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De ledenvergadering in november stelt de kan-
didatenlijst en het verkiezingsprogramma
definitief vast. Dit is een openbare vergadering,
waar o.a. ook de pers voor wordt uitgenodigd.
In september is er ook een ledenvergadering
waarin a) de beoogd lijsttrekker wordt
aangewezen, b) procedures voor de ledenver-
gadering in november worden vastgesteld, en
c) een eerste bespreking van het concept-pro-
gramma plaats vindt, op basis van het oude
programma. Dit is vooral brainstormen: waar
moeten we wat over schrijven. De definitieve
tekst komt in november aan de orde.
Kandidaatstelling kan tot aan november (voor
de lijsttrekker-positie tot september). Dit
onderscheid maken we, omdat de ervaring leert
dat er nu al, maar zeker na de vakantie hevige
druk (binnen en buiten de SP) op de partij
wordt uitgeoefend om duidelijk te maken wie
de kar gaat trekken, en de persoon in kwestie
zich goed voor moet kunnen bereiden.
Kandidaatstelling is vanaf, en eventueel tot,
een bepaalde plaats. Hierbij maken we onder-
scheid tussen de plaatsen 1 t/m 10, de
lijstopvulling t/m 29 en de lijstduwerspositie
(30). Mensen kunnen zich dus bijvoorbeeld
kandidaat stellen vanaf plaats 1 (inclusief lijst-
trekker dus), vanaf plaats 7 (in de luwte, maar
in principe bereid om op enig moment in de
raad te gaan), van 2 t/m 6 (voor een verkies-
bare plaats, maar niet op een onverkiesbare
plaats), of vanaf 11 (onverkiesbare plaats).
Daarnaast zal de selectiecommissie ook actief
werven naar kandidaten.
De selectiecommissie (degene die de voor-
dracht doet) bestaat uit het bestuur, met de zit-
tende raadsfractie, aangevuld met de afdel-
ingsvoorzitter, als groep die de gesprekken
houdt en het concept-voorstel opstelt. Dat
betekent dat we geen aparte selectiecommissie
instellen. Dit (d.w.z. bestuur of selectiecom-
missie) zijn de twee opties die de statuten en
huishoudelijk reglement openlaten. De redenen
hiervoor zijn als volgt:

1.We hebben in het verleden (in 1999) met een
selectiecommissie gewerkt. Dit is niet zo goed
bevallen: deze commissie (bestaande uit 2
leden, 1 bestuurslid en de reeds aangewezen
fractievoorzitter) kende de kwaliteiten van de
kandidaten en hun achtergrond niet, en moest
dus af gaan op een momentopname.
Kandidaten waarvan het bestuur wist dat ze het
waarschijnlijk niet zouden trekken, maar die
goed overkwamen, werden zo hoog op de lijst
gesteld en anderen waarvan het bestuur wist
dat ze geschikt waren, hadden toevallig te veel
aan hun hoofd en maakten een slechte indruk.
De fractie moet 4 jaar lang de kar trekken,
daarbij kunnen we niet afgaan op een momen-
topname.
2.Het bestuur is als beste op de hoogte van de
kwaliteiten, mogelijkheden en belemmeringen
van alle actieve leden en kan dus de beste
afweging maken. Daarnaast is het bestuur ver-
antwoordelijk voor de leiding van de partij.
3.De 'primaire groep' (raadsfractie en voorzit-
ter) die de concept-voordracht maakt, kent het
klappen van de zweep, en wordt dus geacht om
een verantwoorde afweging te maken tussen
wensen van individuele kandidaten en het par-
tijbelang. Daar beide raadsleden niet herkies-
baar zijn, en het eigenlijk voor de hand ligt
(om redenen van continuïteit) dat beide com-
missieleden op een verkiesbare plaats staan. is
ook een zekere objectiviteit gegarandeerd dat
deze groep niet over de eigen plaats hoeft te
steggelen.
Op basis van de ingediende kandidaatstellings-
formulieren en eigen werving wordt een voor-
dracht gemaakt. Deze wordt besproken en al
dan niet gewijzigd in het bestuur, en als voor-
dracht gedaan aan de ledenvergadering in
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verkiezingsprogramma van 2002 is beschikbaar op de
website (link wordt in de uitnodiging vermeld) en
leden kunnen een kopie op aanvraag bekomen;
2. op deze ledenvergadering wordt ook een program-
commissie van drie personen gekozen die het pro-
gramma herziet op basis van de inbreng van de leden
en eventuele derden/organisaties;
3. er wordt een voorziening (forum) op de website
gemaakt waarbij per onderwerp leden en anderen
kunnen reageren op het ontwerp-programma en steun
kunnen proberen te verwerven voor alternatieven;
4. het uiteindelijke concept-programma wordt toege-
zonden aan alle leden. Op de ledenvergadering kun-
nen alleen schriftelijke wijzigingsvoorstellen worden
ingediend (voor of tijdens de vergadering). Hiervoor
zijn (ook ter vergadering) speciale formulieren
beschikbaar. Ter vergadering wordt gestemd over de
wijzigingsvoorstellen (meest vergaande per onderw-
erp eerst, ter beoordeling van het stembureau). Indien
meerdere amendementen tot tegenstrijdige tekst lei-
den vindt een herstemming plaats tussen deze
voorstellen.
Ter vergadering vindt een registratie van de leden
plaats, op basis van lidkaart of andere legitimatie.
Hierbij doen we niet formeel: een bankafschrift of
bibliotheekpasje is voldoende, als de identiteit van het
lid maar blijkt. Leden ontvangen de nodige stem-
bescheiden. Dit is noodzakelijk omdat de ledenver-
gadering openbaar is en dus ook niet-leden aanwezig
kunnen zijn, die natuurlijk geen stemrecht hebben. Zij
hebben wel adviserend spreekrecht, mits dit de orde
van de vergadering niet stoort, ter beoordeling van de
voorzitter. We stemmen niet met machtigingen, op
geen enkele wijze. We achten het noodzakelijk om
aanwezig te zijn, kennis te nemen van de gewisselde
argumenten e.d. om een stem uit te kunnen brengen.
Dit procedurevoorstel wordt, al dan niet gewijzigd, in
stemming gebracht op de ledenvergadering van sep-
tember 2005.

Bestuur SP Breda, 20 juni 2005.
Actiecoördinator

november (2-30) resp. september (de lijsttrekker). Op
deze vergadering wordt de voordracht gemotiveerd, en
krijgen alle kandidaten (ook zij die niet geschikt
bevonden zijn) de gelegenheid om hun kandidatuur toe
te lichten.
Leden kunnen wijzigingsvoorstellen indienen op de
lijst. Een wijzigingsvoorstel kan zijn: het verwisselen
of het vervangen van kandidaten op de lijst. Na stem-
ming over de wijzigingsvoorstellen (schriftelijk, in
opeenvolgende rondes van meest vergaand tot minst
vergaand) wordt over de lijst in zijn geheel (incl. evt.
aangenomen wijzigingsvoorstellen) gestemd in een
schriftelijke stemming. Een voorbeeld: op de lijst zijn
2 wijzigingsvoorstellen ingediend: één om 2 en 3 te
verwisselen, en één om 2 en 4 te verwisselen. De
tweede is het meest vergaand en wordt dus als eerste
in stemming gebracht. Als meerdere amendementen
aangenomen worden en er daardoor een onmogelijke
situatie ontstaat (2 kandidaten op plaats 2 in dit voor-
beeld) vindt er een herstemming plaats om te bepalen
wie op 2 en wie op 3 komt. Om de stemming te leiden
en beslissingen te nemen wordt een stembureau van
drie personen gekozen wat a) bindende beslissingen
neemt over de aard en volgorde van de stemmingen en
b) de stemmen telt.
Er wordt op de ledenvergadering van november ook
een voorstel in stemming gebracht om het bestuur te
machtigen om na de ledenvergadering de lijst te wijzi-
gen in de volgende (uitputtende) gevallen:
1. bij overlijden of verhuizen buiten de gemeente van
een van de kandidaten in de periode tussen de leden-
vergadering en de officiële kandidaatstelling (waardoor
de kandidaat van rechtswege niet gekozen kan wor-
den);
2. indien er tussen de ledenvergadering en de officiële
kandidaatstelling zich ontwikkelingen voordoen waar-
door het handhaven van een kandidaat de partij ern-
stige schade toebrengt. In dit geval moet het bestuur
deze beslissing met een gekwalificeerde meerderheid
van drie/vierde aannemen. Denk hierbij aan het ver-
strekken van onjuiste informatie, of het verzwijgen
van belangrijke informatie, tijdens de kandidaat-
stelling, een rechterlijke uitspraak die de betrouw-
baarheid van de kandidaat ernstig belemmert, het
weigeren om de verplichte overeenkomst van cessie te
tekenen en dergelijke. Het moet hier dus gaan om ern-
stige schade en het bestuur moet een dergelijk voorstel
met drie/vierde van de stemmen aannemen om het
geldig te laten zijn.
Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld op de
volgende manier:
1. op de ledenvergadering in september wordt gebrain-
stormd over het bestaande programma: welke onderw-
erpen zijn niet meer relevant, wat is er in de tussentijd
gebeurd, waar over is onze mening veranderd e.d. Het

LET OP NIEUWE BEZOEKTIJDEN
SP Fractie & 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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een absolute pré om de te verwachten groei in de raad
op te vangen en te blijven groeien. De SP is nu de
derde partij van Nederland en we stomen op naar de
tweede = ruim 60.000 leden. Ook daar kan u aan bij-
dragen. De SP is zeer goed in beeld geweest met de
EU verkiezingen, zowel lokaal als landelijk en we
kunnen en moeten de vruchten hiervan plukken. U
vond al een ledenwerfkaart bij de laatste SK, hier
weer eentje. We hebben ruim 450 leden en ik per-
soonlijk spring een gat in de lucht als het lukt om dat
te verdubbelen naar 900. Denk eens na, wie heeft u al
langer op het oog om meer te informeren over de SP,
wie heeft dat kleine duwtje nodig om bij te dragen
aan die partij die zo hard strijdt voor een sociaal
Nederland.

U leest het, er staat veel te gebeuren, veel te
verwachten en veel te ontwikkelen.
De scholingen die lokaal gegeven worden zijn immer
interessant en wij zullen ze beter aankondigen en pre-
senteren op de site en in dit blad. Ik hoop dat u meer
en meer zoals anderen uw weg vindt naar dit soort
speciale avonden. De SP is niet voor niets de actiefste
partij van Nederland. 

Breda kan meer als u dat wilt, het blijft een topplaats
om in te wonen. Natuurlijk ook de gebieden en dor-
pen eromheen, met zijn allen zijn we de stad Breda.

Ik wens u een warme zomer toe en hoop u veelal
tegen te komen bij acties, scholingen en werkgroepen,
het goede gevoel hebbende dat we met zijn allen
ontwikkelen naar een stabielere, professionelere,
actievere, socialere SP-afdeling Breda.

Maurice Spapens
Afdelingsvoorzitter Breda

JOOST MAG HET WETEN

Dat heb ik aan den lijve ondervonden afgelopen zater-
dag op de partijraad.
Er lag een aantal stukken ter stemming om naar de
toekomst toe, met het oog op de te verwachten groei
bij de gemeenteraadsverkiezingen, de afdelingen en
raadsleden beter te laten functioneren. Veel lange dis-
cussies, onnodige herhalingen en veel emotie.
De uitkomst: de voorstellen zijn na stemming
goedgekeurd en we moeten met zijn allen maar zien
waar we uitkomen na de verkiezingen en hoe om te
gaan met de nieuwe regelgeving.
Het was zo'n  moment dat je het liefste een door-
lopend lijntje open hebt staan met je bestuur om
ruggespraak te houden. Dat was niet zo. Dus ik heb,
naar eer en geweten de argumenten gehoord
hebbende, gestemd vóór de voorstellen.

Zo stemmen wij ook regelmatig voor voorstellen om
actie te voeren en keer op keer kom ik dan de leden
tegen die aangeven actief te willen zijn. Tot nu toe
lukt het slecht om jullie daar direct bij te betrekken en
het is één (van de vele) dingen die aangescherpt
moeten worden en beter moeten lopen. Op dit
moment staan (Agnes Kant goed beluisterd hebbende)
op alle fronten binnen de maatschappij de naden op
knappen en het is niet zozeer de vraag óf maar eerder
wanneer er actie komt op het gebied van; huur = actie
Dekker. Deze actie wordt nu opgezet inclusief werk-
ende werkgroep. Wilt u actief zijn binnen de prob-
lematiek van de huur/woningbouw sociaal etc.
gebeuren. Stuur uw voorzitter een mail op maurices-
papens@tomaatnet.nl ik zorg persoonlijk dat u bij de
betreffende verantwoordelijke komt.

Hetzelfde geldt voor; gezondheidszorg, WMO (Wet
Maatschappelijke Onrust), onderwijs, sociale zaken,
de hulpdienst, WAO, Ouderen, jongeren, leeftijdsdis-
criminatie. etc.
U vindt in deze Slagkracht een enquête formulier. Vul
het in en stuur het aub terug. U kunt het ook down-
loaden van de website, invullen en per email aan
joycevandersanden@tomaatnet.nl sturen. Of op de
fractie (= Stadserf) in de bus gooien. 

In het kader van alle acties op veel meer fronten dan
hierboven te lezen is, hebben wij echt zwaar behoefte
aan actieve leden die die karren gaan trekken.
Natuurlijk zal er een bestuurslid bij aanwezig zijn.
Hoe meer we er in slagen actieve leden bij het bestu-
urswerk te betrekken, hoe beter het wordt om te
scouten naar politieke talenten, politieke tijgers,
bestuurlijke kanjers. U bent echt nodig, heel erg hard.

Versterking van het huidige kader met actieve leden is

G E Z O C H T :
Kent u iemand die door het  UWV
beter  is  verklaard.  Wi j  zoeken
miraculeuze wederopstandingen
om een bedevaart  naar  het  UWV
Kantoor Breda te organiseren.

076-5294332
slagkrachtbreda@sp.nl
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UIT  DE COMMISSIES

In de commissie SAW (Sociale Zaken,
Arbeidsmarktbeleid en Welzijn) kwam de samenwerk-
ing van het Openbaar primair onderwijs ter sprake.
Nu zijn wij geen voorstander van schaalvergroting en
als het dan moet dan liefst alleen in Breda. Daar
waren echter geen mogelijkheden voor. De samen-
werking komt voornamelijk op bestuurlijk niveau.
Door de omstandigheden (er verdwijnen geen
scholen) hebben we toch maar voorgestemd.

Dan was er de startnotitie voor de invoering van de
wet WMO. Wij zijn nog steeds geen voorstander van
die wet. We zien de nodige problemen komen:
-Het rijk kon de kosten van de AWBZ niet beheersen.
Waarom kunnen gemeenten het wel?
-De Tweede Kamer heeft weinig vertrouwen in, en de
nodige bedenkingen tegen de wet. Daarom komt er
gefaseerde invoering. Applaus.
-Buren en kinderen moeten gaan helpen. Die mensen
zitten echter al vol genoeg met (vrijwilligers)werk.
Aan die mensen kun je niets extra vragen.
-Financiering is en blijft een heikel probleem.
-Verantwoording bij de burger leggen is een ding.
Kan die burger het ook betalen?
- Er werken al 3 miljoen Nederlanders als vrijwilliger.
Waar moeten we de anderen vandaan halen?

De wethouder deelde onze zorgen. In zijn algemeen-
heid is de startnotitie echter goed. In September
komen er drie hoorzittingen. Dat kunnen de mensen
uit het werkveld en bezorgde burgers inspreken. Al
met al genoeg reden om voor te stemmen.

Er komt nu eindelijk (na jaren) een fatsoenlijke
oplossing voor het gehandicapten onderwijs in Breda.
De Berkenhof krijgt een forse uitbreiding aan ruimte.
Dat was echt positief nieuws.

In de commissie MSO (Middelen, Stadsbeheer en
Organisatieontwikkeling) kwam de verkoop van
Intergas aan het Deense DONG ter sprake. Nu vindt
de SP dat grondstoffen in bezit en beheer van de Staat
moeten blijven. Uiteindelijk is het eigendom van alle
burgers. Dat zou dus ,tegen kostprijs, naar alle burg-
ers moeten gaan. De werkelijkheid is echter anders.
Daarom hebben we tegengestemd.

In de commissie SOV (stedelijke ontwikkeling en
verkeer) kwam de visie op “de Driesprong” ter
sprake. Er wordt wel gepraat over sociale woning-
bouw maar veel duidelijkheid is er niet. Of het moet
zijn dat er minder betaalbare woningen, na sloop en
herbouw, terugkomen dan er nu zijn. Dat starters en
ouderen geen vermogende mensen zijn vond men niet

relevant. Overigens is het nog een visie. Het bestem-
mingsplan moet nog komen. Maar gezien de slechte
vooruitzichten hebben we nu alvast tegengestemd.
Misschien heeft het (enige) invloed.

Dan worden de bouwleges (uit artikel 19 lid 1 en 2
WRO = bouwen buiten de regels van het bestaande
bestemmingsplan) verhoogd. Geschatte jaaropbrengst
� 400.000. Dat geld hoeft dus niet meer uit de
algemene middelen te komen. De WOZ belasting gaat
naar de algemene middelen en die gaat dus NIET
omlaag). Derhalve is het onze ogen een doodgewone
belastingverhoging. De volgende lastenverzwaring
voor de burger. Dus hebben we daarop tegen gestemd.
Overigens hebben vele gemeente die truc. Je verhoogt
niet de WOZ maar andere kosten die je bij de burger
in rekening kan brengen. En vervolgens hang je de
vermoordde onschuld uit.

Tenslotte kwam er (weer) een reeks van planschadev-
erzoeken. Daar doen we normaliter niets mee.
Tenslotte is daar een onafhankelijk expertisebureau
(de gemeente Breda doet met  drie zaken) voor. Hun
uitslag nemen we gewoon Over. Hier was echter een
speciaal geval. Een tuinder die grond ingeleverd heeft
voor de HSL is dermate gecompenseerd dat zijn bedri-
jf nu failliet dreigt te gaan. Dat heeft de man (die in
het verleden alle medewerking heeft verleend) in onze
ogen (en die van de hele commissie) niet verdiend. De
wethouder heeft de opdracht gekregen om de man en
zijn bedrijf fatsoenlijk te gaan helpen. Maakt niet uit
hoe.

Met de commissie SAW zijn we tussendoor op werk-
bezoek bij de BSW geweest. Niet dat ze geld nodig
hadden. Ze doen een aantal zaken heel aardig. Toch
vroegen ze onze aandacht voor de ernstige problemen
die nu met de ID-ers ontstaan, als gevolg van WWB.
Ze gaven ook een paar praktijkvoorbeelden. Dat
stemde de nodige commissieleden weer tot nadenken.
Een wet invoeren is een ding. Geconfronteerd worden
met de menselijke problemen (veroorzaakt door die
wet), daar had men kennelijk overheen gekeken.

Frank Vergroesen

G E Z O C H T :

Actieve mensen voor de
werkgroep “wonen”.

076-5294332
slagkrachtbreda@sp.nl
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bij zijn doelgroep vindt passen.

De eventuele nadelen, zoals langer lawaai van cafés
en uitgaanspubliek hopen we tegen te gaan door
strengere geluidsnormen te stellen na 2.00 uur en daar
ook streng op te controleren. Voor deze variant lijkt
zich, met VVD, GroenLinks, D66 en SP als voor-
standers en ook de PvdA die niet onwelwillend is, een
meerderheid in de raad af te tekenen.

Johan Kwisthout
FractieVoorzitter Breda

NIEUWS UIT DE RAAD
SP BREDA VOOR VRIJE 

SLUITINGSTIJDEN HORECA

Op 24 juni was in de commissie Algemene Zaken een
discussie over sluitingstijden in Breda. Op dit
moment sluiten de cafés om 2.00 uur en de nachtzak-
en (waarvoor een speciale vergunning noodzakelijk
is) om 4.00 uur. Broodjeszaken in de binnenstad
mogen tot 4.30 open blijven. Al geruime tijd woedt de
discussie over verruiming van deze sluitingstijden. De
huidige tijden zorgen ervoor, dat om 2.00 uur en om
4.00 uur een grote groep 'op straat' wordt gezet, wat
soms voor ongeregeldheden zorgt. Vooral bij de taxis-
tandplaatsen is het om 2.00 uur vechten (vaak letter-
lijk) om een plaatsje. Het monopolie van de nachtzak-
en (het merendeel in handen van één eigenaar die ook
veel kroegen heeft in Breda) werkt discriminatie in de
hand, en de uniforme sluitingstijden zorgen voor een
verdere verschraling van het horeca aanbod: meer van
hetzelfde, omdat iedereen zich op hetzelfde 'kroegen-
tocht' publiek richt.

De SP heeft, na een uitgebreide discussie, besloten
om te gaan voor het volledig vrijgeven van de sluit-
ingstijden van de horeca. Dit moet wel gepaard gaan
met geluidswerende maatregelen na een bepaalde tijd,
bijvoorbeeld óf goede isolatie, óf de muziek zachter
na 2.00 uur. Vrijgeven heeft de volgende voordelen:

- economisch: stappers gaan vaker in Breda uit, in
plaats van te vertrekken naar steden waar de sluit-
ingstijden ruimer zijn dan in Breda;

- diversiteit: horecagelegenheden worden gedwongen
zich te profileren op een bepaalde doelgroep, met
bijbehorende openingstijden. Het ene café richt zich
op oudere bezoekers of winkelend publiek, en zal
misschien al om twaalf uur sluiten, de andere op de
'afterparty' en gaat misschien pas om twaalf uur open.
Horeca ondernemers die geen 24 uur open willen zijn
zullen keuzes moeten maken om een vaste kern van
bezoekers aan zich te binden, en dat komt de diver-
siteit ten goede;

- veiligheid en overlast: geen grote groepen tegelijker-
tijd op straat, geen rijen voor de nachtzaken, minder
problemen bij de taxi's;

- discriminatie: voor elk wat wils zorgt ervoor, dat
bepaalde groepen stappers (allochtonen, hardrockers
en punkers, dance-liefhebbers, gay-bar bezoekers
etcetera) ook na 2.00 uur een plaatsje kunnen zoeken
waar ze zich thuisvoelen, zonder gediscrimineerd te
worden door ondernemers die 'dat soort mensen' niet

DE DAG VAN HET SOCIALISME
BREDE SCHOOL, WAT MOETEN WE ERMEE?

De dag van het socialisme was een educatieve dag
met helaas een lage opkomst. De discussies waren
zeer hoogstaand over de verschillende onderwerpen,
die de revue zijn gepasseerd. Mijn dank hiervoor! 
Er werd mij gevraagd of ik mijn mening wilde geven
over het Brede Schoolconcept, dit heb ik dan ook
gedaan. Dit artikel is langer dan mijn betoog was!
Met als doel de discussie op de bewuste dag alle tijd
te gunnen die het nodig had!
Ten eerste is het natuurlijk een probleem, wat de
gemeente Breda zelf heeft veroorzaakt door segre-
gatie. Bepaalde achterstandswijken of vooraanstaande
wijken zijn gecreëerd door mensen met dezelfde
achterstanden of voorsprongen in één wijk te laten
wonen. Denk hierbij aan Goudkust vs Heuvel. Er is
een probleem gecreëerd en daar moeten we iets aan
doen! 
De achterstanden van het schoolkind staan in het
Brede School-concept centraal, omdat men tracht de
onderwijsachterstanden weg te werken, en de ouder-
participatie te vergroten. Dit gebeurd door het reg-
uliere onderwijs aan te vullen met activiteiten. In de
Brede Scholen wordt naast educatieve, ook recre-
atieve, culturele en maatschappijvormende projecten
en activiteiten georganiseerd. Die worden ontwikkeld
door samen te werken met verschillende samenwerk-
ingspartners. De samenwerkingspartners kunnen zijn: 
·GGD/GGZ, 
·Welzijnsorganisatie Vertizontaal, 
·Milieu Educatief Centrum, 
·Politie,
·Bibliotheek/digitheek,
·Kunstenaars/muzikanten en andere expressie
mogelijkheden, 
·Ouders & kinderen en U natuurlijk 
·en vele, vele anderen. 
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De onderstaande tabel zal de samenwerking met de
betrokken partijen verduidelijken. 

De bovenstaande plattegrond van de activiteiten, die
van belang kunnen zijn, is een uitstekend middel om
activiteiten te ontwikkelen. De in de plattegrond
aangegeven voorzieningen zijn aanwezig, maar het is
altijd van belang om met de plattegrond in de hand na
te denken over de samenhang en dan is het nodig om
de plattegrond opnieuw in te tekenen met die organ-
isaties en activiteiten, die gaan samenwerken. Het
dynamisch maken van de plattegrond, dat is het tot
stand brengen van een Brede School en het in stand
houden van een Brede School.

Gezinnen met economische, maatschappelijke en
sociale achterstandsproblemen hebben (nadelige)
invloed op het schoolkind. Daarnaast zijn er diverse
factoren in de directe omgeving die tijdelijke of bli-
jvende invloed kunnen uitoefenen op de schoolpresta-
ties. Kinderen worden in de Brede School gestim-
uleerd om zich te ontwikkelen, zodat hun kansen
toenemen. De Brede School versterkt dat door middel
van het verlengen van de educatieve tijd:  'de ver-
lengde schooldag'. Onderwijsachterstanden zijn onac-
ceptabel, omdat achterstanden op het gebied van
onderwijs zeer lang doorwerken op de leefsituatie.
Wanneer onderwijsachterstanden opgelopen zijn in de
voorschoolse fase, kunnen kinderen moeilijker mee
op de basisschool en hebben over het algemeen veel
moeite om bij te blijven op het voortgezet onderwijs.
Deze problemen stoppen zeker niet wanneer de
schoolcarrière gestopt is, want het kost extra moeite
om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen. De
onderwijsachterstanden worden weggewerkt door het
regulieren onderwijs aan te vullen met activiteiten in:
·Voorschoolse activiteiten
Peuteropvang om de (taal)ontwikkeling van jonge
kinderen gericht te sturen. 
·Tussenschoolse activiteiten
Ook worden er educatieve programma's ontwikkeld

met de samenwerkingspartners om het reguliere
onderwijs meer diepgang te geven. Een tweede (niet
verplicht onderdeel) is het overblijven waar goed op
het eetgedrag van de kinderen gelet wordt en ze op
een positieve manier hun eetgewoonte te laten ver-
beteren. Denkt u hierbij aan etiquette en soort voed-
sel. 
·Verlengde schooldag
Door de schooldag te verlengen met educatieve pro-
gramma's wordt het kind gestimuleerd om zichzelf
verder te ontwikkelen. 
Er dient per individu tot inzicht gekomen te worden
in; aangeboren of aangeleerde kwaliteiten en niet
alleen het intellectuele. In plaats van zoeken naar wat
het schoolkind niet kan en straffen, zoeken naar de
kwaliteiten en interesses, idealen naar voren laten
komen en belonen. De nadruk hoort niet op het
instampen van kennis te liggen, maar naar informatie
vergaring en de hantering van deze gevonden
gegevens. De Brede School speelt in op de tendens
van de arbeidsmarkt, waarin steeds minder naar
mensen met een vaste baan voor het leven gezocht
wordt, maar juist naar mensen met specifieke expert-
ise, met tijdelijke aanstelling om het probleem op te
lossen en alles door competenties te vergaren. 
Waarom in stand houden wat eerder is besloten als er
een beter alternatief is? 

Het alternatief 
Het Brede Schoolconcept is een goede opstap om dit
alles breder te trekken:

Kijk nu nog eens naar de tabel en beeld u in: De
school veranderd van plaats en vormt niet meer het
middelpunt, maar de wijk en in de toekomst de stad.
Dat is beleidsmatig grote stappen vooruit maken.
Creëer een Brede Wijk met als subdoelstelling voor in
de toekomst om een Brede Stad te ontwikkelen. Op
dezelfde manier als de Brede School is gecreëerd. 

We moeten de Brede School vergroten naar het
hoogst haalbare: Schaalvergroting. De ouderpartici-
patie is minimaal, maar door de invoering van een
Brede Wijk kunnen alle wijkbewoners participeren en
hun kansen pakken naar een beter bestaan. De mini-
male ouderparticipatie heeft te maken met onder
andere de werkdruk van de ouders. Het betreft niet
alleen ouders met kinderen in een gemarginaliseerde
positie (achterstandspositie, die zo door de gemeente
is benoemd). Daarbij komt kijken dat er ook bewon-
ers zijn in de wijk, zonder kinderen. 
De ontwikkelingen van Brabant Stad staan niet stil.
De plannen om een tweede Randstad te creëren.
Dus ik pleit voor: een Brede Stad ontwikkelen, zodat
iedere bewoner van Breda de mogelijkheid heeft om



zich te ontplooien en niet enkel en alleen, een enkele
buurtbewoner (ouder en kind) cq wijk. 

Achterstanden moeten voor iedereen tot een verleden
behoren. 

Maar hoe zou U zich voelen om als kind van 's mor-
gens tot 's avonds in 1 gebouw gestopt te worden? 
Dit gaat gebeuren, omdat in welzijnswerk de tendens
heerst: stop alles in 1 gebouw dan kan er goed
samengewerkt worden met alle betrokken partijen.
Hiermee wordt, wederom de spijker mis geslagen,
omdat samenwerken natuurlijk niet tot stand komt in
1 gebouw. 1 gebouw zal geen voorwaarden moeten
zijn tot samenwerken. Het is een proces, dat organ-
isatie vereist en op een verantwoorde wijze mee
omgegaan moet worden met een goede overlegstruc-
tuur. Ik ben ervan overtuigd dat de Brede School niet
synoniem hoeft te zijn aan 1 gebouw. 1 gebouw is een
prestigieus geldverslindend (bouw)project. En alle
faciliteiten zijn al aanwezig, zoals buurthuis, school,
sporthal en dergelijke. 

Dus gooi de boel open en creëer een Brede Stad. Ik
hoop, dat hiermee de discussie in gang word gezet: 

Brede School, wat moeten we ermee? 

Edwin de Moor
1e weg links en actiecoördinator
Heeft U een andere mening of een vergelijkbare!  
Mail uw mening naar: breda@sp.nl of schrijf  SP
Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
Zodat de politieke discussie op gang kan komen.
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H U L P
G E Z O C H T

voor de
H U L P D I E N S T  ! !

Help De Hulpdienst 
reorganiseren!

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

0765294332 
of mail 
slagkrachtbreda@sp.nl

TREK EEN RODE KAART!

Op 1 juni zeiden bijna twee op de drie Nederlandse
kiezers ‘nee’ tegen de Europese Grondwet. De
Europese eenwording ging te snel en de verkeerde
kant op: minder sociale en democratische rechten,
meer concurrentie en commercie. Zelfs onder de
voorstemmers blijken grote twijfels te leven over de
krakkemikkige Europese politiek van de regering
Balkenende. 

Op 2 oktober vorig jaar protesteerden 300.000
Nederlanders in Amsterdam tegen de sociale politiek
van het kabinet. Ze werden gesteund door miljoenen
landgenoten, die het afschaffen van de VUT en het
prepensioen asociaal vonden. Natuurlijk kan niet alti-
jd alles bij het oude blijven. Maar de uitverkoop die
de regering houdt in sociale rechten, lijkt nergens op.
Dat geldt ook voor de uitverkoop van publieke
voorzieningen. Eerst gingen de elektriciteitsbedrijven,
de NS, het gas en de kabel commercieel, en nu
moeten ook de zorg en de kinderopvang diezelfde
kant uit?

Daarom hebben heel veel Nederlanders het helemaal
gehad met dit kabinet. Vier op de vijf Nederlanders
hebben geen vertrouwen in deze regering. Nog nooit
heeft een kabinet zo slecht gescoord. Zo’n regering
verdient de rode kaart. 

De SP durft daarvoor te kiezen: samenwerken met
iedereen die vindt dat de maat vol is. Trek nu de rode
kaart en sluit u aan bij het snel groeiende verzet tegen
dit kabinet. Als we niet eenkennig zijn, kunnen we
samen veel bereiken.
Als u ons daarbij wilt helpen, op welke manier dan
ook, dan heet ik u graag welkom.

Wilt u meer over ons weten? Kijk rond op deze site of
bel 010 2435555. Of liever nog, vul vandaag de rode
kaart in om u aan te sluiten, als duidelijk signaal aan
de zittende politiek!

Ik zie uit naar uw reactie!

Jan Marijnissen,
voorzitter SP
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Alhoewel je nooit genoeg kan hebben waren wij zeer
tevreden met het eindresultaat, namelijk tussen de 400
en 500 verzamelde handtekeningen… Freek, ben je
nou al uitgeteld?

Kortom een zeer geslaagde en waardevolle zomerse
dag. En… volgend jaar zijn we weer van de partij !!

Anton Snel

ROOD OP BREDA BARST

Afgelopen 11 en 12 juni was het weer eens zo
ver. Heel Breda, en dan met name iedereen in
het Valkenbergpark, stond op springen tijdens
Breda Barst. Een evenement waar ROOD natu-
urlijk niet mocht ontbreken. Dus net als vorig
jaar waren wij ook van de partij, tussen tien-
tallen ander stands, variërend van vreetkraamp-
jes tot kledingverkopers tot de stands van de
serieuzere verenigingen. Want naast ROOD was
ook Greenpeace, de GGD en zelfs GroenLinks
van de partij.

Met een 7-koppige bemanning is alles erg soe-
peltjes verlopen, alhoewel we Judith (ROOD
Breda voorzitster red.) uiteraard misten. Maar
gelukkig kwam Johan nog het nodige promotie-
materiaal langsbrengen. En waren er nog 2
leden die wat later kwamen (de ene vanwege
werk en de ander was het simpelweg vergeten…
ik zal geen namen noemen). Maar de samen-
werking verliep gladjes, alhoewel sommigen
iets te lang pauzeerden om van de muziek of de
drank te genieten. Over het algemeen gold er
vrijheid blijheid!

De bedoeling van onze aanwezigheid was, naast
het promoten van de SP, zoveel mogelijk
handtekeningen verzamelen tegen dierproeven
in de cosmetica-industrie. Ook hadden we nog
wat ruimte om kinderen te schminken als dier,
dus menig kind stond er gekleurd op na een
bezoekje aan onze kraam. Ook de ballonnen op
een stokje waren niet aan te slepen en sommige
leden zijn nog steeds aan het bijkomen van al
het blazen…

Slagkracht 12 
Het nieuwsblad van de 
SP afdeling Breda 
Verschijnt maandelijks
slagkrachtbreda@sp.nl
http://www.breda.sp.nl
Redactie

Johan Kwisthout
Judith Koelewijn
Maurice Spapens
Joyce van der Sanden

Vormgeving
Yvo Broekhoven

Coordinatie
Maurice Spapens

SP Fractie & SP Hulpdienst
Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1 Tel 076-5294332

C O L O F O N
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