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Op zaterdag 20 september trad ´s
werelds beste DJ op in zijn geboortestad
Breda. Terwijl er eigenlijk alleen een DVD-
presentatie gehouden zou worden, trad
hij ook nog een uurtje ´live´ op voor een
uitzinnig publiek op de Grote Markt.
Duizenden jonge Bredanaars hebben
genoten van dit onverwachte extraatje.

Toch heeft het optreden de nodige
commotie opgeleverd. De
bewonersvereniging Stadshart probeerde
zelfs met een kort geding het optreden in
zijn huidige vorm te verbieden. Wat mij
betreft een wat zwaar middel, maar de
kritiek die de bewoners hadden was wat
volgens mij terecht.

De bewonersorganisatie klaagden over
twee zaken: het totale gebrek aan
communicatie van de gemeente (waar
hebben we dat vaker gehoord...) en de
vergunning die was afgegeven voor een
geluidsvolume van 102 decibel. Dat is
volgens BINAS het geluid van een
helicopter op 30 meter hoogte, terwijl
voor dit soort evenementen normaal veel
lagere maxima worden gesteld.

Op beide punten geef ik de bewoners
gelijk. Het kan nooit de bedoeling zijn dat

je als bewoner van de Grote Markt enkele
dagen vantevoren in de krant moet lezen
dat er een popconcert naast je woning
wordt gehouden. De gemeente had zo
snel mogelijk in overleg moeten treden en
minimaal in de hele binnenstad een
bericht moeten verspreiden dat dit
optreden gepland was, zodat bewoners
maar ook bijvoorbeeld restauranthouders
hier rekening mee konden houden. En 102
decibel is gewoon te veel om in het
stadshart twee uur lang te produceren.
Met een uitgekiende versterking had het
publiek van het optreden kunnen
genieten, terwijl de geluidsoverlast binnen
de perken bleef.

De gemeente heeft hier enerzijds goed
werk geleverd door het optreden te
faciliteren - want laat er geen
misverstand over bestaan, het evenement
was an sich een aanwinst voor de stad -
maar heeft tegelijkertijd zich flink laten
kennen door zich niet aan de bewoners te
storen en de regels opzij te schuiven op
een moment dat men kon ‘scoren’ met
Tiësto. En dat is een lelijke smet op een
mooie avond.

Johan Kwisthout

Optreden DJ Tiësto

Gemeentesecretaris of Bouwcommissaris?
Dat is de vraag die Bernard Ouwerkerk,
gemeentesecretaris van Breda, zichzelf zal
moeten stellen als het de SP aangaat.
Ouwerkerk heeft eerder dit jaar een
commissariaat aanvaard bij
bouwonderneming BVR, die onder andere
de ‘Poort van Breda’ heeft gebouwd. Het
college van B en W had geen problemen
met de functie. De raad was hierover niet
geïnformeerd en kreeg het nieuws via een
journalist van BN-De Stem te horen.

De SP vindt een dergelijke combinatie
volstrekt onwenselijk. Als
gemeentesecretaris - de hoogste
ambtenaar in Breda - zit Ouwerkerk bij alle
collegevergaderingen en is hij vaak als een

van de eersten in Breda op de hoogte van
bijvoorbeeld bouwplannen. De schijn van
belangenverstrengeling bestaat dan
natuurlijk al heel snel, en dat kan niet in
een dergelijke functie.

De SP heeft ook zijn onvrede geuit over
het feit dat het college de raad niet
geïnformeerd heeft over deze kwestie.
Hoewel de gemeentesecretaris formeel
onder het college valt, hadden
burgemeester en wethouders moeten
weten dat dit politiek gevoelige informatie
was. De verwachting is overigens dat
Ouwerkerk na alle ophef afstand zal doen
van zijn commissariaat.
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Hoera!

In december bestaat de
Bredase SP-afdeling 10
jaar. Een mijlpaal waar
we graag bij stil willen
staan. Het bestuur is op
dit moment aan het
brainstormen over
mogelijke activiteiten.
Graag vragen we u om
met ons mee te denken;
om wat herinneringen op
te halen willen we in
ieder geval in iedere
Slagkracht tot aan
december een verhaal
‘uit de oude doos’ aan u
presenteren. Deze keer:
de gele kaarten-actie uit
2002.

2002: Gele kaart tegen kiezersbedrog

Met deze niet mis te
verstane woorden maakte
de SP direct na de
raadsverkiezingen van
2002 aan de zittende
collegepartijen duidelijk
dat de SP niet met deze
partijen wenste te
onderhandelen over een
nieuw college. De SP liet
het niet bij woorden en
startte zowat daags na de
verkiezingen een gele
kaarten-actie onder de
bevolking met als titel ‘Gele
kaart tegen kiezersbedrog’.
Wat was er aan de hand?

Twee dagen na de
verkiezingen had het zittende
college een ambtelijke notitie
naar buiten gebracht – die al
lang voor de verkiezingen
geschreven was – waaruit
duidelijk naar voren kwam,
dat het gemeentebestuur een
financieel wanbeleid had
gevoerd en dat daarvoor in
deze periode de rekening
betaald zou moeten worden.
De lijsttrekkers van de
collegepartijen CDA, VVD en
PvdA (respectievelijk Janus
Oomen, Lous van Beusekom

‘Wij doen geen zaken met bedriegers’

en Marja Heerkens) waren op
de hoogte van deze notitie,
de andere partijen niet. De
notitie was doelbewust pas
na de verkiezingen naar
buiten gebracht, zodat de
zittende partijen niet
afgerekend konden worden
op het door hun gevoerde
beleid.

De SP maakte haar naam als
actiepartij waar en
verspreidde binnen korte tijd
duizenden kaarten in de stad.

Vele honderden werden
ingevuld door woedende
Bredanaars en werden in de
vorm van een meterslang
‘tapijt van protest’
aangeboden aan de
burgemeester. De
collegepartijen trokken er zich
weinig van aan: dezelfde
partijen vormden ook na
maart 2002 het nieuwe
college van B en W.

Waar is ‘de Rode Wijk’?

Tijdens een wijkbezoek van de gemeenteraad
werd de SP door een buurtbewoner
opmerkzaam gemaakt op een wijkje in Breda
wat van oudsher ‘de rode wijk’ heet, omdat
de huizen kort na de Eerste Wereldoorlog
door socialisten gebouwd zijn. Bent u bekend
met historisch Breda? Weet u over welke
straten we het hier hebben? Laat het dan
even weten aan de redactie (per adres
Stadserf 1, 4811 XS Breda, of email
breda@sp.nl). Onder de goede inzenders
verloten we het boek ‘Groeiend Verzet’ van
Remi Poppe.

Joost Hooghuis waarnemend voorzitter

Koos Gouka heeft zich teruggetrokken als
voorzitter. Vice-voorzitter Joost Hooghuis
neemt de functie waar tot aan de nieuwe
bestuursverkiezingen in januari. Het bestuur
heeft secretaris Jeroen van den Heuvel
aangewezen als nieuwe vice-voorzitter.

Koos had bij de vorige verkiezingen al
aangegeven liever geen voorzitter meer te
zijn, maar besloot aan te blijven totdat er een
geschikte kandidaat was om hem op te
volgen. Koos blijft wel aan als penningmeester
en blijft de raadsfractie ondersteunen met
commissiewerk.
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Dit verhaal werd ons opgestuurd door
de uitbaters van een snackbar aan de
Sophiastraat, sympathisanten van de
SP.

Als buitenlandse ondernemer heb je het
niet makkelijk in Breda. Wij zijn vanuit
Amsterdam naar Breda gekomen om hier
een zaak te beginnen. Ik zal een paar
voorbeelden geven.

Het eerste voorval begon met een
politieagente. Mijn man en ik stonden in de
zaak, ze komt binnen, loopt zonder iets te
zeggen naar binnen, en negeert ons. Op
mijn vraag wat ze kwam doen en ook op
een vraag van mijn man gaf ze geen
antwoord. Ze liep door naar de keuken en
ook zonder iets te zeggen weer naar
buiten, ons stomverbaasd achterlatend.
Daar liet ik het niet bij zitten, en ik heb
gelijk een klacht ingediend. Daarop volgde
een keer of drie schriftelijk en mondeling
excuses.

Volgend voorval.
Blijkbaar werkt de politie niet goed samen
met de gemeente. Op een gegeven
moment komt er een agent binnen en
vraag op een onbeschofte manier naar de
terrasvergunning. Die hebben we, maar
omdat er al eens is ingebroken hebben we
die niet op de zaak. OK, we kunnen een
kopie op de zaak neerleggen, maar het
gaat mij erom de manier waarop. Alsof we
kleine kinderen waren werd ons bevolen
die op het bureau s‘morgens om 9 uur te
komen laten zien. Op mijn verzoek of dat
ook iets later kon werd ik afgesnauwd dat
ik niet bepaalde hoe laat ik op het bureau
kon komen. Alles was echt zeer
onvriendelijk, en het leek me dat de agent
het jammer vond dat we echt een
vergunning hadden.

Mijn man was een keer voor de zaak aan
het inparkeren en dat lukte niet zo. Mijn
man voelde zich plots heel draaierig. Aan
de overkant waren agenten net eten aan
het halen dus die zagen dat.
Hij raakte even een parkeerpaaltje, niets
beschadigd, maar toch net even een tikje.
Komen die agenten aanzetten en willen
mijn man in de boeien slaan. Maar door
hevig protest en gepraat van mijn man

zagen ze daarvan af. Maar mijn man moest
wel de zaak sluiten en mee naar het
bureau voor een blaastest. Hij drinkt niet,
dus dat is echt geen probleem. Hij
verklaarde dat hij gewoon even onwel was
geworden en kon weer gaan.

Na 11 september is alles nog grimmiger
geworden en krijgen we steeds invallen en
onderzoeken van belasting, politie,
accijnzen enzovoort. Een keer hebben ze
zelfs alle kastjes uitgehaald, en zijn ze ook
thuis gekomen. Later weer een briefje
maar niet aan ons, maar aan onze
accountant die er vragen over had
gesteld, met de mededeling dat het een
vergissing was. De Belastingdienst laat ons
ook niet met rust, vorig jaar hebben ze
drie dagen in huis alles onderzocht. De
accountant die over het algemeen
Nederlandse klanten heeft vind het ook
zeer vreemd, dat wij altijd die controles
krijgen.

En dan nu afgelopen vrijdag.
Controles in de Boschstraat en Haagdijk.
Onze zaak is in de Sophiastraat, maar
evengoed werden we weer meegenomen in
het onderzoek, en je raadt het al het
chique restaurant aan de overkant niet.
Maar liefst 15 mensen stonden ineens in
onze zaak terwijl er klanten zaten te eten.
Niets gevonden natuurlijk, alle papieren
waren in orde, maar ik ben gewoon erg
kwaad, en vind het hebben van een zaak
hier in Breda, niet leuk meer. Mijn man is
iedere dag vanaf 11 uur ‘s morgens tot
een uur of 12, half 1 in de nacht in touw,
en alles klopt, diploma`s zijn behaald en
alle vergunningen die we moeten hebben
zijn er, ik word hier zo moe van!

Wat wil ik hiermee nu stellen?
Dat het je als buitenlandse ondernemer in
Nederland niet makkelijk wordt gemaakt,
en dat ik soms zo moe word van al dat
gezeur over integratie en aanpassen. Mijn
man heeft zich heel erg aan moeten
passen en doet dat met plezier, maar door
deze ervaringen heeft hij een dubbel
gevoel, van ik doe hier mijn best ik pas me
aan, maar ze laten mij niet echt met rust.
Sommige onderzoeken zullen terecht zijn,
maar we worden echt veel te veel
gecontroleerd en de zin van het
ondernemerschap vergaat je zo wel.

Jade

Ervaringen van een buitenlandse ondernemer



Slagkracht 12 is het nieuwsblad van
SP afdeling Breda en verschijnt

maandelijks.

Redactie:
Joska Dubbeldam, Astrid Beuger,

Arne Goudriaan, Johan Kwisthout.
Opmaak: Patrick van Elewout. De
redactie is te bereiken per email:

joska.d@tiscali.nl of via het
afdelingsadres.

SP Hulpdienst:
Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00

uur op het Stadserf 1  via
telefoonnr. 076-529 43 32

De Nieuwsbrief van de SP verschijnt
maandelijks bij de brievenbus van
de Sociale Dienst aan de Vlaszak.

Redactie en opmaak:
Joska Dubbeldam

30 oktober
Gemeenteraadsvergadering,
Stadserf 1, 19.30 uur.

3 november
Scholingsbijeenkomst: De SP in
actie, gemeenschapshuis De
Biesdonk, Belgiëplein, 20.00 uur.

6 november
Begrotingsbehandeling in de
gemeenteraad, Stadserf 1, 19.30
uur.

10 november
Algemene Ledenvergadering,
gemeenschapshuis De Biesdonk,
Belgiëplein, 20.00 uur. Uitnodiging
en agenda worden nog
toegezonden.

27 november
Gemeenteraadsvergadering,
Stadserf 1, 19.30 uur.

1 december
Scholingsbijeenkomst: De historie
van de SP, gemeenschapshuis De
Biesdonk, Belgiëplein, 20.00 uur.

18 december
Gemeenteraadsvergadering,
Stadserf 1, 19.30 uur.
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Piercingverbod Florijn College

Op sommige opleidingen (met name horeca en toerisme) van
het Florijn College is door de schoolleiding een verbod op
piercings, naveltruitjes en dergelijke ingesteld. Leerlingen,
die vinden dat ze niet meer zichzelf mogen zijn, zijn een
handtekeningenactie gestart. De schoolleiding verdedigt hun
maatregel met het argument, dat het bedrijfsleven dit ook
van werknemers verwacht, en dat de leerlingen zo kunnen
wennen aan de normen die in hun toekomstige baan gesteld
worden.

De schoolleiding zou wat mij betreft gelijk hebben als ze de
kledingvoorschriften zouden beperken tot practica waar ze
functioneel zijn. Een praktijkles ‘serveren in een restaurant’
bijvoorbeeld: praktijklessen zijn er om de toekomstige
werksituatie na te bootsen en te oefenen, en daar past ook
kleding bij als dat in het werk gebruikelijk is. Maar waarom
ook kledingvoorschriften bij de Engelse les? Je zet een
leerling-brandweerman toch ook niet in zijn volledige
uitrusting in de klas bij een theorieles?

Iedere opleiding moet wat mij betreft – naast het opleiden
voor een specifiek beroep – jongeren vormen tot mondige,
kritische volwassen, die een eigen mening hebben en daar
voor uit durven komen, die zichzelf kunnen en durven zijn.
De school slaat met dit verbod de plank mis en ik wens de
leerlingen veel succes met hun actie.

Johan Kwisthout

Wordt Breda ook ?
Op dit moment telt onze
ledenlijst enkele tientallen
leden die tevens lid zijn van
ROOD, de jongerenorganisatie
van de SP. Op dit moment is
er echter nog geen Bredase
afdeling van ROOD. Wat mij
betreft is dit een gemis!

Of je nu jong of oud bent, de
SP is er voor iedereen. Veel
jongeren zijn dan ook binnen
de SP actief, bij acties, in het
bestuur of de gemeenteraad.
Toch is het zo, dat voor veel
jongeren de stap naar een
politieke partij wat te groot is.
Voor die jongeren kan het
contact met leeftijdgenoten in
ROOD juist wel stimulerend

zijn om zich met politiek bezig
te houden.

Dus: ben je jong, lid van
ROOD (of wil je dat worden),
en vind je net zoals ik dat het
belangrijk is dat er een lokale
ROOD-afdeling in Breda komt,
laat het me dan even weten,
dan kunnen we samen de
leden ervan overtuigen dat de
afdeling hier energie in moet
steken!

Johan Kwisthout,
fractievoorzitter en ROOD-lid,
email j.kwisthout@planet.nl,
telefoon 076-5138529.


