
Pagina 1 Juni 2005

Juni
6   ma 
6   ma 
13 ma 
14 di 
15 wo 
16 do 
20 ma 
21 di 
22 wo
23 do
27 ma
july
4   ma
7   do
11  ma
12  di
18  ma
25  ma

Wat Waar
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Week van het Socialisme 
Afdelingsverg.   Fractiekamer 
Commissie VSM Stadhuis 
Commissie SAW Stadhuis 
Commissie MSO Stadhuis 
Afdelingsverg.  Fractiekamer
Commissie SOV Stadhuis
Commissie ECGt Stadhuis
Commissie AZ Stadhuis
Afdelingsverg.  Fractiekamer

Afdelingsverg.  Fractiekamer
Gemeenteraad
Afdelingsverg.  Fractiekamer
Scholingsavond
Afdelingsverg.  Fractiekamer
Afdelingsverg.  Fractiekamer

LET OP NIEUWE
BEZOEKTIJDEN
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Stadserf 1
Tel 076-5294332

BEDANKT PARTIJGENOTEN!
Gelukkig heeft Nederland met een zeer grote
opkomst massaal NEE gestemd tegen het
neoliberaal plan voor Europa, ook wel de
Europese Grondwet genoemd. 

Allereerst wil ik alle flyeraars hartelijk danken
voor hun enthousiaste inzet om onze stad van
flyers te voorzien. Onze belactie heeft groot
succes gehad, want vele van u hebben
toegezegd om te flyeren en/of actief te willen
zijn in de partij. Ik wil hierbij ook alle mensen
bedanken die toegezegd hebben om te gaan
flyeren, maar geen flyers hebben ontvangen.
Helaas hebben niet alle opgegeven flyeraars
folders gehad, dit had te maken met het aantal
folders, die wij tot onze beschikking hadden.
En onze solidariteit naar Roosendaal en Bergen
op Zoom, die hebben samen 15.000 folders
hebben ontvangen. Maar betreurt u het niet, dat
u niet heeft kunnen flyeren of te weinig flyers
heeft gehad. De verkiezingen komen eraan!
Dan hoop ik, dat wij met zijn allen, geheel
Breda van flyers kunnen voorzien.  

Voor de mensen, die op de voorlichtingsavond
waren: er zullen dan door uw inzet geen open-
stukken  in Breda meer zijn! Mag ik op uw
steun rekenen?

De gemeenteraadsverkiezingen zal gezellig fly-
eren worden, want dan gaan we door middel
van groepen heel Breda van flyers voorzien.
Wilt u zich opgeven voor het flyeren voor de
gemeenteraadsverkiezingen, dat kunt u doen
door te mailen sp@breda.nl naar of bellen naar
076-5294332. 

We mogen trots op onze partij zijn, die de lan-
delijke nee-campagne heeft geleid en wij
hebben het samen in Breda de klus geklaard.
Wij hebben bewezen, dat de SP niet alleen de
snelst groeiende, maar ook de meest actieve
partij is. 

Ik moest u even bedanken voor uw massale
inzet door de tijd die flyeren met zich mee-
brengt.

Bedankt voor uw inzet of om uw inschrijving
om te flyeren. 

Edwin de Moor
Actiecoördinator

A G E N D A
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maar) een landelijk congres, debatten over de EU,
uitnodigingen om te debatteren over de EU etc. het
was druk.
Helemaal niet erg ware het niet dat de succesvolle
belactie zoveel werk opleverde om in te passen in de 
bestaande lijsten dat er onvoorkomelijk als het is
fouten in zijn geslopen. Men heeft soms minder flyers 
gekregen dan gevraagd, men heeft heerlijk geflyerd
en in de eigen straat geen flyer gezien, men zou in 
Ulvenhout flyeren maar er waren geen flyers meer,
etc. ik kan nog wel even doorgaan, niet om negatief te 
zijn maar om aan te geven dat het niet allemaal fan-
tastisch was. Dat wordt het wel naar de toekomst
want wat een geweldig leerproces is dit referendum
geweest om komend jaar met de verkiezingen een
feilloze campagne op te zetten. De lijst met actieve
mensen wordt nu definitief in een database gegoten.
Alle SP-ers krijgen bij de volgende Slagkracht een
enquêteformulier om telefoonnummers,
emailadressen, wat wil men, wat kan men, etc te
inventariseren. Wat we weten zal al ingevuld zijn. Per
wijk zou een campagne/wijk verantwoordelijke
/aanspreekpunt fijn zijn. Het langsrijden van flyers
heeft veel tijd gekost. Het zou zoveel makkelijker zijn
om per wijk de flyers bij 1 iemand af te geven die een
lijst heeft van flyeraars en die weten weer waar ze
hun flyers op kunnen halen. Zo zal ook een ruimer
team opgezet moeten worden van met name niet
bestuursleden die vanaf het begin in zo’n campagne
betrokken worden en het voortouw kunnen nemen 
of overnemen als bestuursleden meer en meer in de
campagne gezogen worden. Binnenkort zal er een 
evaluatieavond gehouden worden, u bent van harte
welkom om mee te helpen te bouwen aan de structuur
die naar de toekomst voorkomt dat we straten niet fly-
eren, dat er betere informatie is, we sneller kunnen 
anticiperen etc.
Neemt niet weg dat een team van bestuursleden met
hulp van het bestuur en vele SP’ers in Breda een
goede campagne gedraaid heeft en weldegelijk een
duidelijke NEE stem heeft laten klinken. Ik dank u
enorm en hoop in de toekomst vaker met u zulke
enerverende en vermoeiende tijden mee te kunnen
maken. De strijd gaat voort.

Maurice Spapens Afdelingsvoorzitter

JOOST MAG HET WETEN

EU referendum campagne in Breda succesvol.

Donderdag werd ik door enkele partijgenoten en
andere mensen aangesproken. “Je bent wel blij met
het succes van het EU referendum hè?” Ik was aardig
chagrijnig dus moest elke keer weer nadenken
waarom ik nu zo er de pest in had.
Het antwoord is als zo vaak meerledig. Als bestuur
zijn wij ruim drie maanden geleden begonnen met het 
opzetten van een draaiboek m.b.t. de campagne.
Als je dan na drie maanden van bellen, debatteren,
opzetten, verspreiden, praten, etc. Het verlossende ja 
binnen hebt gehaald dan is dat an sich een feestje
waard.
Is het echter niet zo dat we met zo velen nee hebben
gestemd omdat we het niet eens zijn met de richting, 
de manier waarop en de snelheid van ontwikkeling
van de EU. Dat is wat ik Balkie gisterenavond in
ieder geval als een ezel hoor zeggen. De dag ervoor
kwam er nog een heel ander geleuter uit zijn mond.
Zo lang alles uitverkocht gaat worden aan het
principe markteconomie en de effecten in de gezond-
heidszorg, ouderenzorg, onderwijs, kunt en cultuur
etc. Zichtbaar blijven en doorgang vinden, heb ik
niets om voor te juichen en des te meer om
voor/tegen te strijden. Die betere wereld met brede
schouders die meer dragen en de zwakkere die we
helpen.
Het is dus nog lang niet voorbij. Zeker niet in
VVD/CDA/PVDA stad Breda wat ook te merken was
in de exit poll percentages. Landelijk 61,4 versus 38,6
%. Lokaal  55% Nee. Niet veel verschillend met de
andere grote steden maar toch.
Wij hier in Breda zijn in staat geweest om ruim 45000
flyers te verspreiden van de aanvankelijk 60000
besteld. Die waren we ook wel kwijt geweest maar
Roosendaal en Bergen op Zoom hadden hun
bestelling de mist in zien gaan en solidair als we zijn
heeft Breda 25% van zijn flyers afgestaan. Beter iets
minder overal dan niets in het westen van Brabant en
wij lekker veel. We zijn de leden op gaan bellen om
te vragen om nu en in de toekomst mee te helpen fly-
eren. Er was al een vaste groep maar een partij is nu
eenmaal een levend ding en dus verandert er altijd
wel wat. De uitkomst ruim 50 SP-ers hebben enthou-
siast gereageerd op de belactie en zijn bereid mee te
helpen. Fantastich, veel dank daarvoor.
Op de speciale flyer-instructieavond bleek ook dat
bijna geheel Breda beflyerd kon worden, zo ook
Bavel, Ulvenhout, Teteringen, Prinsenbeek,
Rijsbergen en nog wat dorpjes. Fantastisch. In de laat-
ste weken waar zoals altijd alles bij elkaar komt, zijn
er steken gevallen.
Bestuursleden ziek en op vakantie, te druk met de
kadernota (Het koffertje van Zalm voor Breda zeg
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UIT  DE COMMISSIES

In de commissie SOV (stedelijke ontwikkeling en
verkeer) kwam het voorontwerp voor het dorp Bavel
ter sprake. Wat we willen is dat er draagvlak onder de
bevolking voor is. Bovendien willen we niet alles 
dichtgebouwd zien. Er moet groen en water over bli-
jven. Overigens is het een voorontwerp. Het gaat nu
de inspraak in. Op zich ziet het er wel aardig uit.
Maar de bezwaren zullen tijdens de inspraakrondes
wel boven water komen. Om nog maar te zwijgen
over wat Defensie doet. Bavel ligt in de geluidscirkel
van het vliegveld Gilze-Rijen.
Dan de Spoorzone. Het structuurplan moet nog 20
jaar mee. Derhalve zal er links en rechts nog wel 
“voortschrijdend inzicht” komen. Ook het station
wordt een beetje anders. We hebben er wel voor
gepleit dat de Belcrum leefbaar moet blijven. Ook
vinden wij dat mensen, die hun huis uit moeten of
hun woonboot moeten verplaatsen, fatsoenlijk
eholpen moeten worden. 
De cultuur die de gemeente nu in de Belcrum wil
moet een aanvulling worden op het bestaande cultuu-
raanbod dat er al in de stad is. Dus geen concurrentie
maar meer mogelijkheden.
In de commissie ECG (economische zaken cultuur en
grondbedrijf) kwamen de bezuinigingen in 2006 op
het cultuurbedrijf ter sprake. Dat ging dus over de
Bibliotheek, cultuurpunt / uitpunt, de Nieuwe Veste, 
Bredaas Museum en de Beyerd. Over het Chassé
Theater geen woord. Wat blijkt nu:
- De tarieven van de bibliotheek moeten 

omhoog
- Kamermuziek uitvoeringen worden minder
- Cultuurpromotie wordt minder
- Digitale kennisteams en informatie worden 

geminimaliseerd.
- Efficiëntie moet hoger
Ofwel de gewone burger mag voor de tekorten
opdraaien. En dat terwijl het Chassé Theater een
(geringe) winst maakt. Er is dus wel geld voor kunst
met een grote K maar niet voor kunst met een kleine
k (zeg maar kunst voor de gewone burger). Die wordt
dus het stiefkind. Daar zijn we het totaal niet mee
eens en daarom hebben we tegen het voorstel
gestemd.
We waren het niet eens met een gemeentelijke bij-
drage voor de onrendabele kosten van het nieuwe 
evenemententerrein op de Bavelse Berg. En als je het
eind niet wil, moet je aan het begin nee zeggen. We
willen dus ook geen voorbereidingskrediet voor het
complex. Eerst een sluitend (financieel) verhaal.
Tenslotte zijn we met de commissie SAW en AZ op
werkbezoek bij de Heyacker geweest. Een hele
leerzame avond. Er zijn bij nogal wat commissieleden

de ogen opengegaan. Het is daar echt geen hotel. De
jongeren,die er zitten, worden met straffe hand
(her)opgevoed, maken hun school af of leren een vak. 

Frank Vergroesen

DE OMSLAGRENTE

De gemeente betaalt investeringen door of geld te
lenen, of door uit de eigen reserves te putten. Hierdoor
betaal je rente of verlies je renteinkomsten. Geleend
geld wordt, per keer, op een zo voordelig mogelijke
manier geleend. Soms heb je niet alles meteen nodig,
soms is de rente laag en kun je leningen omzetten
enzovoort. De gemeentelijke treasurers zorgen ervoor,
dat het geld per dag zo voordelig mogelijk wordt
ingezet, dus dat leningen zo goedkoop mogelijk zijn
en dat je reserves tegen een zo hoog mogelijke rente
worden vastgezet. Dat leidt ertoe, dat de verschillende
leningen verschillende looptijden hebben, de ontvan-
gen rente per rekening of obligatie verschillend is
enzovoorts. Om hier eenheid in te brengen gebruikt de
gemeente een omslagrente, een gemiddelde rekenrente
die gebruikt wordt als kosten van een investering.
Normaal gesproken moet je hiermee quitte spelen 
of, als je voorzichtig bent en een hoge omslagrente
rekent, hou je aan het eind van het jaar over. Is je
omslagrente te laag, dan kosten je investeringen op
het eerste gezicht niet zo veel, maar als de feitelijk
betaalde rente hoger is dan loop je tegen tekorten aan.

G E Z O C H T :
Bezorgers voor de
Tribune/Slagkracht 

G E B I E D E N
C e n t r u m
G i n n e k e n
Z a n d b e r g e w e g
U l v e n h o u t
Coördinator Ronald
van der Wal 

076-5419875    
06-21434765
mail

r o n a l d . v a n d e r w a l
@ w a n a d o o . n l



Pa
gi

na
 4

Ju
ni

 2
00

5

DE MENS ACHTER DE POLITICUS
JEROEN KUIJPERS...

Jeroen Kuypers heeft zitting genomen in de
Provinciale Staten Wij wensen hem succes.
Boek The Magician (Fantasy Fiction) 

Film The Fight Club (geweldige dubbele bodem met
maatschappijkritiek)

Tv-programma Wie is de Mol.

Muziek Van alles, liefst politiek geengageerd (Bob
Dylan, Green Day) 

Sport Voetbal 

Gerecht Wereldgerechten (Kip Dinges)

Vakantiebestemming Weihnachtsmarkt in Duitsland,
Dagtochtjes in Nederland met Yvonne en koters 

Kunst ai, barbaar? Filmhuis.

Woonplaats Breda 

Wat vindt je thuisfront van je werk voor de SP?
Kost veel tijd, maar 't is voor de goede zaak. 

Zit politiek in je familie? Absoluut niet. 

Hoe en waarom ben je bij de SP terechtgekomen?
Ik liep op een mooie dag het station in Breda uit en
daar stond een bus met SP actievoerders die tegen de
HSL-Zuid (in zijn huidige vorm) hadden gedemon-
streerd. Als jongen met een beetje verkeerskundige
achtergrond was ik meteen verkocht.

Wat is voor jou de meest inspirerende historische
gebeurtenis of persoon? Poeh, dat is lastig: qua
gebeurtenis de Franse Revolutie, qua persoon Gandhi
en (recentelijk) Steve Stevaert.

Wat zou je grootste succes in je politieke werk zijn
de komende periode? Het openbaar vervoer te ver-
beteren in Brabant (meer gratis ov!) en de kloof
tussen arm en rijk te verkleinen.  

Wat zou je doen als je morgen 100.000 euro wint,
in zo'n loterij? Ik doe niet mee met loterijen. 

Van of voor wie zouden we in Nederland een
standbeeld moeten oprichten? Ik ben niet zo voor
sokkels en standbeelden, maar ik zou het wel geinig
vinden een themapark te hebben met kleine stand-
beelden van alle stadhouders, koningen en minister-
presidenten.

Hoe ga je je ontspannen na een zware dag?
Filmpje huren en eten thuis laten bezorgen.

NIEUWS UIT DE RAAD
VERBETERING KWALITEIT 

DINTELSTRAAT DICHTERBIJ
RAAD STEUNT MOTIE SP

Bij de behandeling van de Kadernota heeft de raad
een motie van de SP gesteund om de problemen met
de bestrating van de Dintelstraat (Westeinde) te
onderzoeken en te bespreken in de raadscommissie.
De raad wilde nog niet zover gaan om nu reeds geld
te reserveren. De PvdA stelde voor, om voor de
begrotingsbehandeling met de raad in de wijk 
zelf te gaan kijken.
De bewoners stelden, tijdens de hoorzitting van de
gemeenteraad, dat er vier soorten bestrating was
gebruikt voor de Dintelstraat, waaronder 
klinkers die in de Ginnekenweg lagen maar zijn
afgekeurd wegens geluidsoverlast. De toestand van
het wegdek is erbarmelijk, en dit levert gevaarlijke
situaties op en vermindert de leefbaarheid van de 
wijk. Er zijn ook problemen met de verlichting en er
ontbreken veel verkeersborden. De wethouder stelde,
op vragen van de SP, dat de verlichting verbeterd gaat
worden, en dat de verkeersborden reeds herplaatst
zijn.
Een ander voorstel van de SP om de renteomslag (zie
kader) minder te verlagen dan dat het college
voorstelde, kon niet op steun rekenen. Met een lage
renteomslag kun je structureel meer geld uitgeven,
maar loop je een groter risico op tegenvallers.
Vergelijk het met uw eigen huishoudboekje: als je
maandelijks minder geld reserveert voor de
energielasten dan hou je per maand meer over voor
leuke dingen, maar kun je aan het eind van het jaar
voor vervelende verassingen komen te staan. Door de
renteomslag te verlagen had het college geld over om
nieuwe zaken op te starten, maar onze verwachting
was dat je daardoor achteraf in de problemen komt.
We denken dat de rente gaat stijgen, en dat kun je
alleen compenseren door de looptijd te verkorten (als
je meer aflost betaal je niet zoveel rente) waardoor de
nieuwe raad minder investeringsmogelijkheden heeft.

Verder heeft de SP fel van leer getrokken tegen de
onverantwoorde financiele toestand die het college
achterlaat. De algemene reserve is bijzonder laag en
een hele hoop grote projecten (zoals de Haven en het
Grafisch Museum) zijn gefinancieerd door winsten
van het grondbedrijf in de toekomst - die dus nog niet
zeker zijn - hiervoor te reserveren. De voltallige tekst
van onze algemene beschouwingen is te vinden op 
http://www.breda.sp.nl/algbes05.stm

Johan Kwisthout
FractieVoorzitter Breda
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burgers zodat ze weten waar ze aan toe zijn. We
zullen maar denken “beter laat dan nooit”. Er is een
website www.invoeringwmo.nl in de lucht. Tevens
komt er een helpdesk voor vragen. 

Op 15 Juni 2005 wordt het eerste gedeelte, van de
invoering van de WMO, in de commissie SAW
besproken. Daarna gaat de pilot in Breda van start en
wordt er (verder) overlegd met alle instanties die er
bij betrokken zijn. Wij houden U op de hoogte. De
gemeente Breda zal dat ongetwijfeld ook doen. 

Overigens is de VNG (vereniging van Nederlandse
gemeenten) ook aan een stevig debat met 2e
kamerleden bezig over de invoering van de WMO. De
gemeentes moeten de wet uitvoeren en zie de bui al
hangen. Veel is nog onduidelijk of nauwelijks
omschreven. De VNG heeft haar visie gegeven.
Daarin wil zij:

- Voldoende voorbereidingstijd
- Geen knip
- Algemeen omschreven zorgplicht
-         Regie met zeggenschap
-         Overal een lokaal loket
-         Lokale verantwoording lokaal invullen
-         Een uitvoerbare eigen bijdrage regeling
-         PGB: instrument voor vraagsturing, geen doel 

op zich
-         Een blijvend toereikend macro budget
-         Duidelijkheid over in- en uitvoeringskosten

Dan nog iets heel anders.

Over de financiële kant van de WMO is nog niets
geschreven. Dat kan ook niet want tot nu toe is het
onduidelijk wat de eigen bijdragen gaan doen. Dat zij
omhoog gaan is zeker maar hoeveel weet niemand.
Weliswaar gaan de gelden van de WVG en de welzi-
jnswet voor 100% over. Er komt dus geen, generieke,
korting door het rijk. Maar of deze gelden genoeg zijn
om de wmo uit te voeren weten ze (het rijk) en wij
dus ook niet.

Op de fractiekamer liggen 3 exemplaren van: Een
Haven of Voorzieningen. De wet Maatschappelijke
Ondersteuning vanuit het gebruikersperspectief,
analyse-consequenties-adviezen. Dit boekje is
geschreven door Chris van Faasen en uitgegeven door
de BCG (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) met
financiële ondersteuning van de gemeente.

Wie het wil lezen mag het lenen. Afhalen op de frac-
tiekamer maar aub daarna weer terugbrengen. Dan
kunnen we er meer mensen mee helpen.

Frank Vergroesen

WET OP DE MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING (WMO) (3)

Waarom wordt de wet in gedeelten ingevoerd.

Door de grote haast waarmee de huidige regering de
gezondheidswetgeving wil hervormen is er geen tijd
om alles rustig te bekijken. Daardoor zijn ook de con-
sequenties niet of slechts gedeeltelijk te overzien. De
drang om de kosten niet verder te laten stijgen dan
wel bezuinigen is de verklaring voor die haast. Dat
doordoor reparatie wetgeving nodig is neemt men
voor lief.

Toch heeft de overheid deze gedragslijn wel gezien.
Om de (grootste) problemen dus te voorkomen wordt:

- De wet in gedeelten ingevoerd. Met de kennis van 
dan kan men “fouten”bij de volgende fase 
voorkomen.

- Zijn er “pilot”gemeentes ingevoerd. Breda is er een 
van. Een pilot gemeente begint als eerste met de 
invoering en rapporteert terug naar het Rijk over de 
ontstane problemen en mogelijke oplossingen. Voor 
die pilot krijgen ze overigens extra geld. Dat is niet 
voor de “klanten” maar voor de extra administratie 
en de experimenten.

Daarbij komen nog een aantal praktische zaken.
Omdat een aantal wetten op de schop moet zijn er
geen ambtenaren genoeg om ze tegelijkertijd in te
voeren. Verzekeraars, ziekenhuizen, artsen, gemeentes
enzovoorts moeten allemaal hun administratie aan-
passen. Dat kost ook tijd. Bovendien houdt het
maatschappelijk middenveld zijn mond niet dicht .
Experts op gezondheidsgebied, belangengroepen,
financiële adviseurs hebben allemaal gereageerd op
de ruwe versie van de wet. Daarbij zijn uiteraard een
aantal zaken boven water gekomen waaraan men niet
gedacht had. Hierbij moet, voornamelijk, gedacht
worden aan negatieve stapeleffecten. Mensen worden
dan op verschillende zaken gekort. Daarvan is het
resultaat rampzalig. Mensen haken af. Worden nog
zieker en moeten naar het ziekenhuis met de bijbe-
horende kosten.

Bij eerder ingevoerde wetten: de wet werk en bijs-
tand, de wet op de kinderopvang en de uitgeklede
ziekenfondswet zijn nu de (eerste) negatieve effecten
te zien. Bij de invoering werden die ontkend. Nu
praat men erover. De oplossing zal nog wel even
duren.

Het ministerie heeft één handreiking gemaakt. De
invoering van de WMO hang af van de uitkomst van
de pilots.  Als eerste is de huishoudelijke zorg aan de
beurt. De invoeringsdatum is 1 Juli 2006. Maar die
datum gaat alleen maar door als de pilots positief zijn.
Het Rijk wil ook een betere communicatie naar de



Nederlandse bevolking heeft op 1 juni een tegenstem
uitgebracht. Veel kiezers en leden van andere linkse
partijen hebben tegen het advies van hun leiders in
een tegenstem uitgebracht. Daarnaast hebben we in
deze campagne als SP op een goede manier samen-
gewerkt met activisten en onderzoekers van buiten die
onze kritiek op de grondwet deelden.De uitslag van
het referendum en de rol die wij als SP in de cam-
pagne gespeeld hebben, maken dat we er als partij
goed voorstaan. Het oogsten van wat gezaaid is, gaat
echter niet vanzelf. Daaromstarten we op korte termi-
jn een ledenwerfcampagne. Wanneer we er daarnaast
in slagen om nieuwe initiatieven te nemen op het vlak
van de belangenbehartiging en de politieke strijd,
kunnen we de gemeenteraadsverkiezingen van vol-
gend jaar en de Tweede-Kamerverkiezingen van – op
zijn laatst – 2007 met vertrouwen tegemoet zien.
Politieke successen komen niet uit de lucht vallen
maar zijn het resultaat van politiek bewustzijn en han-
delen. De overwinning van het ‘nee’ tegen de
Europese Grondwet is niet alleen te danken aan Jan
Marijnissen en Harry van Bommel, maar ook aan de
vele afdelingsbestuurders en leden die zich de
afgelopen weken de benen uit het lijf hebben gelopen.
Wanneer we erin slagen om de komende tijd die
opgaande lijn vast te houden, komen we uiteindelijk
op een punt waarin de SP in Nederland het verschil
kan maken. Om juist nu tot algemeen secretaris van
de beste partij van Nederland gekozen te worden,
beschouw ik zonder meer als een voorrecht.

Hans van Heijningen
algemeen secretaris SP

MASSAAL ‘NEE’ TEGEN
EUROPESE GRONDWET:
WAKE-UP CALL VOOR BRUSSEL
EN DEN HAAG

01-06-2005 • Het NEE van Nederland – drie dagen na
het NEE van Frankrijk – heeft gewerkt als een luide
wake-up call voor de Brusselse en Nederlandse politi-
ci. De ontstane situatie – voorlopig geen verdere poli-
tieke integratie van Europa – dwingt de politiek éérst
het gat tussen de wil van de politiek en de burger te
dichten. Het is goed dat dit nu gebeurt. Langjarige
minachting van de wil van de burgers leidt immers
vroeg of laat tot ontsporing en stagnatie. De SP wil
een Nationale Conventie met de burgers over de
toekomst van Nederland in Europa.
De Europese en mondiale integratie is een feit.
Samenwerking moet. Maar het karakter van die
integratie en het tempo ervan is wat de nee-zeggers
niet bevalt.
‘Laat de politiek haar voordeel doen met dit krachtige
signaal. Zorg dat er een alternatief komt
voor de grondwet: overzichtelijk, duidelijk, zónder
een neoliberale agenda en mét respect voor de
verscheidenheid en eigenheid van de lidstaten. Om
daartoe te komen zou het nu gestarte debat
moeten worden doorgezet,’ aldus Jan Marijnissen. De
SP pleit voor een Nationale Conventie met
burgers en maatschappelijke organisaties over de
toekomst van de EU en de plaats van Nederland
in Europa.
Marijnissen: ‘Nu de campagne voorbij is, is het ook
de tijd om eens na te denken over de wijze
waarop de regering de campagne heeft gevoerd. De
greep uit de staatskas en daarmee propaganda
bedrijven was fundamenteel onjuist. Ook de (pub-
lieke) omroepen hebben een dubieuze rol gespeeld
door systematisch de ja-zeggers te bevoordelen. Zij
hebben twee maal zoveel voor- als
tegenstanders aan het woord gelaten, met als excuus
dat de politieke verhoudingen zo lagen.
Maar de publieke omroep moet het geluid van de
samenleving laten weerklinken, niet alleen als
spreekbuis voor de politieke elite fungeren. Vooral de
publieke omroepen hebben tot taak een
eerlijke en evenwichtige voorlichting te geven.’ De
SP geeft opdracht voor een wetenschappelijk
onderzoek naar de ruimte die voor- en tegenstanders
in de aanloop naar het referendum hebben
gekregen.
Een mooi moment om aan het werk te gaan
Vriend en vijand erkennen dat wij als SP in de cam-
pagne tegen de Europese Grondwet de drijvende
kracht zijn geweest. Maar liefst 62 procent van de
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TALENT GEZOCHT. 
* Financieel brein met politiek 

inzicht .
* Journalistiek, communicatie.

HULP GEZOCHT.
!! Voor de HULPDIENST !!

Help De Hulpdienst reorganiseren

Heeft u bijzondere talenten, wilt u
bijdragen neem contact op, 

0765294332 
of mail 
slagkrachtbreda@sp.nl



UIT DE KRANT

De Stem, 1-6-2005

Studenten in actie voor opleiding

Door Anouck Storms

Woensdag 1 juni 2005 - BREDA - Studenten van de
opleiding Communicatie en Multimedia Design
(CMD) aan Hogeschool Avans voeren sinds gisteren
actie.
Zij zijn het niet eens met de afschaffing van de
numerus fixus (vastgesteld aantal studenten) voor
deze opleiding en zijn bezig met de organisatie van
een protesttocht.

Vorige week woensdag stapte het hoofd van de oplei-
ding, Juriënne Ossewold op, omdat ze het niet eens is
met het besluit van de Raad van Bestuur de numerus
fixus af te schaffen. In haar toelichting op haar
vertrek zei Ossewold dat ze had gestreden voor de
kwaliteit van de opleiding. Ze vindt dat deze door het
opheffen van de numerus fixus niet kan worden
behouden. De opleiding CMD van Avans geldt als de
beste van Nederland op dit gebied, althans volgens de
keuzegids voor hoger onderwijs.

Ook studenten van de opleiding vrezen dat de
kwaliteit en sfeer van de opleiding achteruit gaat nu
elke student zomaar wordt toegelaten. Zij hebben
daarom een actiecomité opgericht. De actiegroep heet
'No cash cow' naar een uitspraak van Ossewold die
niet wil dat de opleiding als een soort geldkoe
wordt gezien.

De studenten zijn er namelijk van overtuigd dat de
afschaffing van de numerus fixus samenhangt met de
claim van 21 miljoen die Avans boven het hoofd
hangt. Extra leerlingen betekent namelijk extra geld.

Door het afschaffen van de numerus fixus neemt het
aantal studenten komend jaar drastisch toe. Op dit
moment hebben zich al 200 gegadigden gemeld voor
het nieuwe jaar. Normaal worden jaarlijks ongeveer
100 studenten toegelaten; de hele opleiding telt zo'n
380 studenten.

"Op een dergelijke toename van het aantal studenten
zijn de ruimtes en  apparatuur van de opleiding hele-
maal niet berekend. Verder is er dan een tekort aan
leraren", vertellen Ruben Haverkamp en Dayenne
Bakker, beiden tweedejaars studenten CMD en
woordvoerders van de actiegroep. "Ook ben ik
bang dat het persoonlijk contact, dat nu heel goed is,
op deze opleiding minder wordt. Wij zijn nu geen
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nummer, leraren kennen ons bij naam en weten
waar we mee bezig zijn. Bij een verdubbeling van het
studentenaantal zal dat toch veranderen", vreest
Dayenne.

De studenten vinden het vooral jammer dat de
kwaliteit van de opleiding in het geding komt. "De
opleiding is nu juist zo goed. Wij hadden nooit
klachten. De organisatie zal komend jaar echter
enorm onder druk komen te staan. Op lange termijn
zijn we ook bang voor een verzadiging van de
arbeidsmarkt", legt Ruben uit.

De actiegroep 'No Cash Cow' gaat vandaag dan ook
flyeren in Breda en Tilburg, waar ook een vestiging
van Avans zit. "De afschaffing van denumerus fixus
voor komend jaar valt niet meer terug te draaien,
maar wij zullen doorgaan met actievoeren totdat de
numerus fixus voor de jaren erna weer wordt ingevo-
erd", zegt Ruben.

De demonstratie is voor komende maandag voorzien
en die begint om 12.00 uur op de Lovensdijkstraat.

POLITIEK GEDICHT

Is het een woord, een gebaar, een verhaal. .
Ik weet het  niet, ben moe. Leeg, niet meer verbaal.
De maatschapij, de mensen, dit kabinet, zo laakbaar.
Deze arrogantie. Het liegen naar ons soort mensen.
Is er nog eerlijke politiek, naar mijn wensen.
Politiek kan ik hopen, meedenken, eerlijk zijn naar
mijn mensen.

Is er een partij, mischien, die meedenkt in mijn lijn.
Zodat we weer eerlijk kunnen zijn, een parij die niet
smeert met lijm.
Vrienden die mij steunen, en vertrouwen.
Samen een waardig bestaan opbouwen.
Voldoet aan mijn wensen, correct, en
vertrouwenswaardig.

Naar ons soort mensen, de burgers, de maatschappij.
Ja, ik heb ze gevonden, mijn mensen, mijn partij.
Ik ben niet meer moe. Leeg. Ik heb weer een verhaal.
Tel weer mee in dit land, ben weer verbaal.
Mijn vrienden, mijn partij, de SP. Daar tel ik weer
mee.
Als ik iets vraag. Wil denken en meedoen, het is geen
nee.

Luisteren.Vrienden, eerlijkheid, daar ga ik in mee.
Werken aan een betere maatschappij. Stemmen tegen
de nieuwe grondwet. Ja ik stem op de SP.

Benjamin
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Heb je ook eens zin om met ROOD iets te doen?
Kom dan eens kijken op een van onze vergaderingen
of loop eens mee met een actie. 

Bel of mail ons voor meer informatie:

Judith, 06-14784705, roodbreda@sp.nl

CAMPAGNE EN ACTIE

ROOD heeft deze maand vooral besteed om
met de SP mee campagne te voeren
tegen de Europese Grondwet, door de landelijke
sprekers in Breda te supporteren en te flyeren,
bijvoorbeeld op maandagochtend aan het sta-
tion. En met veel succes, zo bleek bij de uitsla-
gen.
De SP was in Breda immers de enige partij
tegen de Grondwet, maar 55 procent van de
Bredanaars steunden ons. Verder zijn we bezig
met de voorbereidingen voor Breda Barst, waar
we wederom (op zondag) met een standje
willen staan met de landelijke actie tegen dier-
proeven.
Omdat het vooral campagne voeren was deze
maand is er niet zo veel nieuws te melden. 

Misschien is het wel leuk om nog eens wat over
ROOD te vertellen. ROOD is de jongerenorgan-
isatie van de SP, met ook in Breda een afdeling
van ongeveer veertig leden waarvan nu zes
actieve. We voeren actie over zaken die vooral
jongeren aangaan, zoals woningnood, leeftijds-
discriminatie, maar ook tegen de bezuinigingen
in de thuiszorg.
Verder komen we tweewekelijks bij elkaar om
afspraken te maken en zaken
door te praten. Dat is naast nuttig ook gewoon
erg gezellig. De SP is zelf    natuurlijk al een
bijzondere partij, maar voor ROOD geldt dat
nog meer:
niet te veel vergaderen, maar vooral doen en lol
hebben met jongeren onder
elkaar.

Slagkracht 12 
Het nieuwsblad van de 
SP afdeling Breda 
Verschijnt maandelijks
slagkrachtbreda@sp.nl

Redactie
Johan Kwisthout
Judith Koelewijn
Maurice Spapens
Joyce van der Sanden

Vormgeving
Yvo Broekhoven

Coordinatie
Maurice Spapens

http://www.breda.sp.nl
breda@sp.nl
SP Fractie & SP Hulpdienst
Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1 Tel 076-5294332
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