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De Beyerd die we graag willen behouden, een 
mooi monument. Een bron van inspiratie voor 
de kunstenaars. Afbraak van subsidies. Vereni-
gen die steeds minder krijgen. De daklozen die 
tussen wal en schip raken.
Jullie zien dat we een partij zijn die we willen 
zijn in de gemeente Breda. Staan waar we 
volgens de partijregels voor staan. Landelijk 
hebben we ons goed laten horen tegen het 
kabinet en zijn plannen. De demonstratie in Den 
Haag op 25 september tegen het kabinetsbeleid. 
Wat te denken van de enorme ledengroei. Breda 
dik 400 leden. Daar mogen we trots op zijn.
De voorbereidingen voor de komende verkiezin-
gen zijn in volle gang. Het draaiboek wordt 
gemaakt. Lijsten van kandidaten worden 
ingevuld. Er word gewikt en gewogen. Jullie 
zien, we zijn volop in beweging. 
Uitnodigingen voor de ledenvergaderingen 
komen er aan. Geef je op straks om campagne te 
voeren. We hebben jullie hard nodig. Probeer je 
vrienden, familie en kennisen te overtuigen van 
onze partij. We hopen flink te groeien. We gaan 
voor 5 zetels.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet deze 
maand.
Het bestuur staat als een huis. Dat kan alleen 
met jullie vertrouwen en steun. De basis, dat is 
waar onze partij op steunt. Dat zijn de grondleg-
gers voor ons denken, handelen en doen. 
Kortom; jullie lieve kameraden en vrienden. 
Groeten en tot ziens de volgende maand.

Benjamin van den Bosch
bestuurder SP

Verkiezingen gemeenteraad maart 
2006
Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. 
Bij dezen praat ik u even bij.

Bij verkiezingen horen een kandidatenlijst, een 
verkiezingsprogramma en een verkiezingscam-
pagne. De kandidatenlijst en het programma 
worden vastgesteld op 8 november tijdens onze 
ledenvergadering in gemeenschapshuis de 
Poelewei. De kandidatenlijst wordt voorgedra-
gen door het afdelingsbestuur. Het conceptpro-
gramma is besproken op de ledenvergadering 
van 10 oktober en wordt verder bijgeschaafd

naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullingen 
van onze leden en sympathisanten. U kunt uw 
opmerkingen overigens ook plaatsen op ons forum op 
de website (www.breda.sp.nl).

De kandidatenlijst wordt in januari officieel ingediend 
bij de gemeente. Met de nieuwjaarsreceptie, half 
januari, gaat onze campagne van start. Nog meer dan 
in andere jaren valt of staat deze voor een groot deel 
door de inzet van onze leden. Wat gaan we onder 
andere doen:

* we verspreiden 50.000 folders in Breda in de weken 
voor de verkiezingen, en nog eens 50.000 laatste-dag 
kaarten in het weekend voor de verkiezingen.
* uiteraard hangen onze posters in de stad: bij de 
verkiezingsborden en op een aantal driehoeksborden.
* we zijn aanwezig bij de politieke markt in het 
centrum, met standjes bij winkelcentra en in de 
wijken. Met name het laatste is typerend voor de SP: 
met een geluidswagen en zoveel mogelijk vrijwil-
ligers gaan we huis aan huis proberen mensen te 
overtuigen SP te stemmen.
* daarnaast hebben we betaalde reclame-uitingen op 
verschillende manieren.
* we organiseren een verkiezingsfeest met bekende 
bands in Breda.
* we bouwen een caravan om tot reusachtige tomaat.
* er wordt een campagnesong en een carnavalskraker 
voor ons geschreven.
* daarnaast zijn we natuurlijk aanwezig bij de lijst-
trekkersdebatten enzovoorts.

In de maand februari kunt u de SP dus overal tegenko-
men. Maar we willen ook u graag vaak tegenkomen 
bij onze campagneactiviteiten. 100.000 folders 
verspreiden is ongeveer 400 mensuren vrijwilliger-
swerk. Stands moeten bemand worden, materiaal in 
elkaar gezet worden, en met name bij onze huis-aan-
huis campagne is iedere helpende hand welkom. 
Joyce is druk bezig om alle informatie over helpende 
handen bijeen te krijgen om deze campagneactivit-
eiten zo goed mogelijk te kunnen organiseren; heeft u 
zich nog niet aangemeld als actieve medewerker, 
aarzel dan niet en geef het aan ons door. Maar ook als 
u zich niet actief in wilt of kunt zetten, kunt u ons 
steunen door uw vrienden, collega's en familie te 
overtuigen om in maart 2006 SP te stemmen, of nog 
beter: lid te worden van de beste en actiefste partij van 
Breda!

Johan Kwisthout, campagneleider
Pagina 1 oktober 2005

   

   

  

  

Wisselaar in actie
Wie door de Wisselaar rijdt, loopt of fietst, 
kan er niet omheen: hier is iets aan de hand. 
De wijk hangt vol met SP-pamfletten 'Slopen 
is Bezopen', er gaat geen week voorbij of de 
wijk staat in de krant. Woningbouwvereniging 
Laurentius wil 142 uitstekende woningen 
slopen, en de bewoners en de SP zijn het daar 
faliekant mee oneens. De strijd tegen sloop 
wordt op verschillende fronten gevoerd:

* er is een actiecomitie c.q. bewonersverenig-
ing in oprichting, wat - gesteund door de 
overgrote meerderheid van de bewoners - 
Laurentius ervan probeert te overtuigen dat er 
niet gesloopt mag worden. Reeds vele 
handtekeningen zijn er opgehaald, van 
mensen in een bedreigde woning én solidaire 
buurtbewoners. Een actiebijeenkomst van de 
SP bracht 150 buurtbewoners op de been, de 
helft van hen waren present bij een heuse 
demonstratie bij het stadhuis. Bij iedere 
bijeenkomst die Laurentius organiseert is 
hetzelfde geluid uit alle kelen te horen: slopen 
is bezopen!

* ook in de gemeenteraad wordt de strijd 
aangebonden met de sloopplannen. De druk 
op wethouder Volkshuisvesting, Alfred 
Arbouw, om de sloopplannen niet te steunen 

neemt toe. We doen onze uiterste best om in 
januari, als het burgerinitiatief mogelijk is 
geworden, meteen een door de hele wijk 
gesteund initiatiefvoorstel op de agenda van 
de raad te krijgen, met de bekende inhoud: 
slopen is bezopen.

* daarnaast dienen we de directie van Lau-
rentius ook in de ledenraad van repliek. Een 
aantal SP'ers zijn namens hun wijk verkozen 
in de ledenraad; een daarvan (Koos Gouka) 
wordt door zijn optreden in de wijk met 
royement bedreigd. We hebben onmiddellijk 
de buurt gemobiliseerd om bij de ledenraad 
te protesteren tegen dit ondemocratische 
voorstel om hun vertegenwoordiger aan de 
kant te schuiven. De uitkomst hiervan is op 
dit moment nog niet bekend.

Samenvattend: spannende tijden in de 
Wisselaar. Helaas natuurlijk: bewoners 
willen graag gewoon rustig in hun huis 
blijven wonen in plaats van te moeten 
vechten tegen een 'sociale verhuurder'. De 
SP laat duidelijk zien hoe actie en fractie 
elkaar kunnen versterken, en hopelijk tot een 
succes kunnen leiden.

Johan Kwisthout

Oktober 2005

Wanneer Wat        Waar
za 1  Dag van de ouderen      Overal
ma 3  Afdelingsvergadering      Fractiekamer
wo 5  Commissie Sociale zaken Arbeidsmarktbeleid
  en Welzijn (SAW)      Stadhuis
do 6  Commissie MSO      Stadhuis
vr 7  Nieuwe Tribune 
ma 10  Ledenvergadering: kieslijst
di 11  Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Vervoer (SOV) Stadhuis
wo 12  Commissie ECG      Stadhuis
do 13  Commissie AZ      Stadhuis
ma 17  Afdelingsvergadering      Fractiekamer
di 18  Scholingsavond      Biesdonk
ma 24  Afdelingsvergadering      Fractiekamer
ma 31  Afdelingsvergadering      Fractiekamer
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JOOST MAG HET WETEN

Jaha, niet altijd weet Joost het maar hij wordt dat in 
ieder geval geacht.
Zo werd ik deze week gebeld met de vraag of men 
nog kon reserveren voor de demonstratie op  24 
september in Den Haag. Dat was de week ervoor, ik 
lag al een week thuis op de bank en in bed uit te 
griepen. Het is dan sip om zelf ook pas een week te 
laat de Slagkracht ontvangen te hebben en daar 
opmerkingen over te krijgen.
Ik kan u niet meer aanbieden dan het excuus dat ik 
van de betreffende verantwoordelijke heb gehad. 
Het komt op het volgende neer. De verantwoordeli-
jke voor de verspreiding van de Tribune heeft af 
moeten haken wegens privé-zaken en is vervangen.
In de overname heeft een kink gezeten. Derhalve 
met excuus de Tribune een week te laat.
Er wordt aan gewerkt om dit te voorkomen maar 
zoals u allen weet het is en blijft vrijwilligerswerk 
wat onze mensen doen, zoals mijn vader altijd zei, 
wie helpt kan geen fouten maken.

Als het goed is hebben we de ledenavond gehad met 
betrekking tot de eerste verkiezingsbesprekingen, ik 
hoop dat er velen van u gekomen zijn en dat er 
goede discussies zijn gevoerd.

Maurice Spapens
afdelingsvoorzitter

WISSELAAR IN ACTIE

Wie door de Wisselaar rijdt, loopt of fietst, kan er 
niet omheen: hier is iets aan de hand. De wijk hangt 
vol met SP-pamfletten 'Slopen is Bezopen', er gaat 
geen week voorbij of de wijk staat in de krant. 
Woningbouwvereniging Laurentius wil 142 uitstek-
ende woningen slopen, en de bewoners en de SP zijn 
het daar faliekant mee oneens. De strijd tegen sloop 
wordt op verschillende fronten gevoerd:

* er is een actiecomitie c.q. bewonersvereniging in 
oprichting, wat - gesteund door de overgrote meer-
derheid van de bewoners - Laurentius ervan probeert 
te overtuigen dat er niet gesloopt mag worden. Reeds 
vele handtekeningen zijn er opgehaald, van mensen 
in een bedreigde woning én solidaire buurtbewoners. 
Een actiebijeenkomst van de SP bracht 150 buurtbe-
woners op de been, de helft van hen waren present bij 
een heuse demonstratie bij het stadhuis. Bij iedere 
bijeenkomst die Laurentius organiseert is hetzelfde 
geluid uit alle kelen te horen: slopen is bezopen!

* ook in de gemeenteraad wordt de strijd aangebon-
den met de sloopplannen. De druk op wethouder 
Volkshuisvesting, Alfred Arbouw, om de sloopplan-
nen niet te steunen neemt toe. We doen onze uiterste 
best om in januari, als het burgerinitiatief mogelijk is 
geworden, meteen een door de hele wijk gesteund 
initiatiefvoorstel op de agenda van de raad te krijgen, 
met de bekende inhoud: slopen is bezopen.

* daarnaast dienen we de directie van Laurentius ook 
in de ledenraad van repliek. Een aantal SP'ers zijn 
namens hun wijk verkozen in de ledenraad; een 
daarvan (Koos Gouka) wordt door zijn optreden in de 
wijk met royement bedreigd. We hebben onmiddel-
lijk de buurt gemobiliseerd om bij de ledenraad te 
protesteren tegen dit ondemocratische voorstel om 
hun vertegenwoordiger aan de kant te schuiven. De 
uitkomst hiervan is op dit moment nog niet bekend.

Samenvattend: spannende tijden in de Wisselaar. 
Helaas natuurlijk: bewoners willen graag gewoon 
rustig in hun huis blijven wonen in plaats van te 
moeten vechten tegen een 'sociale verhuurder'. De SP 
laat duidelijk zien hoe actie en fractie elkaar kunnen 
versterken, en hopelijk tot een succes kunnen leiden.

Johan Kwisthout

G E Z O C H T

M e n s e n  d i e  m e e
w i l l e n  h e l p e n

e e n  f r i s s e
w i n d

d o o r  d e

h u l p d i e n s t
t e  l a t e n

w a a i e n

v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e
m a i l :

mauricespapens@tomaatnet.nl
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UIT DE COMMISSIES

In de commissie SOV (Stedelijke Ontwikkeling en 
Verkeer) kwam een inspreker. In Boeimeer is een 
kantoorpand met aangebouwd woonhuis. Er zijn wel 
twee aparte voordeuren. De inspreker stelde voor 
om de bestemming zowel kantoren als woonhuizen 
te geven. Zijn argumentatie was ook heel redelijk. 
De commissie kon er zich goed in vinden. Alleen de 
wethouder niet. Die schudde een aantal zaken uit de 
mouw waarom het niet kon. Derhalve zal er een 
artikel 19 procedure opgestart moeten worden door 
de inspreker.

Dan kwam de jeu de boules baan en het maïsdool-
hof weer ter sprake. De wethouder maakte haar 
excuses voor alle gemaakte fouten in het verleden, 
maar bleef op haar standpunt. Bestaande wetgeving, 
het bestemmingsplan en streekplan laten het niet 
toe. Aan de andere kant van de weg mag het wel. 
Deze zaak loopt nu al zeven jaar en uitzicht is er 
niet

De SP vindt dat hier een kleine ondernemer gepest 
wordt, oftewel burgers kwallen. En zo hoor je niet 
met ze om te gaan. De andere commissieleden 
vonden ook dat er een fatsoenlijke oplossing voor 
deze mensen gevonden moet worden. Maar de 
wethouder gaf geen krimp. Overigens mogen ze het 
gebied wel volbouwen met kassen. Alsof we daar op 
zitten te wachten in het buitengebied. Dat betekent 
dus of naar de rechter gaan of een artikel 19 proce-
dure (gedeeltelijke verandering van het bestem-
mingsplan) beginnen. Maar misschien is arbitrage 
ook wel een oplossing.

Vervolgens de Nieuwe Mark. Nu is het standpunt 
van de SP over de haven bekend. Dat gaan we niet 
herhalen. De rest van de commissie was in een hiep 
hiep hoera stemming. De SP bekeek het wat 
nuchterder. We blijven waarschijnlijk binnen het 
budget. De voortgang is goed en zakelijk. Wij 
willen weten of de wens en de kostenraming voor 
diep water wel realistisch is. Budgetoverschrijding-
en hebben we al genoeg gezien.

Tenslotte het bekende staartje. Weet U nog dat 
verhaal over de tuinder die de HSL terwille was en 
nu failliet dreigt te gaan vanwege de RNLI 
(milieugrens). De commissie wilde weten hoe ver 
het daar mee was of moeten we het weer op de 
agenda zetten.  

Frank Vergroesen

Slagkracht 12
Het nieuwsablad van de
SP afdeling Breda
Verschijnt maandelijks
slagkrachtbreda@sp.nl

Redactie
 Ben van de Burg
 Johan Kwisthout
 Judith Koelewijn
 Maurice Spapens
 Joyce van der Sanden
Vormgeving
 Yvo Broekhoven
Coördinatie
 Maurice Spapens

SP Fractie & Sp Hulpdienst
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1  Tel 076-5294332

Volgens Ben
Beste partijgenoten en kameraden,

Deze schrijver heeft het bestuur beloofd om elke 
maand een stukje te schrijven. Deze belofte wil ik 
graag nakomen. Alleen ik heb goed moeten nadenken 
waarover ik het wilde hebben om jullie aandacht vast te 
houden. Ik heb besloten om de maand door te nemen 
wat er zoal gebeurd is. Zowel landelijk als plaatselijk.

Wel, er is deze maand genoeg gebeurd. De akties in de 
Wisselaar wat een overwinning voor onze partij geno-
emd kan worden. De reacties van de mensen, de pers, 
de partijen. Ik heb het gevoel dat we de akties tegen het 
slopen van goede betaalbare woningen gaan winnen. 
Dat Laurentius het gaat verliezen. Dat we alle steun 
krijgen die we nodig hebben van alle berokken organi-
saties en partijen.

De nieuwe wet op de WMO waar onze specialist Frank 
in duikt. Zorgen dat de wet die Breda moet gaan uitvo-
eren, namelijkl een zorgloket voor alle diensten, goed 
ingevuld gaat worden.

De intigratiewet die aan alle kanten rammelt. Die heel 
veel geld kost, wat weggegooid is. Ook dat wordt 
aangepakt door het bestuur en onze specialisten. Dat 
het geld daar komt waar het hoort. Bij de minima en de 
zwakkeren in onze maatschappij die graag weer willen 
werken.
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Red de Sociale Werkvoorziening

Drie van de vier sociale werkplaatsen zit in finan-
ciële problemen. Het wordt steeds moeilijker om 
aan opdrachten te komen, omdat een deel van het 
werk naar Oost-Europa verdwijnt. Gemeenten 
sturen steeds vaker bijstandscliënten en anderen 
zonder WSW-indicatie naar de sociale werkplaats. 
Dat geeft onrust onder het personeel en de voorman-
nen. In de sociale werkplaatsen gebeuren meer 
bedrijfsongevallen dan ergens anders. Gemeenten 
hebben onvoldoende aandacht voor de arbeidsom-
standigheden en begeleiding van de mensen die in 
de WSW zitten. Steeds meer directeuren krijgen een 
salaris dat hoger is dan dat van de minister-
president  terwijl de medewerkers er juist in koop-
kracht op achteruit gaan.
De sociale werkplaats moet blijven bestaan als 
beschutte werkplek voor mensen met een handicap. 
De sociale werkplaats mag geen plek worden waar 
alle mensen met problemen naar toe gestuurd 
worden.
In plaats van de problemen op te lossen, zekerheid 
te bieden en te zorgen voor een beschutte omgeving 
wil de regering een groot deel van de mensen uit de 
WSW helpen.
Onder het motto van modernisering wil staatssecre-
taris Van Hoof:
·Alle gedeeltelijk arbeidsongeschikten buiten de 
WSW houden;
·Alle mensen die voor 1998 in de WSW werkten 
opnieuw laten onderzoeken en zo gauw mogelijk uit 
de WSW gooien. De belofte uit 1998 dat deze 
mensen met rust worden gelaten lapt hij aan zijn 
laars. Ze worden niet direct ontslagen. Maar de 
gemeenten krijgen minder geld als ze mensen niet 
uitplaatsen en krijgen een beloning als ze wel 
mensen uitplaatsen. De druk om de sociale werk-
plaats te verlaten, zal dus toenemen;
·Er mag niet meer geïnvesteerd worden in machines 
en apparaten. In plaat van een productie- en dienst-
verleningsbedrijf moet de sociale werkplaats een 
‘mensontwikkelbedrijf’ worden. Maar mensen zijn 
toch geen fotorolletje?
·Onderzocht gaat worden of de functielonen kunnen 
worden afgeschaft of verlaagd.
·In plaats van de problemen op te lossen veroorzaakt 
de regering alleen maar meer problemen. Van Hoof 
spreekt mooie woorden over ontwikkeling van 
mensen, maar zet ondertussen wel een grote groep 
op de schopstoel en wil van de anderen het loon 
verlagen. Door de herbeoordeling van de WAO’ers 
raakt een deel van de mensen in de sociale werk-
plaatsen hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijt. 
Nu moeten werknemers in de sociale werkplaats 

ook nog eens bang zijn voor het verlies van hun baan 
bij de sociale werkplaats. 
In oktober spreekt de Tweede Kamer met staatssecre-
taris Van Hoof over zijn plannen.
De SP is van mening dat de regering de sociale 
werkplaats niet mag laten stikken. Van Hoof moet de 
verantwoordelijkheid nemen en zich niet verschuilen 
achter de gemeentebesturen.
De SP eist:
·Laat de mensen met rust die al vóór 1998 bij de 
WSW terecht kwamen. Kom de beloften na! Zij die 
willen en kunnen moeten begeleid worden naar werk 
buiten de WSW
·De WSW moet toegankelijk blijven voor mensen die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of worden.
·Geen onderzoek naar verlaging van de lonen. Een 
verhoging is op zijn plaats. Wel moet er onderzoek 
komen naar de beloning van directeuren en van leden 
van de raad van commissarissen;
·Meer overheidsopdrachten voor de sociale werkp-
laatsen.
·De sociale werkplaatsen openhouden voor mensen 
met een handicap en geen enkele dwang op mensen 
en gemeenten om werknemers kwijt te raken. 

Kom in actie!
Red de sociale werkvoorziening

Slagkracht 12
Het nieuwsablad van de
SP afdeling Breda
Verschijnt maandelijks
slagkrachtbreda@sp.nl

Redactie
 Ben van de Burg
 Johan Kwisthout
 Judith Koelewijn
 Maurice Spapens
 Joyce van der Sanden
Vormgeving
 Yvo Broekhoven
Coördinatie
 Maurice Spapens

SP Fractie & Sp Hulpdienst
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00
Loop binnen of bel voor een afspraak.
Stadserf 1  Tel 076-5294332
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m a n a g e m e n t
s e c r e t a r e s s e

v o o r  o n g e v e e r  6  m a a n d e n

v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e
m a i l :

mauricespapens@tomaatnet.nl

    

SP ZET GROTE VRAAGTEKENS 
BIJ AANBESTEDING

De aanbestedingen in het Brabantse openbaar 
vervoer zijn de laatste tijd terecht veel in het nieuws 
geweest. De zittende vervoerder, BBA, mag na ruim 
70 jaar het veld ruimen. In eerste instantie mochten 
Connexxion, Hermes en Arriva/TCR in Brabant 
gaan rijden. Al vrij snel bleek door een rekenfout 
dat nog een bedrijf, Arriva, mocht aanschuiven. 
Hermes krijgt hierdoor minder vervoergebied. 

De rekenfout was voor de SP één van de redenen 
om de geheimzinnigheid rondom de aanbestedingen 
eens weg te nemen. Een maand lang druk uitoefenen 
resulteerde in een extra en openbare vergadering. 
Hier moest duidelijkheid gegeven worden wat het 
rijden van openbaar vervoer in Brabant voor de 
verschillende bedrijven waard was en wat het de 
reiziger en de provincie oplevert.

Voor de SP stond voorop dat niet alle bedrijfsge-
gevens op tafel moesten komen, maar wel een uitleg 
waarom de BBA hardnekkig vol bleef houden recht 
te hebben op 2 van de 5 aanbestede concessies. Ook 
hadden wij signalen opgevangen dat niet alle bedri-
jven even netjes met het personeel omgingen, 
terwijl hier wel eisen aan gesteld worden in de 
verschillende bestekken. Tenslotte moest voor ons 
duidelijk worden uit welk budget de (eventuele) 
juridische kosten betaald zouden worden. Niet uit 
het potje Openbaar Vervoer wat de SP betreft.

Op geen van bovengenoemde vragen werd een goed 
antwoord gegeven, ook niet in tweede termijn. Het 
lag ´onder de rechter´ aldus de gedeputeerde Janse 
de Jonge en daarover doen we geen uitspraken.

´Procedure concessieverlening OV juist´ kopt het 
Brabant Weekbericht (het propaganda krantje van de 
provincie) doodleuk. Verder staat vermeld dat de 
commissie EMG de gedeputeerde steunde in zijn 
opvatting dat ‘juist de toepassing van de officiële 
procedure van openbare, Europese aanbesteding, 
een waarborg voor een transparante procedure was’ . 

Dit is behoorlijk in tegenspraak met de zorgen die 
de SP uitte over de hele gang van zaken, met name 
de mogelijkheid van een langdurige rechtsgang. 
Ook op de transparantie valt het nodige af te dingen: 
geheime voorwaarden bij een notaris omtrent 
boven- en ondergrenzen van de aanbiedingen. Eén 
winnaar van de aanbestedingen is er al: het juristen-
corps. Nu de reizigers en het personeel nog.

Jeroen Kuijpers
SP Statenlid Provincie Noord Brabant

DISCUSSIEER MEE OVER HET 
PROGRAMMA

Het verkiezingsprogramma, het geheel van opvattin-
gen, eisen en analyses van onze afdeling, is een 
document dat een belangrijke rol speelt in de 
verkiezingscampagne, maar ook daarna. Het is een 
werkdocument en een richtsnoer voor de komende 
gemeenteraadsfractie. Vandaar dat we veel werk 
maken van het zo breed mogelijk bediscussieren van 
ons programma. 

Op maandag 10 oktober is de eerste ledenvergade-
ring geweest waarin een eerste discussie over het 
programma op de agenda stond. Op 8 november 
kunnen de leden zich uitspreken over het definitieve 
concept, en tussen die twee vergaderingen kunt u 
natuurlijk uw mening, suggesties, wijzigingsvoor-
stellen doorgeven aan de afdeling. 

Ik wil u nog specifiek wijzen op een nieuwe moge-
lijkheid  het internetforum op onze website. Op dit 
vernieuwde forum, dat speciaal voor de discussie 
over het programma aangepast is, kunt u met andere 
leden in discussie gaan over onderdelen van het 
programma, suggesties tot wijziging met elkaar 
bespreken en proberen andere leden te overtuigen 
van uw standpunt. 

Het forum vindt u op http://breda.sp.nl/forum/ Het 
blijft tot aan de ledenvergadering in november 'in de 
lucht'. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Kwisthout, 
campagneleider


