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Op 2 september koos de ledenvergadering van de SP in Breda de lijsttrekker voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Huidig raadslid Joyce van der Sanden kreeg het
vertrouwen van de overgrote meerderheid van de leden bij de verkiezingen voor het
lijsttrekkerschap.

Volgens de kandidatencomissie is Joyce de
ideale kandidaat om in maart 2010 de SP-lijst
aan te voeren. Joyce is 41, is moeder van drie
kinderen en werkt als P en O-adviseur bij Waco
Lingen Beton. Zit zit sinds 2006 in de raad voor
de SP. Joyce heeft onlangs de landelijke ‘groep
van 30’-kadercursus afgerond, een
tweejaarlijkse SP-opleiding voor aanstormend
talent, en we zijn dan ook blij dat dit
‘aanstormend talent’ zich beschikbaar heeft
gesteld als lijsttrekker voor de SP in Breda. Ze
geeft in de afgelopen vier jaar vele
beleidsterreinen onder handen gehad,
variërend van onderwijs tot sociale zaken tot
woningbouw. Joyce kan zich schriftelijk en in
het debat uitstekend uitdrukken, heeft politiek
‘fingerspitzengefühl’ en in haar werk als P&O
manager en in het verleden bij het waterschap
relevante kennis, ervaring en leidinggevende
capaciteiten opgedaan. We hebben er
vertrouwen in dat we met Joyce aan het roer
een prima uitslag kunnen halen bij de komende
verkiezingen.

Een prima lijsttrekker en goede kandidaten zijn
natuurlijk belangrijk, maar er komt meer kijken
bij een succesvolle verkiezingscampagne. We
zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Natuurlijk moeten we een verkiezings-pro-
gramma schrijven. Een werkgroep uit de
afdeling is bezig met het eerste concept wat we
op maandag 5 oktober in een eerste ronde op
de ledenvergadering bespreken, en in
november vaststellen. Ook de rest van de lijst
wordt in november vastgesteld. Ons grootste
kapitaal zijn echter onze 500 leden in Breda. In
de komende maanden gaat een bel-team van
de afdeling met alle leden contact opnemen om
te bespreken hoe zijn bij de campagne
betrokken kunnen en willen worden.

Dat kan bijvoorbeeld door het verspreiden van
folders huis-aan-huis, door mee te werken met
onze politieke stands bij de winkelcentra, maar
ook bij voorbeeld door een poster voor het
raam op te hangen, of informatiemateriaal
onder collega’s, familie en kennissen te

verspreiden. Uzelf bent natuurlijk de beste
ambassadeur voor de SP! De SP financieel
ondersteunen kan natuurlijk ook: uw bijdrage is
welkom op giro 4929895 ten name van SP
afdeling Breda, onder vermelding van “donatie
verkiezingscampagne”. Zo kan ieder lid een
steentje bijdragen aan de campagne. Samen
gaan we er voor zorgen dat de SP voor de
zevende keer op rij winst boekt bij de
gemeenteraadsverkiezingen in Breda!

JOHAN KWISTHOUT
Voorzitter SP Breda



NIEUWS
SP wil flitspaal bij bussluis
Op 28 augustus jl. stond in BN/De
Stem een artikel over een auto die
op de paal bij de bussluis aan de
Karnemelkstraat/Houtmarkt is
gereden. Hierdoor ontstaat schade
aan de bussluis, de betrokken auto
en is het verkeer geruime tijd
gestremd wegens opruim- en
herstelwerkzaam-heden. Volgens het
artikel in BN/De Stem zijn er
ongeveer 2 à 3 keer per maand
vergelijkbare aanrijdingen. Bij elke
aanrijding is er schade aan de
bussluis, schade aan de betrokken
auto, kans op letsel, verkeershinder,
etc. De kosten worden dan wel
verhaald op de bestuurder, maar het

INGEZONDEN BRIEF JOSKA DUBBELDAM
De meeste leden van de afdeling
Breda zullen me misschien wel
kennen. Of niet, maar dan is dit je
kans. Na jaren van actieve politiek,
ga ik Breda en haar inwoners op een
hele andere manier laten bewegen.
Want talent hoort wakker en alert te
zijn. En een gezonde geest hoort in
een gezond lichaam. En een
gezonde afdeling bestaat uit
gezonde lichamen, met daarin dat
talent. Dans is je duim op je pols, dat
ritme is een uniek ritme. Die
beweging is dans, jouw dans. Maar
wat is het ritme van de SP?

Volgend jaar hoop ik af te studeren
aan Avans Hogeschool, met als
specialisme dansexpressie en
dansmeditatie. Die studie gaat over
de dynamiek van groepsprocessen,
bijzondere groepen en de creatieve
mogelijkheden voor een gezonde
stad, waar het goed leven is. En de
SP in Breda is een bijzondere groep
mensen, wakker en gezond.
Ik ben studente De Vijf Ritmes, een
internationale dansmeditatie en ik
volg de masterclass van Monica
Ouwens in Breda, voor

JOSKA DUBBELDAM

danstherapeute. Als de afdeling of
jullie als leden vanuit je lijf het leven
wil voelen, dan kan dat. Voor mijn
afstudeerproject ben ik op zoek naar
een groep van 10 mensen, die
bewust en ontspannen in beweging
willen zijn. Als studente bied ik jullie
de unieke kans om voorzien van
deskundige begeleiding op
gevarieerde muziek mee te doen.
Al jaren dans ik, met als ervaring
Biodanza, De Vijf Ritmes en yoga bij
Hans Dolné (voor de kenners), maar
vooral hoe je met je lijf in je gevoel
bent en met je gevoel in je lijf bent.
En dat op gevarieerde muziek. Maar
omdat workshops van erkende en
afgestudeerde docenten ook gaan
over bijpassende prijzen, doe ik dat
voor jullie nog voor een prijs/
kwaliteitsverhouding die past bij mijn
ervaring.

Sinds ik vorig jaar te maken heb met
rugklachten is er wat veranderd. Ik
reis door mijn lijf en de dans brengt
me in mijn botten en de cellen van
mijn gevoel. En mijn actief zijn voor
de bevolking veranderd mee.
Kaderlid mag ik zijn, maar de manier
waarop is toe aan vernieuwing.

Deze serie D.N.A. workshops zijn
mijn afstudeerproject, de keus is aan
jullie. Ook voor de SP in Breda is er
deze kans, om het debat met elkaar
via het lijf te voeren. D.N.A. staat
voor de D van Dynamisch, de N van
No-nonsense en de A van Alert. Kan
je het debat met je lijf voeren en hoe
aware ben je als afdeling en bestuur
van talent, wijsheid, kennis en
kunde? Klaar om te winnen, alle
talent is alert! Een dynamische
afdeling kan de stad besturen, dus in
ieders lijf laten we dat socialisme
lekker ademhalen.

De websites hieronder vertellen wat
details. Aanmelden is meedoen en
kan tot 1 oktober 2009.

Tot dans,

Joska Dubbeldam
joska@casema.nl
076-5217719

www.devijfritmes.nl
www.monicaouwens.nl
www.djazzle.com
www.zero-point.nl

blijft een situatie die structureel
gevaar en overlast oplevert voor
zowel de onfortuinlijke automobilist,
de bussen en taxi’s en de gemeente.

We begrijpen dat palen de beste
manier zijn om verkeer te weren van
een bepaalde route. In de praktijk,
met 3 aanrijdingen per maand, blijkt
dit echter niet goed te werken. De SP
is daarom van mening dat een
betere oplossing zou zijn om een
permanente flitspaal op de bewuste
plek te zetten, in plaats van de
huidige paal. Iedere automobilist die
ten onrechte gebruik maakt van de
bussluis kan op die manier een
stevige boete krijgen. Op de Van

Brienenoordbrug zijn ook dergelijke
flitsers op de rijstrook waar alleen
maar vrachtwagens mogen rijden.
Auto’s en kleine vrachtwagens
waarmee met een B-rijbewijs mag
worden gereden worden daar
automatisch beboet. Technisch is het
dus mogelijk.

Deze oplossing voorkomt
terugkerende schade en ongemak.
We hebben daarom het College
gevraagd of ze bereid zijn de huidige
paal te vervangen door een flitspaal.
Als ze dit niet gaan doen willen we
weten wat voor maatregelen ze dan
gaan nemen om de frequentie van
de aanrijdingen terug te dringen.



Hoe ben je op het idee van Eerlijk
Beheer gekomen?

Wij, Emilie Terpstra en ik, zijn op dit
idee gekomen doordat wij zelf in de
Bredase kraakbeweging actief zijn en
beiden erg tegen leegstand en
verpaupering van panden zijn. Wij
wilden een alternatief bedenken voor
kraken, een manier waarop wij meer
samen kunnen werken met
eigenaren en gemeenten en tegelijk
meer woonruimte beschikbaar
maken, verpaupering tegengaan,
maatschappelijk bewust bezig zijn en
mensen dichter bij elkaar brengen.
Zo kwamen wij op het idee om Eerlijk
Beheer op te richten, waarin al deze
dingen de mogelijkheid hebben om
samen te komen.

Wat is er anders dan bij een
'normaal' bureau voor tijdelijke
bewoning (vaak 'antikraak'
genoemd)?

We zijn om verschillende redenen
niet voor de werkwijze van de
bestaande anti-kraak of beheer-
bureaus. Allereerst omdat het
bedrijven zijn die uit zijn op het
maken van winst zonder daarnaast
enig maatschappelijk gezicht te
tonen. Daarnaast zijn er vele en
vreemde regels wanneer je wil gaan
wonen via zo een bureau. Afspraken
zijn belangrijk maar op het moment
dat:

- je zonder aankondiging
gecontroleerd mag worden;

- je na twee waarschuwingen direct
moet vertrekken;

- je geen bezwaar mag maken tegen
sancties;

- je geen logees mag ontvangen;

- je geen een minderjarigen in huis
mag hebben;

- je niet op vakantie mag;

“EERLIJK BEHEER” OPGERICHT
Onlangs is de vereniging 'Eerlijk Beheer' opgericht, die woningzoekenden en aanbieders van tijdelijke
woonruimte bij elkaar brengt. Op zich niet nieuws, ware het niet dat Eerlijk Beheer uit ideële motieven is
ontstaan. De kosten van het lidmaatschap zijn ook onvergelijkbaar met de inschrijfkosten van commerciële
woningaanbieders: 2,5 euro of twee uur vrijwilligerswerk voor de buurt per maand. We spraken met Michel
Spekkers, bestuurslid van de SP en een van de oprichters.

- en daarnaast nog vele andere
aanwijzingen vanuit de organisatie
waar je je aan moet houden, dat de
regelgeving doorslaat.

Daarnaast heb je geen huurrechten
wanneer je antikraak woont. Wij gaan
dat totaal anders doen!

Wij vragen geen geld van de tijdelijke
bewoners, maar willen dat zij helpen
de buurt een fijnere plek te maken om
in te wonen, bijvoorbeeld door het
geven van buurtfeesten, het
opknappen van het pand, het starten
van een weggeefwinkel of iets wat de
buurtcohesie moet verbeteren. Ook
vragen wij bewoners hun voortuin
netjes bij te houden en hun ramen te
zemen, zodat het er ook allemaal
goed uit gaat zien voor omwonenden.
De bijdrage van de eigenaar zal
bestaan uit het betalen van een
gemiddeld bedrag voor gas, water en
licht.

Hoe loopt het tot nu toe?

Het loopt boven verwachting goed,
we hebben positieve pers en de
aanmeldingen blijven binnen komen,
de kans dat we de 100 leden deze
week ruim overstijgen is zeer reeël.
Deze week hebben we al de eerste
afspraak met een vastgoed makelaar
(Meeus), en de gemeente en
woningbouwcorperaties zijn volgens
een artikel in BN-deStem positief
verrast. De ruim 80 aanmeldingen nu
zijn woningzoekenden tot actieve
leden variërend van jong tot oud (het

oudste lid op dit moment is geboren
in 1948).

Hoe kan de politiek dit initiatief
steunen?

Allereerst natuurlijk door lid te
worden! Daarnaast door vanuit iedere
partij een afgevaardigde plaats te
laten nemen in het adviesorgaan dat
we op willen richten, en hopelijk ook
via de gemeenteraad om zo de
gemeente te stimuleren mee te
werken aan dit initiatief. Belangrijk is
te weten dat lid worden niet alleen
kan als je goedkope of gratis
woonruimte zoekt. Iedereen die het
gevoel heeft een meerwaarde te zijn
voor de vereniging is welkom.

Meer informatie over "eerlijk beheer"
is te vinden op www.eerlijkbeheer.nl;
aanmelden om lid te worden kan via
het aanmeldformulier op de website,
www.eerlijkbeheer.nl.



VOLGENS JOYCE
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 3 maart zal SP-lijsttrekker Joyce van der
Sanden maandelijks een column in Slagkracht 12
verzorgen.

Op de algemene ledenvergadering van 2 september ben
ik gekozen tot lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Ik wil
iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen dat
ik heb gekregen. Het komende halfjaar zullen we met zijn
allen hard moeten werken om de volgende verkiezingen
tot een succes te maken. En ik ben er van overtuigd dat
dat gaat lukken.

We hebben een groep enthousiaste leden die zich op
allerlei manieren inzet voor de SP. Op de eerste plaats de
kandidaat-raadsleden die het afgelopen jaar zich hebben
ingewerkt in het raadswerk. We hebben een perfecte mix
van jonge enthousiaste kandidaten en daarnaast een
aantal ‘ouwe rotten’ die inmiddels een aantal jaren
ervaring heeft in de raad. We vullen elkaar goed aan en
zullen een goed team gaan vormen de komende vier jaar.

De werkgroep die het verkiezingsprogramma gaat
schrijven is druk bezig om de tekst te herschrijven en een
nieuwe lay-out te maken. De onderwerpen blijven wel
hetzelfde: meer betaalbare woningen, gelijke kansen voor
iedereen, een goed armoedebeleid, re-integratie door de
gemeente zelf en niet door commerciële bedrijven,
democratisch gekozen wijk- en dorpsraden, schone en
veilige wijken, etc.

Het campagneteam is bij elkaar geweest en heeft de
naam al aangepast naar ‘champagneteam’. Want die
champagne zal 3 maart 2010 klaar staan als we de
verkiezingen hebben gewonnen! Er zijn heel veel goede
en creatieve ideeën om het komende halfjaar campagne
te gaan voeren. In de ALV en via de Slagkracht zult u
hiervan op de hoogte worden gehouden.

Er staat ons een hoop werk te wachten de komende zes
maanden. Daarbij kunnen we alle hulp goed gebruiken.
We hebben mensen nodig om te folderen, bemannen van
stands, foto’s maken, actievoeren in de wijken en nog
veel meer. De komende tijd zullen we alle leden bellen
om te vragen of ze ons willen helpen. U kunt zich ook nu
al aanmelden als u zich wilt inzetten voor onze
campagne. U kunt mij bellen (06-43013368) of mailen
joyce@spbreda.nl

Samen gaan we er een mooie campagne van maken en
ervoor zorgen dat we in 2010 met een grote fractie in de
raad komen.

JOYCE VAN DER SANDEN
Lijsttrekker SP Breda

wo 30-09 deadline Slagkracht oktober

ma 05-10 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, Gemeenschapshuis
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2.
Onder andere eerste bespreking
concept-verkiezingsprogramma.

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
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–29171104
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Meld je ook aan op de besloten ledenwebsite voor
Bredase SP-leden: mail naar michel@spbreda.nl
voor meer informatie.


