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Wat werd er zoal genoemd? Het opknappen
van de ‘Kraakkerk’ aan de Baronielaan die
weer een culturele vrijplaats moet worden. De
problemen om in Breda een kamer of
huurwoning te krijgen. Het gemeentebestuur
wat iedere keer in een kramp schiet als er iets
alternatiefs gebeurt in Breda.
Leeftijdsdiscriminatie bij baantjes in
supermarkten, problemen om een stageplek te
vinden en tal van andere misstanden in Breda
schreeuwden erom om aangepakt te worden
door ROOD.

De aftrap in de Para werd gevolgd door een
drukbezocht eerste actieoverleg op dinsdag 2
oktober. We hebben inmiddels een flinke groep
ROOD-leden die de schouders er onder gaat
zetten zodat we in Breda (weer) een
sprankelende ROOD-groep hebben. Iedere
twee weken komen we op dinsdag bij elkaar
om acties te plannen en te coördineren. Enkele
eerste speerpunten zijn het ondersteunen van
de activiteiten ronden de ‘Kraakkerk’, en het
houden van een enquête onder vele MBO- en
HBO-studenten.

Wil je ook meewerken met ROOD? Neem dan
contact op via email roodbreda@sp.nl of
telefoon 06-51500498 (Johan) en kom eens
langs bij het actieoverleg, tweewekelijks op

dinsdagavond.

De aftrap van ROOD in Breda, op vrijdag 28 september in de Para, was een groot succes.
Ongeveer vijftig jongeren genoten van muziek van rap-groep aBREcaDAbra en punkband
Blame Coca-Cola, luisterden naar een interview met SP-Kamerlid Renske Leijten, en
discussieerden met ROOD over de belangrijke speerpunten die in Breda aangepakt moeten
worden.

rap-groep aBREcaDAbra

De avond was drukbezocht

Renske, Bob en Michel op het podium



Natuurlijk gaat de afdeling
een uitgebreid
scholingstraject opstarten
voor degenen die de
capaciteiten en de interesse
hebben om mogelijk de SP
vanaf 2010 in de
gemeenteraad te
vertegenwoordigen. Maar u
hoeft daar niet op te wachten!
Blijf niet anoniem binnen de
partij rondlopen, maar kom
eens kennismaken op de
ledenvergaderingen! Volg de
discussies in raad en
commissies, loop eens mee
met een van onze
fractieleden, en help mee om
stukken uit te zoeken of
advies te geven.

STRAGISCH PLAN 2010

Na jarenlang vragen en zeuren door
de SP kwam dan nu eindelijk de
woonvisie. Daarin staan de plannen
die de gemeente voor ogen staat.
Hadden we in de afgelopen 10 jaar
ontdekt dat doorstroming niet werkt,
nu zetten ze er weer op in. Bovendien
blijft het een raar fenomeen dat als
mensen meer gaan verdienen ze in
een duurder huurhuis moeten gaan
wonen. Als mensen een huis kopen
hoor je ineens niets over
doorstroming. En de wachtlijsten voor
een betaalbare woning blijven
onverkort intact. Zowel huur als koop.

De SP heeft al vaker gesteld dat
doorstroming niet werkt. Als de
gemeente er toch vanuit gaat komt er
nooit een vermindering van het aantal
woningzoekenden. Nu kregen we met
de doorstroming de handen niet
elkaar. Het was echter wel
verheugend dat andere partijen nu
eens eisten dat er serieus iets aan die
wachtlijsten gedaan wordt. Daar
kwam overigens een scala aan
voorstellen voor. Alleen was er niets
nieuws bij. Laat staan dat wij, daar de
oplossing van verwachten.

De woonvisie moet van het Rijk. De
problemen moeten dan inzichtelijk
worden. Deze woonvisie is echter
veel te vrijblijvend. Goedkope
woningen bouwen is in Nederland wel
mogelijk. Zie de voorbeelden maar in
Utrecht, Eindhoven en Oirschot.
Elders kan het wel. Dan is het voor de
SP onverteerbaar dat het in Breda
niet kan. We zullen daar binnenkort
een symposium over organiseren.

We missen, in deze woonvisie, de
cijfers over betaalbare woningen. De
SP verwacht dat er nog de nodige
woningen gesloopt gaan worden.
Ondanks nieuwbouw komt het aantal
betaalbare woningen dan niet boven
de 20% uit. Bovendien wordt er al
jaren te weinig gebouwd. Ergo: Er
wordt niets opgelost en over 10 jaar
hebben we nog een woningnood.
Vervolgens worden de
woningzoekenden daar de dupe van.
De huisjesmelkers zullen er wel geld
aan over houden. Er is, naar onze
mening, maar een oplossing. Meer
betaalbaar bouwen en trager slopen

De wethouder zag het allemaal niet
zo somber in. Volgens hem is dit een

WOONVISIE BREDA 2007-2010

De ledenvergadering van de SP heeft
het voorstel van het bestuur
goedgekeurd om in december een
Strategisch Plan richting de
gemeenteraadsverkiezingen vast te
stellen. In dat plan, wat breed in de
afdeling besproken gaat worden,
kijken we waar de SP nu staat en hoe
we de verwachte groei bij de
verkiezingen in 2010 op gaan vangen.
We moeten vele nieuwe raadsleden
opleiden en klaarstomen voor het
werk in de fractie. We moeten
organisatoren en actievoerders
werven en scholen om ook na 2010
een koppeling tussen actie en fractie
te garanderen. Welk beeld hebben
mensen nu van de SP en hoe willen
we dat beeld versterken? Wat zijn de
beleidsterreinen waar we ons extra
kunnen profileren, al dan niet met
wethouders in het bestuur?

goede start naar de toekomst. Op de
vraag of we hem mochten afrekenen
op te weinig betaalbare woningen of
te lange wachtlijsten zei hij ja. Maar
dat mag altijd in de politiek dus wat is
het waard? Het amendement van
D66, wonen boven winkels, was op
zich sympathiek. Dat steunden we
ook wel. De oplossing verwachten we
er ook niet van want er wordt al jaren
over gepraat en waar laat je de fiets?
Voor de raad waren de (vage)
toezeggingen van de wethouder
echter genoeg om, ondanks het
gesputter over wachtlijsten, toch met
de woonvisie in te stemmen. Voor de
SP was het duidelijk niet genoeg. Wij
stemden dus tegen.

Wij vrezen dat we over een paar jaar,
en laten we nu maar hopen dat we
ernaast zitten, nog steeds met
dezelfde woningproblemen en
wachtlijsten zitten. Wordt vervolgd.

FRANK VERGROESEN
fractievoorzitter

Op al deze vragen moet het
Strategisch Plan 2010 de richting
uitzetten. We moeten flink aan de
slag om in 2008 en 2009 de
organisatie te versterken, mensen op
te leiden, de banden met de mensen
in de wijken verder aan te halen , om
klaar te zijn om in 2010 weer een
nieuwe slag te slaan. Ook van onze
leden verwachten we input. Wat zijn
volgens u de sterke en zwakke
punten van de SP op dit moment?
Hoe buiten we de sterke punten
verder uit en werken we aan onze
zwakke punten? Hoe kunnen we
steeds meer mensen actief maken en
houden? Denk met ons mee en stuur
uw reactie op naar de afdeling!

FRACTIELID...

...IETS VOOR U?
JOHAN KWISTHOUT

afdelingsvoorzitter



BREDA IS GEEN AMSTERDAM!

Zie voor het debat met de
burgemeester over de verboden
streetrave op 7 juli:
http://breda.sp.nl/weblog/

Je mag in Nederland een pand
kraken als het een jaar leegstaat.
Dan trek je erin met tafel, bed en
stoel. Een nieuw slot op de deur en
de politie bellen. Die constateert
leegstand. Het is dan aan de
eigenaar om een civiele rechtszaak
aan te spannen. Als hij bijvoorbeeld
concrete plannen heeft wat
aantoonbaar is door bijvoorbeeld een
bouwvergunning vertrekken de
krakers meestal, want je verliest de
rechtzaak en als er weer woningen
komen is dat een goede zaak.
Soms tekenen de krakers ook een
zogenaamde gebruikers-
overeenkomst, wat wil zeggen dat ze
weggaan als de eigenaar met
concrete plannen komt. Ook wel een
‘gentlemensagreement’ genoemd.

Na de jaren ’80 met de
Baronielaanpanden, de Fabriek
(Marijke Meustraat), de ETNA-
school, de Kraakkerk, ROSA, Het
Bastion, Sunny Cottage en de
Gouden Poort (Visserstraat) kwam er
in de jaren ’90 een tweede
krakersgolf in Breda met o.a. panden
in de Molenstraat, de Villa Maria, de
Zonnebloem, infocafé Eerste
Marktstraat, het complex in Gilze en
VIPA, Eet- & infocafé Sophiastraat.
Het restant van deze tweede golf
ging in Tilburg kraken rond 2000
vanwege de hausse aan antikraak in
Breda

Nu is er weer een nieuwe dérde golf
van jong talent. Echter er zijn ook
zeer veel antikraakpanden na de
tweede kraakgolf, waar zelfs de
woningbouwverenigingen aan
meedoen. Als antikraker heb je geen
rechten. Je kan er binnen twee
weken uit worden gezet en dan kun
je dakloos zijn. Het voordeel van
antikraak is echter dat het 150 Euro
per maand kost inclusief. Je helpt wel
de speculant. Vanuit de Kraakkerk

zijn de Grazendonkstraat en de
Valkenierslaan gekraakt.
In die laatste zat een restaurant. Er
was een kroeg in Teteringen in het
Postkantoor en de nieuwste
aanwinsten zijn restaurant ‘De Wolk’
aan de Liesboslaan
(donderdagavond) en de Meerten
Verhoffstraat. Daar kwam de politie
langs met een antikraakster. De inkt
van het contract was nog nat. Daar
week men niet voor, voor zwendel.
Tevens wordt het motto van het
College ‘Wonen boven Winkels’ ter
harte genomen in de Hendrik
Berlagestraat.

Op de vraag hoe de politie zich
opstelt horen we niet veel goeds.
Het zijn vooral de jongere agenten die
zich agressief opstellen. Ze vragen
om ID bij een kraak van iedereen. Dat
is niet juist. Enkel de woordvoerder
hoeft zich bekend te maken. Door
deze opstelling polariseer je ook.
Breda is geen Amsterdam. De huidig
politie-districtschef  van Breda, Paul
Martens, heeft tien jaar in Amsterdam
gewerkt en was getuige hoe zijn
toenmalig korps honderden mensen
bij de Eurotop in 1997 oppakten. Doel
van de driehoek- een rustige top- was
niet bereikt want er waren tig
demonstraties en de arrestaties
waren onwettig. De rechter gaf
namelijk naderhand de
demonstranten gelijk. Ze kregen ieder
2000 gulden voor het wederrechtelijk
beroven van de vrijheid voor de duur
van twee dagen.

Wat hen ook steekt is dat woning-
bouwvereniging WonenBreburg, via
een rechtszaak, de krakers de
Vaartbossen (10 woningen) liet
verlaten een jaar geleden, want ze
zouden het gaan opknappen voor
woningzoekenden (22.000). Echter,
er is niets gebeurd…
De nieuwste actie is om de Kraakkerk
weer grondig te gaan opruimen in
Oktober. De bewoners willen een
Stichting in het leven roepen om
culturele broedplaatsen mogelijk te
maken.

Edgar en Timon hebben de streetrave georganiseerd, die verboden werd. De tweede erna was
geslaagd met 70 mensen. Hoe gaat het verder in Breda op actiegebied?

Om kunst met een kleine c nog meer
mogelijkheden te bieden. Ook in de
Kerk op de Baronielaan. Bij een
recent debat in de Lutherse Kerk over
de toekomst van de Heilig Hart Kerk
stond het Brabants
Monumentenfonds welwillend
tegenover de ideeën van de
bewoners. Wel kwam WonenBreburg
met een nieuw plan op de proppen
om er een resort voor ouderen van te
maken.

Echter de Kerk is al 20 jaar een
culturele vrijplaats en dat zou zo
moeten blijven. Er zijn nu ongeveer
vijfentwintig kraakpanden in Breda
met zo’n tachtig bewoners. Oud-

krakers komen ‘ver’. Er is er nu een
Kamerlid, een Staatssecretaris, een is
lid van onze eigen gemeenteraad en
we hebben in Breda zelfs een ex-
wethouder die kraakte! Verder
hebben Timon en Edgar een goed
gesprek gehad met Jac Goderie
(ambtelijke ondersteuning van de
burgemeester) en Peter van der
Velden, de burgemeester. Deze
laatsten zeiden toe dat de volgende
keer de aanvragers van een
demonstratie alle medewerking zullen
verkrijgen van het Stadskantoor.
Waarvan acte!

HANS CREEMERS
bestuurs/commissielid

1981: protest tegen poltieoptreden
tijdens Koninginnedag Breda



wo 24-10 scholingsavond SP Breda
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur
over de Russische Revolutie

zo 04-11 deadline Slagkracht september

ma 05-11 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

wo 14-11 scholingsavond SP Breda
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur
over de geplande economie
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HELLUP!
De SP-Hulpdienst Breda is officieel van start gegaan.
Vanaf heden is iedere 1e maandag van de maand een
spreekuur in “De Wegwijzer” aan de Steendorpstraat
nr. 2 en iedere 3e dinsdag van de maand in de SP-
Fractiekamer aan het Stadserf 1. Regelmatig zullen
wij u laten weten welke problemen wij ervaren, hoe
wij dit oplossen en onze bevindingen daarbij.

U heeft in BN/DeStem de laatste tijd kunnen lezen dat er
problemen zijn met de afrekening van de stads-
verwarming. Dat ondervonden de bewoners van flat “De
Windvanger” ook. Twee jaar geleden trokken zij reeds
aan de bel met de melding dat de stookkosten te hoog
waren en steeds weer zei WonenBreburg dat de prijzen
van de energie omhoog zijn gegaan en dat het daarom
kwam. Over het stookjaar 2005 – 2006 heeft de SP-
Hulpdienst grafieken gemaakt en de verschillen in beeld
gebracht. Nog steeds ontkenden zowel WonenBreburg
als Essent dat er fouten waren gemaakt.

De SP-Hulpdienst kon echter aantonen dat er wel
degelijk fouten zijn gemaakt en met behulp van de SP-
Hulpdienst Breda is bij de Huurcommissie een procedure
opgestart om de teveel betaalde bedragen terug te
vorderen. WonenBreburg en Essent kozen eieren voor
hun geld en hebben inmiddels (over het stookseizoen
2005-2006 in totaal ongeveer € 10.000,- aan de
bewoners terugbetaald. Bovendien moet WonenBreburg
5% renteverlies terugbetalen en de € 11,— die bewoners
aan de Huurcommissie hebben betaald om de procedure
in gang te zetten.

U zult begrijpen dat we nogal trots zijn op de bereikte
resultaten. Wij konden aantonen dat in de maandelijkse
afrekening aan de Woningcorporatie tot twee keer toe
een komma foutief werd ingevuld. Zo’n fout geplaatste
komma heeft er toe geleid dat WonenBreburg te veel in
rekening heeft gebracht.

De 80 bewoners van “De Windvanger” kregen gemiddeld
€ 125,— terug over het stookjaar 2005/2006. Andere
(flat)bewoners raden wij aan ook een procedure op te
starten bij de Huurcommissie. Formulieren kunt u
aanvragen bij de Huurcommissie. Tel.: 0800 – 488 72 43.
Dit is een gratis nummer. Alle formulieren moeten
gestuurd worden naar:

De Huurcommissie,
Postbus 16495,
2500 BL Den Haag

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd
bereiken via de e-mail: www.hulpdienstbreda@sp.nl. U
kunt ons ook per telefoon bereiken 06-30977875.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

Sinds kort heeft de fractie haar eigen weblog op
www.breda.sp.nl waar de fractieleden opinies schrijven,
verslag doen van raads- en commissievergaderingen en
werkbezoeken en andere activiteiten. Iedereen kan
reageren op deze berichten (maar lees eerst wel de
spelregels) en zo in discussie gaan met de fractieleden en
met elkaar. Op de website vind je verder alle informatie
over de SP in Breda, de afdelingsagenda,
verkiezingsuitslagen, een vacatureoverzicht, nieuws en
oude uitgaven van Slagkracht 12. Een bezoekje waard!


