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De SP haalt 10,4% van de stemmen, weliswaar bijna een halvering van de uitslag in november
2006, maar 3 procentpunt winst ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD is
ondanks de landelijke nek-aan-nek race met de PvdA ruim de grootste geworden in Breda. Het
CDA kelderde naar 11,4% en is daarmee nauwelijks groter dan de SP. De SP heeft GroenLinks
weer duidelijk ingehaald: met 7,6% zou GroenLinks, als we het doorrekenen naar de
gemeenteraad, de van de SP gewonnen zetel weer terug moeten geven. Ook in Zundert (10,2%)
en Alphen-Chaam (9,0%), de twee andere gemeenten die tot onze afdeling behoren hebben we
prima gescoord, een opsteker voor onze actieve leden daar!
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Door omstandigheden verschijnt Slagkracht
12 deze maand in een uitgeklede versie. We
zijn dringend op zoek naar nieuwe
medewerkers!

STRIJD OM ZAART WORDT HEVIGER



STRIJD OM ZAART WORDT HEVIGER

NIEUWS

Met de komst van het nieuwe college
van B&W werd een lijst met
toezeggingen van het oude in de
raad behandeld. Bij het punt
“problematiek Zaart” stond ironisch
genoeg afgehandeld. Direct hebben
wij voorzitter van de
Huurderscommissie Zaart, Anneke
Baardman, uitgenodigd in te komen
spreken in de commissie ruimte. Na
een vurig betoog besloot de
commissie om op 22 juni,
voorafgaand aan de volgende
commissie, op bezoek te gaan in de
Zaart.

Eenmaal zover verbaasde menig
commissielid zich over de prachtige

WonIinEgcorporatie WonenBreburg wilt de in prima staat verkerende flatjes aan de Zaart gaan slopen. Na jaren
van onzekerheid is het wachten nu op een haalbaarheidsonderzoek wat in oktober meer duidelijk zal moeten
geven. Wie denkt dat de bewoners en de SP de uitkomsten van dit onderzoek rustig af gaan zitten wachten,
heeft het flink mis.

ligging en goede staat van de
gebouwen. Zoals de posters achter
de ramen al aangaven, moet de
gedachte “slopen is bezopen” toch
door menig politicus zijn of haar hoofd
geschoten zijn. Allereerst kregen de
bewoners en met hen wij als SP de
kans de commissieleden op de
hoogte te brengen van de
problematiek.

Vervolgens was het de beurt aan
WonenBreburg en dan vooral aan het
door hen ingeschakelde
adviesbureau. Omdat er drempelloze
woningen voor ouderen gebouwd
moeten worden, moeten de woningen
in de Zaart het veld ruimen. Dat

daarmee de vaak eveneens oudere
bewoners hun wijk uitgejaagd worden
laat WonenBreburg koud.

Aansluitend aan het bezoek bood
Anneke nog zo'n 200
steunbetuigingen van omwonenden
aan wethouder Alfred Arbouw aan.
Deze zei toe ze te overhandigen aan
zijn verhinderde collega Bob
Bergkamp. Na de inmiddels nodige
gesprekken met wethouder
Bergkamp lijkt die op de hand van de
bewoners en de SP. Na jarenlange
sloop of verkoop van goedkope
huurwoningen begint het ook eindelijk
bij de overige partijen door te dringen:
slopen is bezopen! Wordt vervolgd.

Gemeente: Antikraak toch niet zo
onschuldig
Na doorvragen van de SP fractie over
het “gesol met bewoners” van de
Lange Stallen, geeft het college
schoorvoetend toe dat corporaties
terughoudend dienen te zijn met het
inhuren van antikraakbureaus. SP-
commissielid Bas Maes: “Voor de
inmiddels uitgezette bewoners komt
dit voortschrijdend inzicht helaas te
laat, maar het is een mooie
overwinning voor toekomstige
huurders.”

In maart al stelde de SP vragen over
de gang van zaken in de Lange
Stallen, eigendom van
woningbouwcorporatie
WonenBreburg. Bewoners die via
antikraakbureau Ik-Beheer
gehuisvest waren moesten plaats
maken voor buitenlandse studenten
van de NHTV. In antwoord op die
vragen liet het college de socialisten
nog weten volledig achter de
ontwikkelingen te staan.

Daar liet de SP het echter niet bij
zitten. In vervolgvragen wezen de
socialisten het college op de vaak
schrijnende gevallen en onwettige

contracten die bewoners van
antikraakbureaus uit wanhoop
tekenen. “Zo creëren corporaties hun
eigen bestand met wegwerphuurders”
aldus Maes. In haar antwoord hierop
geeft het college nu aan met de
corporaties in gesprek te gaan en hen
te zullen wijzen op deze misstanden.

Op initiatief van de SP zal door de
gemeente ook bij de corporaties
worden aangestuurd op het toepassen
van de wet tijdelijke verhuur als
alternatief voor antikraak. Maes: “De
rechten van tijdelijke huurders zijn
hierin beter gewaarborgd.”

Intergas: fuseren is beter dan een
noodverbandje
De aandeelhouders van Intergas zijn
verzocht om een aanvullende
kapitaalinjectie van 40 miljoen euro
om te kunnen voldoen aan wettelijke
vereisten. Het bedrijf voldoet
momenteel niet aan de eisen voor
solvabiliteit. Breda bezit 6,4% van de
aandelen en zou dus 2,55 miljoen
euro moeten bijdragen. SP-fractie
Breda denkt dat Intergas alleen met
zo’n kapitaalinjectie weinig opschiet.
Fractievoorzitter Patrick van Lunteren:
“Het is als een noodverbandje op een

gebroken been. Het is beter om direct
te zoeken naar een meer structurele
oplossing”.

Wethouder Boelema zit er echter
naast als ze suggereert dat de SP het
nutsbedrijf dan maar aan hyena’s op
de markt zou willen overlaten.

Intergas is in verhouding een te kleine
speler in de energiemarkt. Het is
volgens de SP verstandig als Intergas
fuseert met een ander publiek
energiebedrijf. Logische partners
daarvoor zijn de publieke
energiebedrijven Delta en Eneco,
waarvan het werkgebied goed aansluit
op dat van Intergas. Die fusie kan met
gesloten beurzen van de
aandeelhouders. Breda krijgt dan een
aandeel in het fusiebedrijf dat in
verhouding staat tot de waarde van
het bestaande bezit van Intergas.
Daarmee wordt de positie van
Intergas op de energiemarkt steviger.
Voor gemeenten nemen de financiële
risico’s daarmee af. Van Lunteren: ‘
Wethouder Boelema zal met alle
andere aandeelhouders die fusie tot
stand moeten brengen. Dat is de
beste garantie dat het gasnet van
Intergas goed beheerd blijft’.


