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De SP heeft in Breda een lichte winst geboekt bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement. We haalden 8,13% (3616 stemmen), tegen 7,84% in 2004 (3561 stemmen). Het
(voorlopige, nog niet alle stemmen zijn geteld) landelijk gemiddelde is 7,1%.



SOCIALISMEDAG 2009
Op 9 mei 2009 vond wederom een
editie van de traditionele Bredase
Socialismedag plaats: een dag vol
discussie over aspecten van het
socialisme. De Socialismedag in 2009
stond in het teken van 'politiek en
economie', actueel natuurlijk gezien
de kredietcrisis, die ook uitgebreid
aan de orde kwam. Daarnaast waren
er inleidingen over de marxistische
visie op loon, prijs en winst, over
coöperaties en over
arbeiderszelfbestuur in tijden van
actie en strijd. De Socialismedag
werd bezocht door zo'n 15
belangstellende SP'ers binnen en
buiten Breda.

NIEUWS
Sloopvergunning silo’s CSM
In een extra vergadering van de
commissie Bouwen en Wonen is
gesproken over de sloopvergunning
van de CSM-silo’s aan de Markkade.
De meningen over deze silo’s zijn
nogal verdeeld. De één vindt ze
beeldbepalend en industrieel erfgoed
dat bewaard zou moeten worden. De
ander vindt ze spuuglelijk en zou
willen dat ze morgen nog worden
gesloopt. Het is in ieder geval een
onderwerp dat leeft in de stad en in
de politiek.

We vinden als SP dat er daarom
goed nagedacht moet worden voordat
de sloopvergunning wordt afgegeven.
Want als de silo’s eenmaal zijn
gesloopt is er geen weg meer terug.
Daarom hebben we ervoor gepleit de
sloopvergunning nu niet te
verstrekken maar eerst goed te
onderzoeken of het technisch en
financieel haalbaar en wenselijk is om
de silo’s te bewaren.

We hadden als SP een aantal
redenen om nu tegen de sloop-
vergunning te zijn. Op de eerste
plaats de vraag of de silo’s nu wel of
geen monumentenstatus verdienen.
Volgens de erfgoedmeetlat op het
nippertje net niet. De onderzoeker die
dit rapport heeft opgesteld heeft de

aanbeveling gedaan de silo’s toch
aan te wijzen als gemeentelijk
monument, ondanks de iets te lage
score. Ook de Welstandscommissie
heeft het advies gegeven om de silo’s
de monumentenstatus te geven. En in
het boekje ‘Industrieel erfgoed in Via
Breda’ wordt de suikerfabriek een
icoon en beeldbepalend genoemd.
We vinden het vreemd dat het
College er desondanks voor heeft
gekozen de silo’s niet als monument
aan te wijzen.

Op de tweede plaats de technische
aspecten. De oud-directeur van CSM
verklaarde dat er geen ramen in de
silo’s konden worden gemaakt omdat
er gebruik is gemaakt van
voorgespannen wapening. In Halfweg
zijn dezelfde silo’s echter wel
omgebouwd tot kantoren en bleek dit
wel mogelijk. Ook uit gesprekken met
constructeurs bleek dat het technisch
wel mogelijk is. Uiteraard kun je alle
mogelijkheden pas goed beoordelen
na een gedegen technisch
constructief onderzoek. En dat heeft
nu nog niet plaatsgevonden.

De SP verwacht dat er
projectontwikkelaars te vinden zijn die
de uitdaging zouden willen aangaan
om de silo’s op een verantwoorde
manier te ontwikkelen zodat ze
behouden blijven voor de stad. Er zijn
prachtige voorbeelden gegeven door

de insprekers. Waarom zou dat in
Breda niet kunnen?

Wij hebben daarom het College
gevraagd de sloopvergunning op dit
moment niet te verlenen maar even
pas op de plaats te maken. Doe een
grondig onderzoek naar de
technische en financiële haalbaarheid
van het herontwikkelen van de silo’s.
Want wat je nu sloopt, komt nooit
meer terug. Helaas was de
meerderheid van de gemeenteraad
tegen nader onderzoek en is de
sloopvergunning alsnog verstrekt.

Ledenwebsite komt eraan
Binnenkort lanceert de Bredase SP
een nieuwe website speciaal voor SP-
leden in de afdeling. U wordt
binnenkort uitgenodigd om u aan te
melden bij leden.spbreda.nl. Op
deze ‘web 2.0-website’ kunnen
verschillende werkgroepen binnen de
afdeling subpagina’s aanmaken,
blogs en fora gebruiken, RSS-feeds
gebruiken en twitter-feeds posten. Is
dit allemaal acabadabra voor u, dan
is het goed om te weten dat ook de
meer traditionele onderwerpen op de
website te vinden zijn, zoals
agenda’s, vergaderstukken en
notulen, waar u ze kunt bekijken. De
afdeling organiseert verschillende
cursusavonden om de leden te
informeren over de mogelijkheden
van deze nieuwe website.



Koos is opgegroeid in het Ginneken
als zoon van een middenstandsgezin.
Zijn ouders hadden een slijterij in de
Meerten Verhoffstraat. Zijn vader was
rooms-katholiek en zijn moeder
Protestants. Dat was toen nog
belangrijk. Hij heeft de lagere school
doorlopen op de Dr. Visserschool
(Hervormd) aan de Dillenburgstraat.
Daarna ging hij de LTS/
Ambachtsschool doen aan het Van
Coothplein. Vervolgens belandde hij
op de Kunstacademie St. Joost aan
de St. Jansstraat, om reclame te
leren. U raadt het al. Deze twee
opleidingen waren bedoeld om in de
voetsporen van zijn ouders te treden.
Dat gebeurde echter niet. Koos heeft
daarna het Vakdiploma Kruideniers
gehaald en tevens die van AGF
(Groente/Fruit). Deze vakdiploma’s
zijn trouwens, ondanks afraden van
alle sectoren, afgeschaft dankzij de
VVD. Nu kan elke boeren*** dus
zonder diploma een zaak beginnen
zonder kennis van zaken. Dat was
nog niet genoeg. Hij heeft ook nog op
HBO-niveau een diploma in het
supermarktwezen gehaald en daar
ging hij in verder. Hij heeft sinds 1986
tot 1990 diverse zaken zelfstandig
geleidt in Terneuzen, Waspik, Breda,
Yerseke en Etten-Leur.

In Breda was het de Davro aan de
Tennisstraat. Van de 12.000
supermarkten in 1970 zijn er nu nog
6.000 over. Er vindt schaalvergroting
plaats waar Koos niet al te gelukkig
over is. De kleine bakkers,
kruideniers en slagers zijn in de jaren
’60, ’70 en ’80 al verdrongen door de
supermarkten maar nu zie je dat er
ook een Amerikaanse/Franse
tendens is om Mega-supermarkten te
gaan bouwen. Daar is Koos niet voor.
Het moet in de buurt blijven. Al is het
maar om de ouden van dagen en
mensen zonder auto ter wille te zijn.
Blij is hij dus dat er geen Mega-Mall
komt in Tilburg.

CDA-wethouder Oomen van Breda
was daar tegen en werd in Tilburg
weggefloten. Maar stond in Breda

INTERVIEW KOOS GOUKA
Dit keer een interview met Bredaas SP-Raadslid Koos Gouka. Geboren te Schiedam op 29 juni
1943. Thans ‘gelukkig getrouwd’, zoals zijn vader zei, en hij heeft drie dochters. Bekend in Breda
als ‘Mister 30%’.

achter het plan van NAC
om een Mega-supermarkt
naast het NAC-stadion te
openen. Daar is Koos en
de SP op tegen. Wel heeft
de SP-Fractie meegestemd
om het NAC-stadion te
moderniseren. Dat wordt
gewoon betaald door een
hogere huur aan NAC te
berekenen, want de
gemeente Breda is nu
eigenaar van het Stadion.

Koos komt uit een PvdA-nest, Wat
redelijk bijzonder is voor Brabant in
die tijd. Zijn ouders kwamen echter uit
Schiedam edoch voor Hervormde
middenstanders mag dat toch ook
bijzonder zijn. Koos heeft natuurlijk
altijd als zelfstandige het adagium
gevoerd dat hij niet aan politiek deed
vanwege de klandizie. Sinds 1990
was hij daar vrij van. Hij heeft dan ook
aan de wieg gestaan van de SP-
afdeling Breda in 1994 met Johan
Kwisthout en is sinds 1998
commissielid en sinds 2006 raadslid.
Voorwaar een lange zit in de
raadsbankjes van Breda.

Koos is ook voorzitter van de afdeling
geweest en penningmeester. Koos
houdt zich de afgelopen jaren vooral
bezig met Volkshuisvesting. De
afgelopen 15 jaar zijn er tal van
afspraken geweest tussen gemeente
en corporaties die niet werden
nagekomen. Het aantal
woningzoekenden is gestegen van
5.000 in 1995 naar 22.000 nu. Koos
denkt dat het weer tijd wordt dat de
gemeente zelf een corporatie opzet
zoals dat voor 1994 het geval was.
(Voor de Wet-Heerma). Nu bouwen
corporaties namelijk maar 40% voor
de doelgroep en 60% voor de markt.
Over het bouwen in natuurgebieden is
Koos duidelijk. Niet in de Rith en de
Hoge Vughtpolder maar wel boven de
Bredestraat, waar de grond al lang is
gekocht door de gemeente en waar
nu het noodlijdende grondbedrijf
gelenigd kan worden.

Tevens zegt hij dat je projecten op
tijd moet opstarten want het duurt
gewoon vijf jaar voordat er
begonnen is. Tevens is het nodig
om woningen en grond niet te lang
ongebruikt te laten. Zo duurt het vijf
jaar voor er gebouwd wordt tussen
het vertrek van de bewoners en de
nieuwbouw in bijvoorbeeld het
Liniekwartier. Koos zijn voorstel is
dus om pas een sloopvergunning af
te geven als er een bouwvergunning
is afgegeven. Kwalijk is het
inderdaad dat het College niet op
stroom zit met de bouw van sociale
woningen (30% van het totaal) maar
wel met de sloop. Zo worden de
wachtlijsten enkel maar langer en
langer door de voorrang van
diegenen die eruit moesten, zoals
bv in de Molukse Wijk. Dan hebben
we het nog niet eens over de 1000
rechteloze uitgebuite anti-krakers
(studenten), die uit arren moede
nergens anders terecht kunnen.

De SP wordt serieuzer genomen in
Breda en Koos denkt dat we een
kans maken om 5 zetels te halen en
stelt zichzelf als raadslid weer
beschikbaar. Ook stelt de SP zich
beschikbaar voor het College en
Koos denkt dat we nu niet
uitgesloten worden van de
onderhandelingen zoals de laatste
keer in 2006.

HANS CREEMERS
commissielid/

redactie Slagkracht



HELLUP!
De Hulpdienst is te bereiken via telefoonnummer 06 –
309 77 875 of per email hulpdienstbreda@sp.nl.
Regelmatig zullen wij u laten weten welke problemen
wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze bevindingen
daarbij.

In het ambtelijk apparaat is “bezuinigen” een klassieke
term die beter vervangen kan worden door het woord
‘“beknibbelen”. De wethouder van Sociale Zaken, Mevr.
Heerkens (PvdA) zegt wel dat zij een ruimhartig sociaal
beleid voert in Breda, maar in de praktijk van de SP-
Hulpdienst blijkt dat zij een andere invulling geeft van het
woord ruimhartig dan de SP. Het is toch te gek van
woorden dat er mensen zijn die het toch al niet zo breed
hebben, om het woord arm maar niet te gebruiken, die
geen (aanvullende) financiële hulp kunnen krijgen omdat
de gemeente kennelijk aan het bezuinigen is. Kennelijk,
want straks zal ongetwijfeld een zuinig lachende
wethouder van Sociale Zaken helaas aan de Raad
moeten mededelen dat er onvoldoende aanvragen zijn
geweest voor de pot “Aanvullende Bijstand” en dat zij de
Raad voorstelt het ongebruikte deel aan de algemene
middelen toe te voegen. Heel wat aanvragen voor
aanvullende bijstand worden afgewezen met als reden
dat er sprake is van een voorliggende voorziening. De
Gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat als er
sprake is van een voorliggende voorziening aanvullende
bijstand niet kan worden gegeven. Onrechtvaardigheid
ten top. U wilt een voorbeeld? Een meneer die, door
omstandigheden van een minimale uitkering moet leven,
krijgt een uitkering waarop, buiten zijn schuld, ook nog
eens gekort wordt. Hij moet dringend naar de tandarts.
Hij heeft een zorgpolis met aanvullende
tandartsverzekering. Zijn tandarts heeft (nog) geen
contract met zijn zorgverzekeraar en dus moet die
meneer de behandeling handje contant betalen, want stel
je voor dat de tandarts zijn geld niet krijgt!! Op ons
aanraden heeft die meneer aan de tandarts een
kostenraming gevraagd zodat hij de zaken kan regelen
om niet in financiële problemen te komen. De
behandeling zou op ongeveer € 1.000,— komen. Zijn
verzekeraar vergoed daarvan slechts 75% zodat hij toch
nog zelf € 250,— moet ophoesten. Gezien zijn financiële
positie is dat echt niet mogelijk, reden waarom hij voor
die € 250,— aanvullende bijstand heeft aangevraagd. De
gemeente heeft dit afgewezen omdat de aanvullende
zorgverzekering, de polis waar je zelf niets aan kan
veranderen!!, een voorliggende voorziening is en dus
komt de gemeente  tot de conclusie dat zij geen
aanvullende bijstand behoeft te verlenen. Schande!! En
dan maar vol blijven houden dat er in Breda een sociaal
beleid wordt gevoerd.

NICO ELSHOF
medewerker Hulpdienst

wo 01-07 deadline Slagkracht juni

ma 06-07 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, Gemeenschapshuis
De Wegwijzer, Steendorpstraat.
De laatste ledenvergadering van
dit politieke seizoen.

zo 07-06 Politiek Café Karaktûr,
16.00, café Het Hijgend Hert,
Pasbaan, Breda. Onderwerp:
Breda in 2050.
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