
en wat dan overblijft, is wat extra
dienstverlening. De directe verbinding
naar Antwerpen heeft wel een toege-
voegde waarde. Hier wordt namelijk een
totaal nieuwe spoorverbinding gereali-
seerd.
Of deze verbinding echter de geschetste
verwachtingen waar zal maken, wensen
wij als SP wel te betwijfelen.

De SP is van mening dat er erg veel par-
keerplaatsen gerealiseerd gaan worden.
Dit lokt extra verkeer de binnenstad in
waardoor de verkeersdruk op de
aanvoerroutes toe zal nemen. Liever

“Spoorzone”, een ontspoord plan?!

hadden wij gezien dat er meer parkeer-
gelegenheden aan de rand van de stad
worden gerealiseerd om de reizigers van
buiten de stad, middels een park en
pendelsysteem van en naar het station
te brengen.

Het is spijtig te constateren dat slechts
voor een bepaalde groep van de Bredase
bevolking hier woningen gebouwd zullen
worden. Namelijk de mensen met een
brede of extra brede beurs.
De SP is van mening dat ook voor men-
sen met een smalle beurs in dit project
ruimte moet zijn, door ook voor deze
mensen huizen te bouwen en rekening
te houden met hun wensen op het ge-
bied van wonen en leven.

De HOV terminal (Hoogwaardige Open-
bare Vervoersterminal) zouden wij graag
aan de zuidzijde van het station gereali-
seerd zien. Dit kan een kostenbesparing
opleveren omdat er dan geen 4e perron
gebouwd hoeft te worden. Daarnaast
komt de terminal dichter bij het cen-
trum van Breda.

De huidige voetgangerstunnel aan de
noordzijde van het station, wordt in het
nieuwe plan een fiets- én voetgangers-
tunnel. Op dit moment is dit een lange
tunnel met blinde muren.
Dit roept bij veel mensen gevoelens van
onveiligheid op. Graag zouden we zien
dat de blinde muren deels verdwijnen.
Daarnaast zouden winkeltjes e.d. de so-
ciale veiligheid sterk kunnen verbeteren.

Dick Meeusen
raadslid SP
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Sinds een aantal jaren is er steeds meer aandacht voor
vakantie en vrijetijdsmogelijkheden voor mensen met
een laag inkomen. Hierbij gaat het om mensen die zo
weinig financiële mogelijkheden hebben, dat vakantie
altijd een sluitpost is op hun huishoudelijke begroting.
Maar een gezin met een bijstandsinkomen wil ook wel
een keer op vakantie met de kinderen. Deze mensen
weten echt wel dat ze niet naar het buitenland op va-
kantie kunnen, maar een keer leuk met zijn allen én
met andere mensen op vakantie in Nederland, is wel
mogelijk.
De samenleving wordt bestookt met vakanties en
vliegmogelijkheden naar allerlei bestemmingen in de
wereld, en allemaal voor een zogenaamd lage prijs.
Maar wat vliegtuigmaatschappijen en reisbureau’s be-
taalbaar vinden, is dat meestal toch nog niet voor de
mensen die echt moeten rondkomen van een laag in-
komen. En als kinderen op school niet kunnen meepra-
ten over hun vakantie omdat er geen geld genoeg is
om op vakantie te gaan, dan wil je als ouders daar heel
graag iets aan doen, maar het kost nog steeds geld.
Geld wat nodig is voor allerlei achterstallig financieel
onderhoud.
Dit jaar is de Gids Betaalbare Vakanties verschenen,
een uitgave van De Arme Kant van Nederland en EVA
(Economie Vrouwen en Armoede), De Raad van Kerken
in Nederland en Arbeidspastoraat DISK. Deze organisa-
ties proberen mensen met een laag inkomen te steu-
nen bij het dagelijks bestaan.

Er zijn een aantal categorieën in de gids om uit te
kiezen:
1. Vakanties met en zonder kinderen
2. Kinderkampen en jongerenvakanties
3. Vakanties met voorzieningen voor gehandi-

capten
4. Woningruil en oppasmogelijkheden
5. Vormingsactiviteiten

De gids “Betaalbaar op Vakantie” wordt uitgege-
ven in het kader van de campagne “Leven in
Waardigheid”.
Er staan ook gegevens in de gids voor het aanvra-
gen van brochures en folders van organisaties die
betaalbare mogelijkheden of lokaties hebben en
die gericht zijn op het aanbieden van vakantie-
mogelijkheden voor bijzondere groepen in de sa-
menleving. Daarbij gaat het om kinderactiviteiten,
logeren op boerderijen, vakanties voor
éénoudergezinnen en een vakantiegids voor men-
sen met zowel een verstandelijke als een lichame-
lijke handicap.

De gids kan aangevraagd worden op het volgende
adres:
Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
Noordermarkt 26
1015 MZ  Amsterdam
020-3304355
e-mail: info@armekant-eva.nl
internet: www.armekant-eva.nl

Betaalbaar op vakantie? Dat kan!

Op zaterdag 24 mei vond het 12e congres van de SP plaats. Ik was als afgevaardigde voor de 7e keer aan-
wezig bij zo’n bijeenkomst, en verdedigde namens de afdeling onze drie amendementen. Theater de Flint in
Amersfoort was met 800 afgevaardigden afgeladen vol; ook het programma was flink gevuld met de dis-
cussie over en vaststelling van het congresstuk ‘Nieuwe kansen grijpen’ en de verkiezing van het partijbe-
stuur.

Op een congres wordt er ook volop ruimte ingeruimd voor ‘leuke’ dingen, zoals een optreden van Harry
Sacksioni, een toespraak van partijleider Jan Marijnissen en het uitreiken van gouden spelden aan prijzens-
waardige partijleden. Da’s best aardig, maar gaat ten koste van de tijd die ingeruimd wordt voor de bijdra-
gen van de afdelingen. Wat mij betreft duurt het volgende congres twee dagen, en wordt er voorafgaand
aan het congres ruimte geboden aan de afdelingen om hun voorstellen met andere afdelingen door te spre-
ken en er een meerderheid voor te vinden.

De ruim 120 amendementen werden allemaal afgewezen, behalve die waarbij de congrescommissie advi-
seerde om ze over te nemen. Ook de drie Bredase amendementen konden niet op een meerderheid reke-
nen: de congrescommissie adviseerde om ze af te wijzen en SP’ers volgen doorgaans trouw het advies
van de partijleiding. Voor de enige verrassing zorgde landelijk de webmaster die – tegen het advies van de
congrescommissie in – gekozen werd in het partijbestuur, ten koste van Tribune-hoofdredacteur Wim Her-
stel.

Impressie van een congresganger uit Breda
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Op donderdag 1 mei werd dit jaar voor het eerst de
Solidariteitsprijs 2003 toegekend in Breda. Deze prijs is
bedoeld voor een intitiatief of Bredanaar die zich inzet
voor de Bredase bevolking. Dit jaar is de prijs gegeven aan
Ad de Leeuw voor zijn inzet voor de Bredase dak- en
thuislozen en verslaafden in de stad. Vandaar dit inter-
view.
Ad de Leeuw en echtgenote zetten zich al jaren in voor
deze bewoners van Breda. Begonnen in de Verbeeten-
straat, door vrijwilligerswerk te gaan doen voor Stichting
Hergebruik en daarna voor Stichting 2000, is Ad een “be-
scheiden” begrip maar wel een begrip in Breda als het
gaat om de zorg voor deze inwoners van de stad.
Sinds februari is er een officiële gebruikersruimte voor
verslaafden aan de Slingerweg geopend. Deze bevindt
zich naast de daklozenopvang aan de Slingerweg.
“Is dit een goede combinatie, zo naast elkaar”, zo vraag ik
aan Ad?
“Nou, het is een prachtig pand, maar eigenlijk wel te klein.
We mogen niet alle ruimte gebruiken die er is. Wat ik zou
willen is de mogelijkheid om de verschillende groepen, met
hun eigen wensen, gebruik te laten maken van verschil-
lende ruimten in het pand. Er zijn drugsgebruikers, alcoho-
listen en mensen die niet gebruiken. Deze groepen vragen
om gerichte aandacht. Daarnaast zijn er ongeveer 50
bedden nodig voor de nachtopvang. Er zijn er nu maar 24
en dat is dus te weinig. Mensen worden geweigerd als het
vol is of “reserveren” alvast een slaapplaats waardoor
crisisopvang niet meer mogelijk is. Het aantal mensen met
een meervoudige problematiek neemt toe en die mensen
hebben weer andere zorg nodig. Bovendien zou ik graag
dagbesteding mogelijk willen maken, zoals het was op de
Verbeetenstraat. Dan hebben mensen wat te doen.
Welke zorg of aandacht is er nodig?
“Voor deze mensen is de straat een gevaarlijke plek. Bij
het ophalen van de uitkering, kan je het geld ook meteen
weer kwijt raken aan een ander. Er zijn mensen waarvan ik
denk dat ze eigenlijk niet meer buiten zouden willen ko-
men. Dan praat je dus over 24 uurs opvang. Daarmee kan
ook de basis worden gelegd voor een doorlopend hulp-
traject. Nu sluiten de hulptrajecten niet goed aan op el-
kaar, waardoor mensen weer in een negatief gevoel te-
recht komen, met de kans dat ze het niet vol houden.
Oudere gebruikers hebben vaak maar één verslaving, jon-
geren zijn vaak meervoudig verslaafd. Zowel aan alcohol

Solidariteitsprijs 2004 voor Marja Heerkens?
en/of aan drugs. De hulp
zou gratis moeten zijn,
want als je voor een
slaapplaats • 5,— nodig
hebt, moet je dat geld
wel zien te vinden. Maar
de verslaving kost ook
geld. De W.N.S.P. (Wet
Sanering Natuurlijke Per-
sonen) is niet geschikt
voor deze doelgroep. Dit
heeft te maken met de
onregelmatige manier van
leven. Hierdoor is men
niet in staat om te kun-
nen voldoen aan de eisen
die de W.S.N.P. stelt.
Geef deze mensen een
OV jaarkaart, dat scheelt veel bureaucratie en agressie.
Het geld kan via de uitkering worden geregeld. Maak de
hulpverlening tot één geheel. Hier werken we samen met
Kentron, de verslavingszorg. Deze samenwerking is prima.
Zij maken kennis met de werkelijkheid van de zorg, wij
krijgen meer kennis vanuit de “officiële” visie op hulp-
verlenen”.
Wat kan de politiek doen?
“Het gaat niet alleen om de politiek. De samenleving weet
niet wat het is om verslaafd te zijn. Wat doet een versla-
ving met iemand? Dit zijn mensen, mensen die als mens
behandeld willen worden. Ze vinden het moeilijk om voor
zichzelf te zorgen, maar willen daar heus wel moeite voor
doen. De politiek moet anders omgaan met huis-
uitzettingen. Dit is meestal het begin van de glijbaan.
Daar moet de hulp al beginnen. Dat voorkomt veel el-
lende. De politiek houdt zich nauwelijks bezig met de wer-
kelijkheid van het beleid. Breda moet ook meer sociale
pensions krijgen. Nu wordt de nachtopvang voor daklozen
gebruikt als een soort van “permanente bewoning” omdat
er veel te weinig mogelijkheden voor begeleid wonen zijn”.
Voor wie wordt volgens jou de volgende Solidariteits-
penning, in 2004?
“Marja Heerkens (wethouder van Sociale Zaken, red.), als
ze dan ook beleid maakt en uitvoert, waardoor ze hem
echt verdient. In dit pand kan veel meer hulp en zorg
worden aangeboden, dan nu gebeurt”.

Het nieuwe bestuur stelt zich voor...

Maurice Spapens,
modecreateur en kunstenaar.

Kunst en Cultuur, een onder-
geschoven kindje aan de loot
der beschaving. Mijn doel is
het verbeteren van het kli-
maat in Breda en omstreken
middels het opzetten van een
langetermijnstrategie binnen
het politieke denken, welke
zijn uitstraling heeft op de
individuele kunstenaars en
groepen in Breda en omstre-
ken.

Voorbeelden hiervan zijn de
Kunst en Cultuurprijs, maar
ook de schoenendoosactie
voor
Het Huis Der Kunsten (HDK).

Joost Hooghuis

Ik ben Joost Hooghuis
en sinds ongeveer een
halfjaar lid bij de SP in
Breda. Ik ben lid gewor-
den omdat ik mij solidair
wil tonen met de meest
kwetsbaren in onze
samenleving. Dit, omdat
ik het idee heb dat Ne-
derland steeds meer
verrechtst; vooral sinds
de opkomst van de LPF
met het gedachtengoed
van Pim Fortuyn en het
steeds verder naar
rechts opschuivende
CDA. In mijn dagelijks
leven ben ik werkzaam
als groepswerker op “t

Koetshuis” in Bavel; een
algemeen crisisopvanghuis.
Bij de SP verricht ik werk-
zaamheden voor de Hulp-
dienst, waarin mijn oplei-
ding als maatschappelijk
werker mij goed van pas
komt.
Ik beleef de SP in Breda als
een enthousiaste club
mensen, waar ik graag
bij hoor. Kritiek heb ik op de
tekortschietende informatie
die de leden krijgen, voor
hun bezoek aan de leden-
vergadering. Mijn streven is
daar verbetering in aan te
brengen als
bestuurslid.

Ik ben Arne Goudriaan en
ik heb een lichamelijke
handicap. Sinds begin
1998 ben ik bestuurslid
van de SP afdeling Breda.
Ook dit jaar ben ik weer
herkozen als bestuurslid.
Voor de afdeling Breda,
doe ik de leden-
administratie en ga ik soms
mee de straat op om fol-
ders uit te delen.
Ik vind het leuk en zinvol
om dit te doen. Op deze
manier draag ik mijn
steentje bij, aan onze
samenleving. Vriendelijke
groet, Arne Goudriaan.

Arne Goudriaan
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wegens de vakanties worden er in
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geen algemene leden-

vergaderingen gehouden.
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Het Huis der Kunsten, actie “Schoenendoos”

Om de actie ludiek in te luiden hebben we bedacht dat we met een grote kar-
tonnen doos, een stand en infomateriaal, het Bredase publiek wel een hart
onder de riem konden steken. Klokslag 14.00 uur op zaterdag 17 mei, kom ik
aangehobbeld en het karkas staat al in de elkaar en daar vele handen licht
werk maken, is het met 6 bestuursleden snel gedaan. Er staat daar een
schoendoos van formaat, 200x100x100, met daarin een bord “Werk in uitvoe-
ring”.

De stand behangen met posters en we kunnen gaan flyeren. Het moet gezegd,
de opkomst van de SP leden was enigszins bedroevend: 6 bestuursleden. Waar
was u om mee te helpen?

Ik heb in ieder geval een gezellige middag gehad met mensen die veelal de flyer
aannamen, nooit op de grond gooiden, en soms vroegen waar het over ging. Al
die mensen bevestigden dat hetgeen waarvoor wij ons hard maken, zeer nodig
is en waardeerden de actie zeer.

Ondanks een enkel regenbuitje bleven de mensen langslopen op de Grote
Markt. Aan het einde van de middag waren de fractieleden al weer druk bezig
met het smeden van plannen aangaande het Grafisch Museum en hopen wij
dat in de komende weken de schoendozen binnen gaan komen om daarmee
Adank onder druk te zetten.

Ook u van de SP roep ik hartelijk op een schoenendoos te maken, heeft u er
geen dan kunt u die op de fractiekamer krijgen, wel eerst even bellen (076-
5294332). Op de website “Huis der Kunsten” vindt u meer over Het Huis Der
Kunsten.

Voor informatie kunt u terecht op:
www.geengrafischmuseum.nl

Maurice Spapens
SP Kunst & Cultuur Werkgroep

p.s. de gemeenteraad van Breda houdt vol dat het Grafisch Museum een uniek
museum is. Als je op Internet op zoek gaat naar een grafisch museum, kom je
bv. terecht bij het Groningse Museum. Met deze slimme reactie kreeg Johan
Kwisthout in de commissievergadering inzake het Grafisch Museum, de lachers
op zijn hand. Het initiatief is dus allesbehalve uniek, maar kost wel bakken met
geld en er wordt weer een monument verkwanseld in de stad.

Johan Kwisthout (26)
bestuurstaak: fractievoorzitter ge-
meenteraad
Lid SP sinds: 1989

Ik heb in mijn actieve bijdrage voor
de SP verschillende functies gehad:
voorzitter van de afdeling, lid van het
landelijke partijbestuur, en momenteel
ben ik (sinds 1996) fractievoorzitter
voor de SP in de Bredase gemeente-
raad. In het dagelijks leven ben ik
programmeur en student informatica.
In mijn verdere - spaarzame - vrije
tijd schrijf ik artikelen voor het socia-
listische blad Offensief, speel ik in een
band (The JJAP) en
ben ik actief en passief voetbal-
liefhebber: ik voetbal bij WDS’19 en
heb een seizoenskaart van NAC.

Het nieuwe bestuur stelt zich voor...

Bestuurslid sinds: 1996

De HSL-Zuid heeft mij in de armen
van de SP gedreven. Ik studeerde
toen aan de Nationale Hogeschool
voor Verkeer en Toerisme (niet afge-
maakt) en interesseer me voor bijna
alles wat met verkeer en ruimtelijke
planning te maken heeft.
Sinds 1999 ben ik werkzaam bij een
verkeerskundig onderzoeksbureau. De
meeste SP-tijd besteed ik aan raads-
commissiewerk en kleinschalige ac-
ties.
In 2001 ben ik getrouwd met Yvonne
en in 2002 hebben we een zoon ge-
kregen genaamd Han.

Jeroen Kuijpers (29)


