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Toch zou een deel van dat wantrouwen kunnen
komen doordat burgers geconfronteerd worden
met zwalkende bestuurders die door de politiek
niet of niet voldoende worden gecorrigeerd.
Neem nu de Geluidswal Bavel. In de
commissievergadering bouwen en wonen van
11 juni 1999 is het definitieve ontwerp van de
geluidswal be-sproken. Hier werd de wal
voorgesteld als een parkachtig landschap met
trappartijen en aantrekkelijke begroeiing.
Omdat daar-over geen andere informatie
bestond heb-ben veel kopers hun keus,
ondermeer, op basis van die informatie bepaalt.
Helaas de gemeente pakte het met de bekende
voort-varendheid aan en al zeven jaar na het
definitieve ontwerp werd dit uitgewerkt in
bestektekeningen. Dat was vier jaar nadat de
eerste bewoners hun huis betrokken. In de
commissie vergadering van 13 mei 2008 stelt
Dhr. van der Velden mede namens dhr. Nuijten
“De gemeente heeft voor de realisering van de
wijk Nieuw Wolfslaar allerlei beloften gedaan
betreffende de aankleding van de wal. Er zijn
verwachtingen gewekt die niet gerealiseerd
zijn. Er is van het voorgestelde landschapspark
geen sprake, de wal is niet begroeid, beloofde
trappartijen ontbreken. De wal bestaat voor
95% uit grasland en kale plekken. Dat is niet
alleen de mening van de bewoners van Nieuw
Wolfslaar maar ook van de commissie bou-wen
en wonen. De wethouder stelt in deze
vergadering “dat inmiddels een aanvullende
actie is geweest om op de kale plekken
struiken en een aantal linden te planten. Vanaf
het moment van inrichting duurt het nog 10 a
20 jaar voor alles volgroeid is.” Tegen die tijd
zullen we volgens de wethouder kunnen zien
dat alles er volgens afspraak uit zal zien. De
vraag is waar de wethouder tegen die tijd zal
zijn.

In Nieuw Wolfslaar ga je “landelijk wonen in
stijl”. Dat is ieder bewoner beloofd. Zes jaar
later blijkt van die belofte weinig uitgekomen.
Niet het definitieve ontwerp uit 1999 dat is
verkocht, maar het ontwerp van 2006 wordt

Soms blijken mensen weinig vertrouwen te hebben in politici en bestuurders. Beide groepen
zijn daar zeer verbaasd over, immers ze zijn integer, vakbekwaam en helemaal ingesteld op
het belang van de burger en niet op het partijbelang.

uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de gedane
beloftes dus niet waargemaakt worden. De SP
heeft een enquête gehouden in de wijk met een
respons van 21,60%. We stelden vijf vragen:

1. Bent u tevreden over de inrichting van de
wal? 91,67% nee, 9% geen mening.

2. Kunt u aangeven wat volgens u verbeterd
zou moeten worden? Leverde een groep van 27
opmerkingen op.

3. Wilt u de aanleg van de fietsbrug laten
uitstellen? 40,74% nee, 51,85% ja, 7,41% geen
mening.

4. Grootschalige aanplant bomen kant van de
A27? 0,93% nee, 78,7% ja, 21,30% geen
mening.

5. Nader onderzoek nodig? 8,33% nee, 75% ja,
16,67% geen mening.

Wij vinden dat de bewoners gelijk hebben met
hun mening. Hoe was het ook weer? Een man
een man een woord een woord. Zou dat ook
voor de overheid gelden?

Jac Troost
redactie Slagkracht 12



SP Breda “On Tour”

De Bredase SP-afdeling toog met een
goed gevulde bus (en een aantal
auto's) naar de ledendag SPELEN'08.
Het was heel gezellig, mede dankzij
de zingende chauffeur die de sfeer er
goed in hield...

Enquete Jacob Romanstraat

Bij een werkbezoek van SP-
Kamerleden aan de Hoge Vugt zijn er
klachten binnengekomen over het
onderhoud aan de flats aan de Jacob
Romanstraat en Daniël Marotstraat.
Bewoners klaagden onder andere
over tocht- en windoverlast door rotte
kozijnen, kieren in de buitenmuur, en
slecht werkende radiatoren. Deze
flats staan op de nominatie om
gesloopt te worden in de toekomst.

NIEUWSRUBRIEK
Achterstallig onderhoud dient echter
gewoon uitgevoerd te worden.
Daarom heeft de SP een enquete
opgezet onder bewoners van de flats,
om zo te inventariseren welke
klachten er bestaan en de
woningbouwcorporatie hierop
gezamenlijk aan te spreken

Gesprek met D66 en GroenLinks

Vertegenwoordigers van SP,
GroenLinks en D66 hebben op ons
initiatief rond de tafel gezeten om te
bekijken in welke mate en bij welke
onderwerpen we nader samen
kunnen werken. Denk bijvoorbeeld
aan gezamenlijk georganiseerde
verkiezingsdebatten bij de Europese
verkiezingen. De PvdA wilde
vooralsnog geen deelnemen aan dit
overleg.

In de commissie Bouwen en Wonen
hebben we de wethouder al een
aantal keren gevraagd om vanuit de
gemeente te controleren op illegale
kamerverhuur. Steeds meer gewone
rijtjeshuizen worden gekocht door
uitzendbureaus en huisjesmelkers en
vervolgens voor veel geld verhuurd
aan bijvoorbeeld Poolse arbeiders of
studenten. Dit geeft soms overlast
voor buurtbewoners, met name als
veel huizen in een straat op die
manier worden verhuurd. Er is sprake
van geluidsoverlast als er veel jonge
mannen in een eengezinswoning
wonen. Die huizen zijn daar niet voor
gebouwd. Er is overlast van parkeren
en kamerbewoners voelen zich
minder verantwoordelijk voor
bijvoorbeeld het onderhoud van het
huis en de voortuin. Bovendien
vinden we dat dit soort
uitzendbureaus moeten zorgen voor
fatsoenlijke huisvesting en mensen
niet moeten uitbuiten door
schandalige huren te vragen voor een
kleine kamer.

Werkgroep Onderwijs

De SP is een werkgroep Onderwijs
gestart voor alle SP-leden die werken
in het onderwijs, zowel
basisonderwijs, voortgezet of hoger
onderwijs. De werkgroep adviseert de
fractie op allerlei zaken die het
onderwijsbeleid van de gemeente
aangaan. Denk bijvoorbeeld aan
buitenschoolse opvang,
onderwijshuisvesting, ontstaan van
arme en rijke scholen,
inburgeringstrajecten en dergelijke.
Werkt u in het onderwijs (of volgt u
een opleiding daarvoor) en heeft u
interesse in deze werkgroep (die met
name via email overlegt en af en toe
bij elkaar komt)? Aanmelden of
nadere informatie bij Joyce van der
Sanden, telefoon 06-43013368, email
jvandersanden@orange.nl.

INVENTARISATIE ILLEGALE KAMERVERHUUR
In Rotterdam en Den Haag
controleert de gemeente op illegale
kamerverhuur. Ze spreken de
eigenaar/verhuurder hierop aan en
zorgen ervoor dat huizen alleen
verhuurd kunnen worden als ze aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
Bijvoorbeeld op het gebied van
brandveiligheid. We hebben de
wethouder al een paar keer gevraagd
om deze controles in Breda ook uit te
voeren. Maar tot op heden ziet de
wethouder hier de noodzaak niet van
in. In een brief als antwoord op onze
vragen stelt hij dat er ‘geen signalen
bekend zijn die een aanpak op dit
moment rechtvaardigen’.

We hebben de wethouder op een
paar signalen gewezen:

• sinds 2007 is het aantal Polen in
Nederland verdubbeld - we
ontvangen regelmatig klachten over
illegale kamerverhuur

• in BN de Stem verscheen recent
nog een artikel over overlast in de
Arenberglaan

• minister Donner heeft met zijn
Poolse collega Fedak gesproken over
slechte huisvesting van Polen

Uiteindelijk heeft de wethouder in de
wandelgangen (na de vergadering)
gevraagd of we voorbeelden van
(illegale) kamerverhuur aan hem
kunnen melden. Ook wil hij graag
horen in welke straten er meerdere
huizen door kamerbewoners worden
gehuurd

De SP wil graag zoveel mogelijk
informatie voor de wethouder
verzamelen, zodat hij eindelijk in actie
komt. Daarom vraag ik jullie mij
voorbeelden door te geven van
huizen waarvan je denkt dat er
sprake is van illegale kamerverhuur.

Joyce van der Sanden
gemeenteraadslid



DE ZINGEVING VAN INLEVING

We kunnen ons prima voorstellen dat
een ramp, zoals in China,
verschrikkelijk is en dat de mensen
daar door een hel gaan. Daarvoor
hoef je niet heel slim of heel sociaal
te zijn. Ik denk dat juist voor niet
sociale personen of instanties dit
soort “verweg rampen” een mooi
focuspunt zijn; Er kan hardop gezegd
worden hoe erg het allemaal wel niet
is zonder er echt iets aan te doen,
behalve dan geld doneren of
meedoen aan een goede doelen
loterij.

Aardig wat mensen doen dit en het
kost relatief weinig moeite, tenzij je
het echt niet breed hebt en elke cent
van levensbelang is, enfin. Toch vind
ik het apart dat de ver-van-mijn-bed-
show’s het vaak lijken te winnen in
aandacht van de “op-deze-
straathoek-problematiek”.  Heeft dat
te maken met ons
inlevingsvermogen, vraag ik me dan
af. Kunnen wij ons makkelijker
inleven in de mensen die wij nog
nooit hebben gezien? Zijn de
zwakkeren of minderbedeelden in
ons nabije wereldje minder “zielig”?
Of heeft het te maken met het feit dat

hier iets “doen” meer inspanning
vereist, meer oprechtheid zelfs. Want
hier kun je geconfronteerd worden
met de tegenstrijdigheden van je
eigen daden.
Ik heb roerige periodes gekend in
mijn leven. Hier kun je je van alles bij
voorstellen en om wilde verhalen te
voorkomen maak ik het wat concreter
voor u. Ik was als jongere een tijdlang
dakloos. In de volksmond genaamd
“een zwerver”, in de
hulpverleningstaal “een zwerfjongere”
of “jongere met problemen”. In mijn
eigen bewoordingen; “nog steeds
hetzelfde maar zonder huis”. Maak
ervan wat je wilt. En dat is ook
meteen het probleem; we maken
ervan wat we willen. En als de
maatschappij ervan maakt wat ze wil,
wordt het lastiger om van je eigen
leven te maken wat jij zelf wilt.

Dat heb ik ervaren en met mij nog
veel meer jongeren. Helaas kon ik
mezelf niet opgeven als goed doel en
geen loterij die mij steunde. En zo
veel vroeg ik nou toch ook weer niet?
Ik wilde met of zonder huis gezien
worden als volwaardig lid van de
maatschappij.

Stel je eens voor… Ja, we kunnen ons allemaal wel het één en ander voorstellen. Maar stel je eens voor dat je
geen huis hebt om in te wonen, stel je voor dat je constant in een hokje wordt geplaatst, stel je voor dat je
jong bent maar op je jeugdigheid wordt afgerekend…

Helaas was dat allemaal geen
vanzelfsprekendheid. Je bent gewoon
“zo’n zwerfjongere”. Naast alle clichés
die je dan probeert te doorbreken, is
het gewenst om dankbaar te zijn naar
de mensen die je niet in een hokje
plaatsen  omdat je toch maar mooi
een kans hebt gekregen...

Veel jonge mensen zitten in een
dergelijke situatie. En het aantal
neemt toe. Jongeren met minder
kansen en minder aanzien in de
maatschappij. Jongeren die pertinent
aan clichébeelden worden
onderworpen en worden
bevooroordeeld. Terwijl dit wel
degelijk jongeren zijn met wensen,
ideeën en talenten zoals alle jonge
mensen die hebben.

Rood-Breda (Jong in de SP) wil die
bevooroordeling doorbreken en is
daarom bezig met een project,
genaamd StreetStars. Wij hopen met
dit project de Bredase samenleving te
kunnen laten zien dat er niet zoveel
anders is aan deze jongeren. De
ontwikkeling van StreetStars bevindt
zich nu in de laatste fase en zal
binnenkort gelanceerd worden. U zult
dan diverse jonge mensen in tekst en
beeld leren kennen. Wij zijn blij dat
we de kans hebben om dit te kunnen
doen en hopen oprecht dat we iets
kunnen betekenen in het veranderen
van de beeldvorming over dakloze
jongeren. Zodat ook zij de kans
krijgen hun goede wil te tonen zonder
bevooroordeeld te worden.
Wij wensen dat de samenleving deze
jongeren als gelijkwaardig wil zien en
een deel van het inlevingsvermogen
ook aan hen wil schenken. Dat zou
een wereld van verschil maken in het
wereldje om de hoek.

Stuur een mail naar Rood-Breda
voor meer informatie of vragen
over StreetStars:

roodbreda@sp.nl, rood.breda.sp.nl
en binnenkort: www.streetstars.nl

SONJA PENSOM
ROOD-contactpersoon

Foto: Fotograaf Frank is bezig met de shoot voor de StreetStars website. Er
zijn al vier jongeren gefotografeerd, binnenkort vindt de 2e shoot plaats met
wederom vier jongeren.



zo 29-06 deadline Slagkracht juli

ma 30-06 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur.
Afsluiting en evaluatie van het
eerste half jaar 2008.

In augustus verschijnt er geen Tribune en geen
Slagkracht 12 in verband met de
vakantieperiode.

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

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.

Als het een beetje mee zit gaat u binnenkort op vakantie en
een groot aantal mensen gaat zelfs naar het buitenland.
Wist u dat als u naar het buitenland gaat, zelfs al ga je
maar boodschappen doen in Baarle-Hertog, u een Europese
Zorgpas moet hebben tenminste als u niet voor het blok
wilt komen te staan om alle zorgkosten (verpleging;
ziekenauto; opname in ziekenhuis enz.) voor te moeten
schieten. Die Europese Zorgpas (een Nederlands woord
voor  European Health Insurance Card) moet u bij uw zorg-
verzekeraar (o.a. CZ) aanvragen. De pas is gratis!! Als u
die pas in uw bezit heeft hoeft u geen zorgkosten voor te
schieten. Hebt u al zo’n pasje dan moet u er aan denken
dat zo’n pasje ieder jaar opnieuw moet worden
aangevraagd. Het is maar dat u het weet. Op het pasje
staat een vervaldatum.  Een ander punt, het lijkt de
opruiming wel, is het eigen risico van € 150,— per persoon
dat u aan de zorgverzekeraar moet betalen als u meer
medicijnen of zorg hebt gekregen (specialist; ziekenhuis
enz.). Bent u nu chronisch ziek (b.v. suikerziekte; Reuma
enz. enz.) dan zou u in het begin van dit jaar een brief van
het CAK hebben moeten ontvangen met het bericht dat U
van het CAK een bedrag tegoed heeft van € 47,—. Dat
bedrag wordt overigens pas eind van het jaar overgemaakt,
hebben wij ons laten vertellen.

Echter nu al is gebleken dat niet iedere chronisch zieke
zo’n brief van het CAK heeft ontvangen. In dat geval moet
u zelf de regeling aanvragen bij het CAK. U kunt het bedrag
van € 47,— NIET inhouden op de rekening van uw
zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar staat daar geheel
buiten. Breng uzelf niet in de problemen door het bedrag
toch af te trekken van de rekening van € 150,—. Doet u dat
toch dan staat in het ergste geval de deurwaarder op uw
stoep met alle te betalen extra kosten van dien en dat
wensen wij u niet toe.

Wij, alle medewerkers van de SP-Hulpdienst Breda, wensen
u wel een hele goede vakantie toe. Blijft u thuis, maak er
wat van. Geniet van de zon. Geniet van uw rust. Als u er op
uit trekt wensen wij u veel plezier. En voor die gelukkigen
die in Nederland of het Buitenland op vakantie gaan stuur
ook eens een kaartje naar uw buren die niet in staat zijn om
dit jaar op vakantie te gaan. Kunnen zij ook een beetje
genieten van uw plezier. Tenslotte passen ze ook een beetje
op uw huis en have. Nabuurschap heet dat, althans dat is
een uitspraak die in Drente gebruikelijk is.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

VOOR EEN BETER BREDA


