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In juni waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. De SP maakte in haar
spreektijd duidelijk waar de partij voor stond en wat de SP anders zou doen als wij het voor
het zeggen kregen in Breda. In deze Slagkracht de alternatieven van de SP.

De SP wil betaalbaar wonen voor iedereen in
Breda
Het is droevig gesteld met het betaalbaar wonen
in Breda. De doelstelling van 30% betaalbare
woningen is bij lange na niet gehaald. De
wachtlijsten voor woningzoekenden stijgen elk
jaar. Woningbouwcorporaties bouwen 60%
middeldure en dure huizen en maar 40% sociale
woningen. Door de kredietcrisis lopen veel
woningbouwprojecten vertraging op of zelfs
worden afgeblazen. Hier is echter ook een kans
voor dit College. Er zijn bouwgronden, er zijn
plaatsen die bouwrijp zijn gemaakt, er zijn
bouwbedrijven die nauwelijks werk hebben en
graag aan de slag willen. Zorg nu voor het
bouwen van extra betaalbare woningen. Dat is
goed voor de Bredanaars die al jarenlang
wachten op een huis, het is goed voor de
werkgelegenheid, goed voor de bouwbedrijven
en goed voor de economie. De SP heeft voor
elke fractie en het college een informatieset van
een aantal aannemers die kant en klare plannen
hebben om betaalbaar te bouwen. Goedkope,
duurzame huizen voor 120.000 euro. Met
voorbeelden die al in het land gerealiseerd zijn.
Wij hebben daar 1,5 jaar geleden al een sympo-
sium over gehouden en roepen de raad en het
College op hier serieus naar te kijken. Kijk
desnoods naar de voorjaarsmeting en
burgerenquête 2008 op blz.58: 66% wil meer
betaalbare koopwoningen voor starters en jonge
huishoudens in zijn eigen woonomgeving.

De SP wil een schoner Breda
Veel burgers irriteren zich aan het zwerfafval in
hun buurt. Hier zou structureel meer geld en
aandacht aan besteed moeten worden. De SP
dient daar een motie voor in. Met het goed
schoonhouden van de stad maak je niet alleen
de Bredanaars blij maar creëer je ook
werkgelegenheid in deze moeilijke tijden.
De fijnstofproblematiek wordt ook nog niet
voldoende aangepakt. Eén van de oplossingen
om minder auto’s en dus fijnstof in de stad te
krijgen is volgens ons nog steeds ‘Park en
pendel’. Dat zorgt voor minder auto’s in de
binnenstad, minder uitlaatgassen, minder
stilstaande auto’s op de singels. Er zijn ook

innovatieve technische oplossingen om fijnstof
uit de lucht te halen. Zo zijn er geluidsschermen
die fijnstof opvangen en afvoeren en is er een
systeem in ontwikkeling bij de TU Delft waarbij
met een magneet stofdeeltjes uit de lucht
kunnen worden gehaald. Ik vraag het College
na te gaan of deze mogelijkheden toepasbaar
zouden kunnen zijn op de locaties in Breda
waar de hoeveelheid fijnstof duidelijk te hoog is,
zoals de Tilburgseweg.

De SP wil een veiliger Breda
Vorige week stond er nog een artikel in de Stem
van een jongen van 13 die vorig jaar een ernstig
ongeluk heeft gehad in de Haagse Beemden.
De buurtbewoners wezen op de gevaarlijke
situatie. Maar de wethouder wil niets doen want
het is geen blackspot. De afgelopen jaren is er
op meer plaatsen geklaagd over de
verkeersveiligheid na ernstige ongevallen
bijvoorbeeld: bij de Burgtsedreef,
Boeimeersingel, Markendaalseweg. Maar iets is
pas een blackspot als er drie keer een ongeval
gebeurt met dodelijke afloop of ernstig letsel. De
SP vindt dit onzin. Wij vinden één dodelijk of
ernstig ongeluk al teveel. Daarom willen we
voorstellen dat er door de gemeente altijd
onderzoek wordt gedaan naar de
verkeerssituatie als er een ernstig ongeluk
gebeurt of als buurtbewoners klagen over de
situatie. En doe iets met dat onderzoek of
moeten burgers eerst jaren klagen of
kruispunten blokkeren?
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GEEN UITZETTING STUDENTEN
Onlangs ontving de SP een noodkreet
van een aantal studenten, die sinds
kort een aantal appartementen aan de
Nieuwe Inslag huren. Zij huren ‘anti-
kraak’, wat inhoudt dat ze zeer weinig
huurrechten en huur-bescherming
hebben, en in ruil daarvoor een lage
huurprijs betalen. De meeste
studenten wonen sinds enkele weken
of nog korter in de woningen, die op
de nominatie staan om gesloopt te
worden. Echter, de studenten hebben
onlangs bericht gekregen dat ze de
woningen op zeer korte termijn
moeten verlaten. Niet omdat ze
inderdaad gesloopt gaan worden,
maar om plaats te maken voor
internationale uitwisselingsstudenten
van de NHTV. Saillant detail hierbij is
dat een aantal studenten zelf ook aan
de NHTV studeren. Bij anti-kraak of
tijdelijke bewoning is het gebruikelijk
dat er sprake is van een zeer beperkt
recht en indien de woningen gesloopt

ALGEMENE BESCHOUWINGEN (VERVOLG)
De SP wil een cultureler Breda
Wat de SP betreft geeft dit College het
geld voor cultuur uit aan het verkeerde
uiteinde van de culturele keten. Het
Grafisch Museum krijgt ruim 2 miljoen
per jaar. Het Chassé theater krijgt 4,5
miljoen per jaar. Natuurlijk is subsidie
belangrijk om voorstellingen voor
iedereen toegankelijk te maken. Maar
op deze manier geven we ook
subsidie per bezoeker voor een grote
musical van Joop van der Enden of
een voorstelling van Youp van ’t Hek.
En volgens de SP hebben Joop en
Youp onze subsidie helemaal niet
nodig. Die kunnen zich financieel
prima redden zonder ons geld. Liever
besteden we een deel van deze
miljoenen aan cultuur in Breda. Aan
culturele instellingen die nu moeten
bezuinigen, omdat er structureel te
weinig geld voor beschikbaar is, zoals
de bibliotheek en de Nieuwe Veste.
Bredanaars verdienen onze subsidie.
Daar dient de SP een motie voor in.

De SP wil een sportief Breda
In de kadernota wordt 11 miljoen
uitgetrokken voor een nieuwe
topsporthal. Ook hier maakt het
College wat ons betreft een verkeerde
keuze. Die 11 miljoen komt vooral ten

goede aan een beperkte groep
topsporters en aan het ROC wat voor
een groot deel van de tijd gebruik gaat
maken van deze sporthal. Bovendien
wordt er gekozen voor een PPS
constructie wat meestal betekent dat
de gemeente de lasten heeft en de
private partij de lusten. Dit zien we
bijvoorbeeld aan het uitbesteden van
de exploitatie van de kunstijsbaan en
de zwembaden aan Optisport.
Optisport meldt trots het volgende op
hun website: ‘Optisport is een
groeiende onderneming: jaarlijks wordt
de organisatie met circa vijf nieuwe
vestigingen uitgebreid. Deze groei
gaat onder meer gepaard met meer
bezoekers, hogere omzetten en een
sterke groei van het aantal Optisport-
medewerkers’. Dus terwijl Optisport
hogere omzetten heeft klagen
Bredanaars over de openingstijden
van Wolfslaar, is tijdens feestdagen en
in schoolvakanties zwembad Van
Sonsbeeck dicht en moeten
noodzakelijke investeringen in de
ijsbaan worden gedaan door de
gemeente en niet door Optisport.

Wat de SP betreft komt de exploitatie
van de zwembaden en de ijsbaan
weer in handen van de gemeente
zodat we er ook alle zeggenschap

over hebben. Zodat de gemeente
bepaalt wat de openingstijden zijn, wat
een kaartje kost, wat de fietsenstalling
kost. Wat de SP betreft komt er geen
topsporthal in PPS-constructie maar
wordt die 11 miljoen op een andere
manier besteed. Wat de SP betreft
wordt er geïnvesteerd in de
recreatieve sporter en sportclubs in
Breda. Een tweede Papendal hoeft
Breda wat ons betreft niet te worden.
Dat geld kunnen we beter besteden
aan sportaccomodaties voor de
burgers van Breda. Daar dient de SP
een motie voor in.

De SP wil gelijke kansen voor alle
kinderen in Breda
Internet wordt steeds belangrijker in
het onderwijs. Op het voortgezet
onderwijs is het gebruik van internet
noodzakelijk. Maar ook in het
basisonderwijs wordt steeds meer
gebruik gemaakt van internet voor het
maken van opdrachten en oefenen
van lesstof. Kinderen die thuis geen
internet kunnen gebruiken hebben
daarom een achterstand op kinderen
die dat wel hebben. Daarom pleiten
we, met een motie, er voor om een
internet-abonnement op te nemen in
de bijzondere bijstand voor minima
met schoolgaande kinderen.

gaan worden dienen deze op korte
termijn verlaten te worden. Hiervoor
tekenen beide partijen. Maar tijdelijke
bewoning is niet bedoeld om een
soort ‘wegwerp-huurders’ te creëren,
die je op straat kunt gooien als hun
gezicht je niet aanstaat of als je aan
andere mensen meer kunt verdienen.
Dit opent de deur voor chantage en
discriminatie. Wij vinden dat dit soort
wurg-contracten wettelijk verboden
moeten worden: het is prima om
bijvoorbeeld leegstaande kantoren of
slooppanden tijdelijk te verhuren,
waarbij de huurder afziet van
‘normaal’ woongenot, comfort, huur-
bescherming en dergelijke, in ruil voor
een forse huurverlaging. Het is niet de
bedoeling dat woningen niet meer
regulier verhuurd worden (maar alleen
tijdelijk) als er in de verre toekomst
sloopplannen zijn, enkel en alleen
maar om zo de verhuiskosten-
vergoeding en de vervangende

woning uit te sparen. Er moet
voldoende studentenhuisvesting
komen in Breda zodat dit soort
praktijken zich niet meer voor kunnen
doen. Volgens NHTV-bestuurder en
oud-wethouder Nico van Os is er een
structureel tekort aan studenten-
woningen en is het jaarlijks een
probleem om de internationale 150-
200 studenten te huisvesten. De
NHTV pleit ook voor een fatsoenlijke
oplossing. WonenBreburg, de
betrokken verhuurder, wil wel samen
met de getroffen huurders kijken naar
een vervangende oplossing. Volgens
woordvoerder Cees Oprins is er
sprake van een ongelukkige
samenloop van omstandigheden en
liepen de verhuur aan de zittende
studenten en de contractuele
afspraak met de NHTV onbedoeld
door elkaar heen. De SP maakt zich
sterk voor een afdoende oplossing
voor de gedupeerden.



Selcuk is geboren op 25 februari
1978 en doorloopt de katholieke
basisschool in Brabantpark. Op het
Onze Lieve Vrouwe Lyceum doet hij
de Havo en het Atheneum.
Zijn broer is columnist voor BN/De
Stem. Na een afgebroken studie
geschiedenis in Utrecht en York  (UK)
besluit Selcuk de Academie voor
Journalistiek te bezoeken, die hij net
niet afrondt. Hij werkt achtereen-
volgens voor de stadsradio Breda,
Omroep Brabant, en Radio 4.
Selcuk is tevens een fervent
platenverzamelaar. Vanaf 2006 gaat
Selcuk werken voor de GL Tweede
Kamer Fractie als communicatie-
medewerker. Dat houdt in dat hij
persberichten en toespraken screent,
de lay out doet van websites e.d. en
campagnes coördineert.

Hij maakt in 2008 nog een uitstapje
als medewerker van het
Wetenschappelijk Bureau van GL en
schrijft een nota over ontwikkelings-
samenwerking. Ook is hij even
werkzaam geweest voor Natuur en
Milieu. In 1995 gaat Selcuk bij
DWARS, de jongerenorganisatie van
GL. Vanaf 1999 denkt hij al mee met
de GroenLinks Fractie in Breda en
wordt in 2002 commissielid. Door het
wegvallen van een raadslid mag hij
datzelfde jaar in de raadsbankjes
plaatsnemen. Van 2002 tot 2006
voeren ze kritisch oppositie, maar
laten niet na om voorstellen te
steunen van B&W waar ze het mee
eens zijn. De GL-Fractie wilde af van
het eeuwig oppositie voeren. Deze
houding leidt ertoe dat ze in 2006 met
de PvdA, het CDA en Breda ’97 een
coalitie vormen.

Wat heeft GL bereikt in het College?

Fietsnetwerk is aangepakt, gratis
fietsenstallingen, geld voor cultuur  is
ook bij de kleinere organisaties
terechtgekomen (Bloos, KOP,
Electron, de Loods), het
armoedebeleid is op peil gehouden,
en de Heilig Hart Kerk wordt wellicht
een erfgoedhal voor de vele spullen

INTERVIEW SELCUK AKINÇI
Deze maand een interview met Bredaas GroenLinks Raadslid Selcuk Akinci. Femke Halsema typeerde Selcuk
als “een jongen met vele talenten, maar hij verdeelt ze teveel” (aldus Halsema). Volgens eigen zeggen is
Selcuk altijd en eeuwig 29 jaar. Hij was de eerste politicus in Breda die blogt (sinds 2003).

in het oude depot van het Bredaas
Museum.

Wat ging er niet goed?

Het duurt veel te lang voor er een
evenementenhal is. Het Turfschip is
al meer dan 10 jaar weg en we
hebben nog steeds niets.
Selcuk vindt het geen bezwaar dat de
evenementenhal, als het doorgaat, bij
de Bavelse Berg komt in de middle of
nowhere. Dan komen er veel mensen
met de auto. Niet echt groenlinks
toch? GL is voor park en pendel.
Ook duurt het eeuwen voordat er een
nieuwe sporthal is. Selcuk geeft
Jackson van de PvdA de schuld die
de boel gerekt heeft met zijn PPS
constructie. Dat betekent dat
bedrijven meebetalen aan zon hal.
Dat zou bij de Haven ook gebeuren
maar toen hebben bedrijven ook niet
meebetaald, maar profiteren
natuurlijk wel!

Gaandeweg het gesprek komen we
er achter dat GL en de SP wel
dezelfde einddoelen willen voor de
mensen maar dat de SP dat meer wil
regelen via de overheid en dat GL
geloof hecht aan de markt.
Zo staat de woningbouw los van de
overheid en is een reeks van
bedrijven verkocht, zoals Vliegveld
Seppe, het Openbaar Vervoer (BBA),
de PTT is verkocht, en is gesplitst in
TNT en KPN en ING, Essent, de NS
etc, etc. Het mantra van de liberalen
(overgenomen door de PvdA en GL)
dat alles goedkoper zou worden door
concurrentie gaat niet altijd op.
Bij mobiele telefonie wel, maar bij de
NS niet bijvoorbeeld.
Tevens gaat het ten koste van de
werknemers die worden ontslagen
vanwege de concurrentie zoals je nu
ziet dat er bij TNT 11.000 man
uitmoeten en dat er bij de ING 3000
postkantoren worden gesloten en
zeer velen hun baan verliezen. Dat is
de wrange keerzijde. Selcuk zegt dat
bedrijven innovatiever zijn dan
overheidsorganen. Daar kan men
over van mening verschillen. Zo ook

over de reïntegratie. GL gelooft dat
dat beter door commerciële
bedrijven kan gebeuren. De SP zegt
dat dat geldverspilling is. Laat het
CWI dat gewoon doen. Tevens leren
de klanten daar niets behalve op tijd
komen en dozen inpakken.
Zo’n reïntegratiebaan moet het liefst
op maat, aansluitend bij iemands
interesses dus.

Selcuk ziet de nood op de
woningmarkt in Breda en vindt dat
er een inhaalslag gemaakt moet
worden qua bouwen voor studenten
en goedkope woningen an sich. De
wachtlijst is nu 28.000. Dat was drie
jaar geleden 18.000.
Gemiddelde wachttijd: 4 jaar.
GL vindt dat inbreiding het
sleutelwoord is, zoals nu in
Brabantpark, met aandacht voor
extra verkeersstromen, en is dus
tegen bouwen in De Rith of boven
de Brede Straat.

Selcuk sluit geen enkele partij uit in
de onderhandelingen na de
gemeenteraadsverkiezingen van
a.s. maart 2010. Hij denkt nog wel
door te gaan als Fractieleider.

HANS CREEMERS
commissielid/

redactie Slagkracht

foto: www.groenlinksbreda.nl



HELLUP!
Dit is de laatste column in de rubriek ‘Hellup!’. Vanaf
september starten we met een nieuwe rubriek op
deze plaats. Vanaf dan zal de lijsttrekker bij de
verkiezingen - die we op 2 september kiezen -
maandelijks een column verzorgen tot aan de
verkiezingen.

Als je het nog niet wist wordt telkens opnieuw weer
bevestigd dat het CDA een kindvriendelijke partij is.  Nou
ja, tot op het kinderachtige toe dan. Te pas en te onpas
worden luchtballonnen opgelaten alsof het feest is maar
die ballonnetjes brengen zelden goed nieuws. Als
bijvoorbeeld Minister Donner een ballon oplaat over het
verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd moeten wij
er voor zorgen dat die ballon terecht wordt doorgeprikt.
Toch schroomt hij dan niet om even later weer met
hetzelfde onzinnige voorstel te komen. Hij is en blijft een
wereldvreemde man met weinig realiteitszin. Was hij
maar de enige minister van CDA huize dan zouden we
daar met veel moeite nog mee leren leven. Maar wat
blijkt, Minister Ab Klink (van het CDA) vindt het ook leuk
om af en toe een ballontje op te laten. In de krant was te
lezen dat hij overweegt maagzuurremmers niet meer te
vergoeden. Bovendien werd er bij gezegd dat als
patiënten maagzuurremmers uit eigen zak moeten
betalen zij, volgens het ministerie, zo’n twintig Euro per
jaar kwijt zijn. Weet de Minister van Volksgezondheid wel
hoe de vork in elkaar steekt en weet hij wel dat zijn
ambtenaren maar wat hebben geroepen. Als
ervaringsdeskundige weet ik dat  maagzuurremmers die
mijn huisarts voorschrijft ongeveerd € 98 per 3 maanden
kosten. Wij zijn dus geen € 20 op jaarbasis kwijt maar
bijna € 400. Maar wat dat nou het CDA schelen. Zij zijn er
niet voor de gewone man. Het CDA gelooft niet dat er
grote armoede heerst in ons land en dat heel wat
mensen, die maagzuurremmers om medische reden
moeten gebruiken, nu al grote moeite hebben met het
aan elkaar knopen van de touwtjes en dan is die € 400
extra, bovenop de eigen bijdrage van € 155 die zij ook
nog moeten betalen, een gigantische financiële opgave.
Maag-, darm- en leverartsen zijn verbijsterd over het
voornemen van minister Ab Klink om maagzuurremmers
niet langer te vergoeden. Zij verwijten hem geen kennis
van zaken te hebben. Als maagzuurremmers niet meer
vergoed worden, zullen ouderen, die de middelen naast
hun pijnstiller of botversterker moeten slikken om
maagschade tegen te gaan, de pillen laten staan
waardoor er grote kans is op maagbloedingen. Vijf tot 10
procent van deze patiënten overleeft de bloeding niet
maar dat kan Ab Klink kennelijk niet schelen. Hij denkt:
“Wie A zegt moet ook B zeggen”. Enfin, we weten weer
waarom we niet op het CDA moeten stemmen.

NICO ELSHOF
medewerker Hulpdienst

wo 02-09 deadline Slagkracht september

wo 02-09 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, Gemeenschapshuis
De Poelewei, mgr de Vetstraat.
Kiezen van de lijsttrekker bij de
gemeenteraadsverkiezingen.

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,
Michel Spekkers, 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

CARTOON BAS MAES

PRETTIGE VAKANTIE!


