
PETJE AF VOOR HET PERSONEEL VAN DE BBA
De Wet.
Op grond van de wet “Wet PersoonsVervoer
2000 zijn de provincies verplicht de conces-
sie voor het stad- en streekvervoer te ver-lenen
via openbare aanbesteding. In deze wet is een
regeling opgenomen die ver-voersondernemingen
verplicht het directe personeel over te nemen
van de vorige concessiehouder. Voor het
indirecte perso-neel is in de wet geen regeling
opgenomen.

De aanbesteding.
In 2005 werd het stad- en streekvervoer voor
Noord-Brabant conform de wet Wp 2000
aanbesteed. In eerste instantie verloor de BBA
haar concessie ten gunste van Connexxion/
Hermes. De BBA was echter van mening dat de
criteria voor de uit te brengen offerte voor meer
uitleg vatbaar waren. Je zou kunnen zeggen: de
criteria waren niet goed geformuleerd. De BBA
stapte naar de rechter en kreeg gelijk.
De criteria werden aangepast en er werd
opnieuw aanbesteed. Op 27 juni 2006 verleende
de provincie opnieuw een concessie aan
Connexxion/Hermes omdat die de goedkoopste
offerte had uitgebracht.
Per 10 december zou Connexxion/Hermes het
openbaar vervoer in Noord-Brabant over nemen
van de BBA/Ariva.

Wat ging er fout.?
Vrij snel bleek dat Connexxion/Hermes een fout
hadden gemaakt in hun offerte die hen tientallen
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miljoenen euro’s zou kosten. Behalve het CDA
was geen enkele partij daarvan op de hoogte. De
oplossing van het probleem kwam niet snel
omdat  Connexxion/Hermes op zijn minst de
indruk wekte niet echt mee te werken aan een
oplossing.

Wat deed de SP?
De SP was aanvankelijk op het verkeerde been
gezet en meende dat de zaak goed was
geregeld. Al snel werd hen door personeel van
de BBA duidelijk gemaakt dat de zaak niet goed
zat. Op 6 oktober heeft de SP vragen gesteld
over deze zaak en daarna steeds gevraagd naar
de positie van het personeel. De SP heeft het
gevoel bij deze zaak aan het lijntje te zijn
gehouden. Bij de acties van het personeel heeft
de SP steeds contact gehouden, we waren bij
de eerste twee stakingsdagen aanwezig,
deelden koffie uit, schoven informatie toe en
betuigden onze solidariteit.

Het personeel.
Het personeel van de BBA voerde actie en niet
zomaar met de botte bijl. De kracht van het
personeel was dat ze de partijen dwongen om
tot een akkoord te komen. Dat is gelukt! Voor
West-Brabant wordt de concessie verleend aan
de BBA en voor Oost-Brabant aan Ariva.
Volgens Jeroen Kuijpers  verdient het personeel
van de BBA een grote pluim voor hun acties.

JAC TROOST
redacteur Slagkracht 12



Het gaat goed met ons land. De
economie trekt weer aan, de
werkeloosheid daalt. Volgens dit
rampenkabinet hoeven we niet te
klagen. De rijken worden steeds
rijker, als je gezond blijft en een
redelijke baan hebt hoef je ook geen
zorgen te hebben.Van deze woorden
krijg ik het ijskoud. Wat te denken
van de sociale afbraak; de
herkeuringen waardoor mensen in
de bijstand komen. De voedsel-
banken in ons land. De stijgende
huren met de nieuwe wet op de
huurliberalisatie en het vrijgeven van
de huren. Deze wet wordt er nog
even doorgedrukt. Rampspoed
verzekerd volgend jaar,de ellende is
niet  te overzien. Ik krijg het steeds
kouder als ik deze worden typ.

Wat te denken van het CDA met zijn
werkelijke programma. Het
ontslagrecht moet op de helling.
Werkgevers gaan uitmaken hoeveel
de mensen krijgen. Weg
dienstjaren, weg alle zorgvuldig
opgebouwde rechten!

Vertel uw vrienden, kennissen en
collega’s over het SP-programma.
Nederland moet beter. Sociaal en
rechtvaardig daar gaan we met zijn
allen voor. We gaan in november de
wijken in, op onze manier met de
mensen praten hoe het kan en
moet. De bezoeken aan de ‘elf
wijken’ lopen goed, de contacten
met de burgers zijn open en eerlijk.
De komende weken wordt de
gemeente begroting behandeld voor
de komende 4 jaar. Ook dat wordt
op de onze bekende SP wijze
gedaan. Kritisch en open naar de
raad toe.De vragen staan op papier
het zal een heet debat worden op 2
november.

We houden u op de hoogte van al
deze gebeurtenissen!

Met vriendelijke partijgroeten.

VOLGENS BENNIEUWSOVERZICHT
Elfwijkentocht gaat laatste fase
in

De SP-Elfwijkentocht gaat zijn
laatste etappes in. De SP is nog
te vinden op 4 november in
Tuinzigt, 11 november in
Brabantplein, en op 18 november
in winkelcentrum Moerwijk. Dit is
tevens de afsluiting van een elf
weken durende tocht waarbij de
SP iedere zaterdag op een
winkelcentrum in de gemeente
Breda stond met informatie en
buurtbewoners de gelegenheid
bood om vragen, opmerkingen,
kritiek en suggesties aan de
politiek door te geven. De SP is
telkens vanaf 10.00 uur present.
Natuurlijk is ook het
verkiezingsmateriaal aanwezig!

Vervoer naar het stembureau

Wilt u gaan stemmen, maar bent
u afhankelijk van vervoer naar het
stembureau? U kunt met ons
contact opnemen (076-5294332 of
breda@sp.nl) om een afspraak te
maken om opgehaald te worden!

BEN VAN DEN BOSCH

SP stemt tegen begroting 2007

De SP heeft tijdens de
raadsvergadering van 2 november
tegen de begroting voor 2007
gestemd. De fractie is ontevreden
over de woningbouwplannen: nog
steeds wordt geen poging
ondernomen om de achterstand in
betaalbare woningen, opgelopen in
de afgelopen jaren, in te halen.
Van de alliantie van Breda met de
woningbouwcoöperaties zijn de
doelstellingen 2004-2007 niet
gehaald. Door gezinsverdunning
stijgt het aantal huishoudens
sneller dan de toename van de
bevolking. De burger moet zo lang
mogelijk in het eigen huis blijven
wonen. Bovendien is er nu al een
tekort voor betaalbare woningen
voor senioren en starters. De SP
vraagt zich af: waar blijft de
inhaalslag?

De SP vindt de financiele toestand
niet zo rooskleurig. Er komen nog
de nodige financiële problemen op
ons af. Station, Monumenten,
Teteringen, Sportcentrum,
Museum voor Grafische
vormgeving enz. Het
superdividend van Intergas is
eenmalig. Daarna zijn we de
jaarlijkse inkomsten kwijt.

De gemeentelijke lasten stijgen
sneller dan de loon- en prijsindex,
bovendien stijgen de
afvalstoffenheffing en rioolrechten
– die voor iedereen, ongeacht
inkomen, gelijk is – sneller dan de
OZB die afhankelijk is van de
duurte van je woning. Verder wil
de SP de kwijtscheldingsnorm
naar de maximaal toegestane
115% van de bijstandsnorm
brengen.



DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Wim heeft na de HBS-A politicologie
gestudeerd, maar niet afgemaakt
omdat hij politiek actief was in Den
Haag bij de Socialistische Jeugd en
de PSP.
Het waren roerige jaren zo rond 1968.
Een hele generatie werd bewust door
de oorlog in Vietnam en de inval van
de VS in de Dominicaanse Republiek.
Er werd dan ook volop gedebatteerd
en gedemonstreerd. Echter dit laatste
moest in Den Haag over de stoep,
twee aan twee volgens de APV. Wim
heeft toen samen met Lodewijk de
Waal ervoor gezorgd dat dat verleden
tijd was. Door een reis naar Bulgarije
zag Wim dat het stalinisme ook niet
de goede weg was.
In 1970 ging Wim in dienst, wat toen
ongebruikelijk was, want in die
kringen deed je juist aan
dienstweigeren, maar ze wilden het
systeem en het leger veranderen van
binnenuit.
Dit door o.a. het Rode Boekje voor
soldaten uit te geven door de Bond
van Dienstplichtigen.
Van de 16 maanden bracht Wim er
echter 3 door in het cachot met Dona,
wegens ondermijning van het leger,
wat ze landelijke bekendheid
opleverde.
Daarna ging hij werken bij het
Energiebedrijf in Den Haag, want men
ging in die tijd werken als arbeider
ook al had je gestudeerd om daar
propaganda te kunnen bedrijven en
dan het liefst bij bedrijven met een
vitale functie, die men na een
eventuele omwenteling hard nodig
had. Echter dit had de overheid ook
door en toen hij in 1984 wilde gaan
werken als Archivaris bij de
Staatsposterijen, werd dat
tegengewerkt door de BVD. Hij had
een ‘Berufsverbot’. Dit betekende dat
de Staat je niet overal liet werken of

zoals bij sommige CPN’ers gebeurde
dat je hele carrière gefnuikt werd.
Velen durfden dit niet te vertellen uit
schaamte bijvoorbeeld.
Onder het Kabinet Den Uyl mocht hij
wél een tijd bij VROM werken.
In 1985 kwam Wim in Breda en kon
daar wel gaan werken voor het
Gemeentelijk Energiebedrijf ENWA,
later de provinciale PNEM.

Verkiezingen tegen wil en dank

Ondertussen was Wim overgestapt
van de PSP naar de SAP, de
Socialistische Arbeiders Partij.
Dit is een trotskistische partij, die bij
de zogenaamde Vierde Internationale
hoort. Je hebt trouwens in Nederland
nu drie trotskistische partijen.
Er zitten echter weinig ‘arbeiders’ in
de SAP, meeral intellectuelen. In
Breda ging Wim veel samenwerken
met anderen in o.a. ‘Breda tegen
Apartheid’, het ‘Comité
Waakzaamheid’, genoemd naar Ter
Braaks comité tegen fascisme, het
Vredesburo en LISA. Echter in 1990
gaan de PSP, CPN, EVP en PPR
samen in Groen Links. In Breda had
de PSP geen zin om te fuseren met
de CPN. Ze moesten wel. De SAP
werd er wel buitengehouden. Nico
Garittsen vond dat de PSP de beste
partij was en die domineerden Groen
Links dan ook volgens Wim. De SAP
wilde graag een lijstverbinding met GL,
ook dat was ze niet gegund. De SAP
was nu zo verbolgen dat ze mee
gingen doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 1990.
Ook al wist Wim dat het niet veel
zoden aan de dijk zou zetten. Het was
nog niet zo makkelijk om 10
kandidaten te vinden, maar de 30
ondersteuningshandtekeningen kreeg
hij makkelijk, want veel LISA-leden

zetten die, omdat ze het niet goed
vonden dat de SAP buitenspel was
gezet. Uiteindelijk kregen ze 190
stemmen en GL drie zetels. Voor Wim
brak een nieuwe tijd aan. Hij werd van
1995 tot 2000 voorzitter van
Vluchtelingenwerk Breda en zette een
eigen bedrijfje op ‘Steun op Afstand’,

waar je advies en les kon krijgen over
arbeidsrecht e.d.
Na de Fortuynrevolte en de afstraffing
van de PvdA in 2002 besloot Wim lid
van de PvdA te worden. Dat werd hem
door velen in de SAP niet in dank
afgenomen. Hij werd soms zelfs
verrader genoemd. Velen van de SAP
overigens werden lid van de SP en GL.
Wim denkt dat je juist binnen de PvdA
kritisch aanwezig moet zijn.

Boektip over Schul zijn tijd in Den
Haag : Richard Kleinegris,
‘Ongrijpbaren gegrepen’, De Haagse
jeugdsien rond de EM en SWEM 1965
– 1993 (Lakerveld 2006).

Dit is de vijfde 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 Wim Schul, geboren te Soerabaja op Java in 1947, twee kinderen, getogen in Den Haag
en sinds 1985 woonachtig in Breda. Wim werkt sinds 1999 als leraar bij FNV Formaat.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid



Deze keer heb ik de eer jullie te verblijden met een
stukje. Als betrekkelijk nieuw lid is dit natuurlijk een
erg leuke manier om te beginnen.

Na een periode van brainstormen over nog te
ondernemen activiteiten was het op 26 oktober tijd
voor de ledenvergadering. Doel was elkaar weer
allemaal te zien en nieuwe leden te werven voor
rood. Mede door wat problemen omtrent de
communicatie was de opkomst erg mager. Hierdoor
lieten we ons echter niet uit het veld slaan.
Integendeel: plannen voor de volgende vergadering
zijn alweer gemaakt. Deze zal eind februari, vlak
voor de provinciale verkiezingen, plaats vinden. De
vergadering was overigens, alhoewel de doelstelling
niet helemaal gehaald is, erg gezellig!

De volgende ochtend hebben Rene en
ondergetekende flyers voor de
huisjesmelkerverkiezing uitgedeeld bij de AVANS
hogeschool. Er was maar weinig animo voor; het
overgrote deel van de studenten bleek namelijk nog
thuis te wonen. Het voornemen is te gaan flyeren bij
de NHTV. Aangezien de studenten van de NHTV uit
heel Nederland komen, is de kans veel groter dat
iemand daar klachten heeft over zijn of haar kamer.

Bij Rene liggen nu 150 A3 kranten. Deze
studentenkranten zullen op zeer korte termijn
verspreid worden over verscheidene hogescholen in
Breda. Dit zijn echter niet de enige acties die op de
agenda staan. Een voorbeeldje: We willen we eens
gaan kijken hoe het staat met het aantal
fietsenstallingplekken op het NS-station. Mocht dit
aantal zeer tegenvallen dat wordt dit natuurlijk aan
de kaak gesteld.

Het idee is om vóór de verkiezingen in elk geval, elke
donderdag actief te zijn. Dit zullen niet de
tweewekelijkse donderdaagse overleggen zijn, maar
voornamelijk acties zoals hierboven beschreven
staan. Hierdoor hopen we in Breda gezien te worden
en zo ons steentje bij te dragen aan de verkiezings-
campagne. Voor Rood breekt nu een ietwat drukke
periode aan. Maar we hebben er zin in!

wo 22-11 Verkiezingen!
SP stemmen! De stembureaus zijn
open van 7.00 tot 21.00 uur

ma 04-12 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis De Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

zo 03-12 deadline volgende Slagkracht

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
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