
SP BREDA START “ELFWIJKENTOCHT”

Veel mensen klagen erover dat ‘de
politiek’ hen niet serieus neemt. De SP
neemt hun mening wél serieus. Daarom
blijven we niet in het stadhuis wachten
tot de Bredanaar ons iets komt
vertellen, maar zoeken we hen op. Op
elf achtereenvolgende zaterdagen is de
SP te vinden op winkelcentra in de hele
gemeente. Iedereen kan dan zijn of haar
boodschap aan de politiek in het
algemeen, en aan de SP in het
bijzonder, doorgeven: een klacht, vraag
of opmerking.

Deze boodschap geleiden we dan door
naar onze Hulpdienst (voor meer
individuele vragen of problemen), naar
onze Staten- of Kamerfractie als deze
daar het beste tot hun recht komt; als het
om meer lokale zaken gaat kan onze
raadsfractie de zaak aan de orde stellen.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat onze
partij andere opvattingen heeft; dan
leggen we uit waarom we er zo over
denken. In ieder geval krijgt iedereen die
naam en adres invult persoonlijk
antwoord.

Volgens SP-fractievoorzitter Frank
Vergroesen is de ‘SP-Elfwijkentocht’ een
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logische vervolgstap in de ontwikkeling van
de lokale SP: “Contact houden met onze
achterban en weten wat er speelt, is een
van de sterke punten van de SP. Door onze
Hulpdienst weten we vaak als eerste hoe
beleidsmaatregelen concreet uitpakken
voor mensen. Door contacten in de wijken
weten we hoe bewoners aankijken tegen
sloop- en renovatieplannen. De SP-
Elfwijkentocht is een nieuw middel wat we
inzetten om deze contacten te versterken
en nog beter op de hoogte te zijn van wat
er leeft.”

Van 10.00 tot 16.00 is de SP hier aanwezig:

9 september - Grote Markt
16 september - Bavel
23 september - De Burcht
30 september - Haagse Markt
7 oktober - Graaf Hendrik III-plein
17 oktober - Mgr. Nolensplein
21 oktober - Prinsenbeek
28 oktober - Heksenwiel
4 november - Tuinzigt
11 november - Brabantplein
18 november - Moerwijk



zijn. Daarnaast droeg de
ledenvergadering op een aantal
meer gedetailleerde punten
voorstellen aan ter verbetering of
verduidelijking.

De ledenvergadering vond dat de
SP duidelijkheid moest scheppen
over een mogelijke coalitie met
het CDA: de kiezer moet de
garantie krijgen dat hij of zij met
een stem op Marijnissen, niet
Balkenende er gratis bij krijgt.
Ook werd er door de leden kritiek
geuit op de korte termijn die
beschikbaar was voor
bestudering en commentaar. De
vergadering verwacht dat de
programcommissie de
inhoudelijke kritiek serieus neemt,
maar machtigde ook het bestuur
om wijzigingsvoorstellen en
moties te formuleren en te
verdedigen op het partijcongres
van 7 oktober.

Beste partijvrienden,

De vakantieperiode is weer voorbij
en het politieke spel gaat weer
beginnen.
De maanden juli en augustus zijn
vrij rustig verlopen, maar wat te
denken van de blunder van het
college om de plannen van de
Wisselaar, zorgvuldig opgebouwd,
gedeeltelijk weer af te breken met
het commentaar van wethouder
Snier dat de woningcorporatie zijn
huiswerk niet goed gedaan heeft.
Maar onze partij blijft het met
name kritisch volgen door ons
raadslid Koos. Als het nodig is
zullen wij bij een negatief verloop
van de gesprekken acties gaan
voorbereiden en de bewoners waar
nodig ondersteunen.
Dat de gemeente fout op fout
stapelt wat betreft de bouw in
Teteringen is genoegzaam bekend,
maar er van leren is een tweede. Ik
ben benieuwd hoe deze klucht gaat
aflopen. De raadscommissies zijn
ook weer volop aan de slag deze
maand. De actie voor gratis
openbaar vervoer voor ouderen is,
onder leiding van Peter Ligtvoet,
heel positief verlopen. Iedereen
bedankt voor de medewerking!
Ook de traditionele barbecue voor
onze actieve leden, bij Frank en
Marga, zorgde voor een heerlijke
avond, bedankt hiervoor!
De redactie is weer bij elkaar
geweest om Slagkracht 12 nog
leuker en beter leesbaar te maken.
Heeft u suggesties of commentaar,
laat het ons weten. De komende
tijd zal er veel inzet verwacht
worden van iedereen in verband
met de verkiezingen in november.
U heeft de brief met de geplande
data in huis gehad. Geeft u zich
AUB op, we hebben u hard nodig
de komende maanden. Laten we
met z’n allen er voor zorgen dat
het een mooi feest wordt in
november.

Met vriendelijke partijgroeten.

VOLGENS BEN

NIEUWSOVERZICHT

SP BREDA BESPREEKT CONCEPTPROGRAMMA 2e KAMER

Grijs op Reis
Het Ouderenplatform van de SP
afdeling Breda heeft actie voor
Gratis Openbaar Vervoer in Trein
en Bus voor 65 Plus. Begin
augustus stond de actiekraam op
de winkelcentra Heksenwiel en de
Burcht. Het publiek werd
gevraagd om met het zetten van
een handtekening op een
bouwsteen mee te bouwen aan
gratis bus- en treinvervoer voor
ouderen. Van de blokken worden
bussen en treinen gebouwd, die
bij de begrotingsbehandeling
(eind oktober) worden
aangeboden aan de Commissie
Verkeer en Vervoer van de
Tweede Kamer. Medeorganisator
en SP-Ouderenwoordvoerder
Peter Ligtvoet was enthousiast
over het verloop van de actie. De

BEN VAN DEN BOSCH

In een pittige discussie is het
concept-verkiezingsprogramma
van de SP kritisch onder de
loep gehouden door de
ledenvergadering van de SP in
Breda.

Naast instemming met een aantal
concrete voorstellen was er bij
een aantal leden ook stevige
kritiek te horen op het ontbreken
van duidelijke standpunten over
bijvoorbeeld de NAVO, een
gekozen staatshoofd, de hoogste
belastingschijf, democratische
controle over de economie en
terugdraaien van privatiseringen:
prominente punten uit het
beginselprogramma van de SP
(‘Heel de Mens’) die geen
uitwerking in het
verkiezingsprogramma hebben of
daar zelfs mee in strijd lijken te

Basisscholing voor (nieuwe)
SP-leden
Op 26 september, 12 oktober en
19 oktober organiseren we een
driedelige cursus ‘basisscholing
SP’. Een docent van het
landelijke scholingsteam gaat in
op de organisatie, historie,
ontwikkeling, denken en doen
van de SP. De cursusavonden
zijn van 20.00 tot 22.00 uur in
gemeenschapshuis De
Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in
Breda. Deelname is, inclusief
koffie en thee, gratis voor
geinteresseerde SP-leden en is
een aanrader voor nieuwe leden.

reacties waren zeer positief en er
zijn honderden ‘bouwstenen’
opgehaald.



DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Jeroen studeerde in 1994 aan de
NHTV toen hij in Breda
aangesproken werd door SP’ers
die actie voerden tegen de HSL.
Zo rolde Jeroen in de SP alhier en
heeft de afdeling mee opgebouwd.
Dat resulteerde erin dat hij in 1999
Commissielid werd.
Wat doen ze daar eigenlijk allemaal
in Den Bosch? De Provincie houdt
zich voornamelijk bezig met
Ruimtelijke Ordening (Ze kunnen
elk ruimtelijk/bestemmingsplan van
een gemeente in Brabant
afschieten), Jeugd-&
Gezondheidszorg (GGZ/Kentron)
en Openbaar (bus) Vervoer. De
motorrijtuigenbelasting wordt
gebruikt om de N-wegen te
onderhouden en de provincie krijgt
geldt van het rijk om het
streekvervoer en sinds januari
2006 ook het Stadsvervoer te
regelen.

Jeroen heeft een hete zomer
achter de rug, want er heeft weer
een hele stoelendans
plaatsgevonden van welke
busmaatschappij waar rijdt. In
2000 heeft Minister Netelenbos de
Wet op het Personenvervoer door
de Kamer geloodst en is het
openbaar vervoer in Nederland
geprivatiseerd en niet langer is het
slechts de vertrouwde BBA die
rondtuft. Nee, nu wordt alles
vergeleken en de beste dan wel
goedkoopste krijgt de vergunning.
De staat, gemeenten en/of
provincies waren vroeger eigenaar
van het Openbaar Vervoer en
hadden zo directe invloed op
werkgelegenheid. Nu is de Staat

100% aandeelhouder van
Connexion en kan zo nog bijsturen
en de SP is dan ook een
tegenstander van de verkoop van
de aandelen. Net zoals bij de NS,
waar de Staat ook
grootaandeelhouder is,  kun je dan
nog invloed uitoefenen.
In de Provinciale Staten (zeg maar
het parlement of de gemeenteraad
van de provincie) zit de SP met 6
mensen op 79 totaal. De SP botst
nogal eens met andere partijen.
Aan de VVD weet je meestal wat je
hebt. Het CDA is onbetrouwbaar en
regentesk. Ze hebben 30 (!) leden,
maar dat regenteske komt
natuurlijk omdat ze al langer aan
de macht zijn als de USSR bestond.
De RKSP/ KVP/CDA zijn al sinds
1917 aan de macht hier. Dat de SP
ook wel eens botst met PvdA en GL
soms verwacht je niet, maar links is
net zoals de protestanten geneigd
om zich bij het minste of geringste
af te splitsen. Daar hebben rechts
en de Katholieke Kerk minder last
van…
Sietze Schokker bijvoorbeeld is
nogal fel op de SP, terwijl ze wel
haar eigen partijregels overtreedt
door zowel zitting te hebben in de
PS als in onze eigen Bredase
Gemeenteraad!

Tevens zit het Bredase
commissielid Leunisse in de PS,
waar hij nu alleen zit voor de LPF,
want zijn maatje  Van Baggum is
opgestapt na een omvangrijk
schandaal. Enfant terrible Leunisse
moet wederom 11.000 Euro
terugbetalen aan de provincie voor
oneigenlijke declaraties zoals eten

en hotel-
overnachtingen.
Dat komt
boven op de
10.000 die hij
gebruikte om
bij hem thuis
twee kamers te
verbouwen tot
computer- en

‘Fractiekamer’, terwijl de LPF die
ook heeft  op zowel het
Gemeentehuis als Provinciehuis…

In Hasselt in Vlaams-Limburg kun je
gratis met de bus. De SP in
Brabant deed een initiatiefvoorstel
voor zo’n experiment maar dit werd
tegengehouden door de VVD en
CDA. Afgelopen zomer was er net
een deal rond op provincieniveau
om tussen Breda en Oosterhout
gratis openbaar te laten rijden,
mede gelet op de verbouwing van
de weg in Teteringen en zo wat
compensatie te bieden, maar toen
haperde er wat in de communicatie
tussen Breda en Den Bosch, want
de gemeenterad alhier stemde het
voorstel weg, want ze waren er niet
van overtuigd dat het Breda niets
zou kosten.

Jeroen stelt zich volgend jaar weer
verkiesbaar voor de Provinciale
Staten (maar wil zelf op een lage
plaats) en hoopt ooit nog eens
naar Arnhem en omstreken te
verhuizen waar hij opgroeide.

Dit is de derde aflevering van een reeks waarin we proberen het linkse verleden van Breda aan u
te tonen, dit door het interviewen van markante personen in het Bredase.
Deze keer Jeroen Kuijpers, geboren te Voorburg op 11 februari 1974  en in 1994 in Breda komen
wonen. Zijn ouders komen uit Princenhage, toen nog zelfstandig.
Jeroen woont samen met Yvonne en ze hebben twee kinderen. Hij werkt bij Trip Consult, een
Onderzoeks- & Adviesbureau omtrent Mobiliteit. Mobiliteit is tevens zijn portefeuille in de
Provinciale Staten, waar hij ‘onze man uit Breda’ is, sinds 2005.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid



Van 14 juli tot 21 juli was er de jaarlijks
terugkerende ROOD zomerschool, op het
zonovergoten Terschelling nog wel!

Ik was hier als enige vanuit Breda ook bij aanwezig,
en in totaal hebben 45 leden  het thema “Migratie”
onder de loep genomen. Meedoen aan een
inburgeringstest, cursus debateren, uitleg over de
geschiedennis, arbeidsmigratie, maar ook justitie en
asielzaken, het beleid van Verdonk, kwamen aan
de orde. Er was genoeg tijd voor ontspanning – nog
geen 5 minuten fietsen naar het strand – en het
eten was goed verzorgd. Veel interessante mensen
gesproken en veel opgeschoten van ieders verhaal.
Kortom een gezellige leerzame, zonnige
zomerschool, Ik ben er volgend jaar weer bij , een
echte aanrader!

Eind augustus is ROOD
Breda weer bijeen
gekomen, en heeft
meteen twee kersverse
leden mogen
verwelkomen.

De maand september
staat in ieder geval in het teken van Breda Barst.
Evenals voorgaande jaren heeft ROOD een standje
weten te bemachtigen, op zondag 17 september
wel te verstaan. Naast dit evenement gaat ook
ROOD zich bezighouden met de verkiezingen in
november, het organiseren van een ledenavond, en
uiteraard SP acties ondersteunen.

Ook een ROOD-overleg bij wonen? Dit kan op
donderdag 14 september te tuinzigtlaan 14 (naast
de Rooi Pannen) of twee weken later op de 28e

beide vanaf 20.00u.

Of bezoek onze kraam tijdens Breda Barst
natuurlijk!

di 26-09 basisscholing SP deel 1
gemeenschapshuis De Wegwijzer
steendorpstraat 2 - 20.00 uur

ma 02-10 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis De Wegwijzer
steendorpstraat 2 - 20.00 uur

di 12-10 basisscholing SP deel 2
gemeenschapshuis De Wegwijzer
steendorpstraat 2 - 20.00 uur

di 19-10 basisscholing SP deel 3
gemeenschapshuis De Wegwijzer
steendorpstraat 2 - 20.00 uur

zo 01-10 deadline volgende Slagkracht

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 (zie onder).

Redactie, vormgeving en coordinatie:

Johan Kwisthout
Hans Creemers
Joost Hooghuis
Yvo Broekhoven
Ben van den Bosch
Maurice Spapens

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 06-30261022

Rood: roodbreda@sp.nl of 06-29171104

ADRESSEN

AGENDA

ANTON SNEL
coordinator ROOD Breda

ROOD
ROOD ZOMERSCHOOL 2006

COLOFON

ALS WE ZÓ GAAN BEGINNEN...

 


