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De Hulpdienst van de SP-Breda heeft een
onderzoek gedaan naar het verloop van
het groot onderhoud van de flats aan de
Lelystraat in Geeren-Zuid door
Woningcorporatie WonenBreburg.
Binnenkort biedt de Hulpdienst het
Zwartboek aan Wethouder Schoenmakers
van Volkshuisvesting en WonenBreburg
aan. De aannemer Van Ieperen is in
september 2006 begonnen en ze zijn nu
bijna klaar en dat na 14 maanden.
De term ‘groot onderhoud’ die
WonenBreburg bezigt is eigenlijk het
grootste probleem, want dan krijgen niet
alle bewoners een ander tijdelijk huis wat
bij ‘renovatie’ wel gebeurt.
Nu zijn er dus tig klachten en overspannen
mensen. De gemiddelde leeftijd van de
bewoners is dan ook +65 jaar. Van de twee
onderzochte flats zijn er van de 88
enquêtes 40 formulieren ingevuld, dat is
dus een respons van 45,5 %.

Een greep uit de klachten:

De lift en de intercom deden het geregeld
niet. Gevolg was dat een invalide een uur
moest wachten beneden en toen naar
boven is gedragen door onder andere de
brandweer en andere bewoners. Het
lawaai door het slopen was erg. (vanaf
07.15 uur) De schoonmaakkosten voor de
hallen is 12 euro per maand, maar er is
heel lang niet schoongemaakt. Dat geld
moet terug. De vergoeding van 775 euro
was niet genoeg om de verwoeste
vloerbedekking en het witten van de muren
na veel stof  te bekostigen.
Iedereen zou een nieuwe keuken en
badkamer krijgen zei de woningcorporatie.
De oude keuken werd echter
teruggeplaatst. Sommigen konden een
maand niet koken. Door de
veiligheidsdoeken kon je maanden bijna
niets zien.

Iemand zat in zijn flat in een tent tegen
asbestverwijdering maar daar was ook
asbest in. Onverwacht werd bij iemand de
stroom van de vriezer uitgeschakeld.
Gevolg; het weggooien van voedsel ter
waarde van 200 Euro. De
woningbouwvereniging betaalt dus niet de
dingen die vernield zijn en dergelijke.

Een van de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen is dat de bewoners een
relatie hebben met de woningcorporatie.
De bewoners hebben geen relatie met de
aannemer.
Als de aannemer fouten maakt moet de
woningcorporatie dat rechtzetten.
De woningcorporatie is aansprakelijk voor
schade. Ook al heeft een bewoner een
inboedelverzekering.

Directeur Alex Jansen van Breburg
verdedigde zich op 30 oktober al in De
Stem dat hij er voor zal zorgen dat er de
volgende keren minder overlast is en
klachten zijn. We zijn benieuwd!

HANS CREEMERS
bestuurs/commissielid



ROOD GOED OP DE RAILS

De begroting is de uitwerking van de
kadernota die op haart beurt weer
een uitwerking is van het
coalitieakkoord. Daar mocht de SP
niet aan mee doen. We zien weinig
doelstellingen van ons voor de
periode 2006-2010 terug. Weet U het
nog? Een betaalbaar dak boven je
hoofd en brood op de plank. Dat zou
op zich al een reden kunnen zijn om
tegen deze begroting te stemmen.
Maar als we de begroting lezen dan
valt ons, buiten de gemaakte
rekenfouten en verkeerde lijsten,
vooral op dat deze begroting vaag is.
Zij staat vol met plannen en doelen.
IJkpunten en concrete doelen worden
maar mondjesmaat gegeven. En dat
terwijl we de mond vol hebben van
SMART.  We komen dus een aantal
keren tegen dat we nu geld moeten
goedkeuren en de plannen nog
moeten komen.

Er is nu een woonvisie, maar nog
steeds wordt geen serieuze poging
ondernomen om de achterstand in
betaalbare woningen, opgelopen in
de afgelopen jaren, in te halen. In de
afgelopen jaren zijn de doelstellingen

voor betaalbare woningen niet
gehaald. Als we geluk hebben loopt
nu de achterstand niet verder op.
Moet je daar blij mee zijn? Betaalbare
woningen zijn het fundament onder
armoedebeleid. Al het geld wat je niet
aan je huis uit moet geven kun je
gebruiken om de andere rekeningen
te betalen.

De gemeentelijke lasten voor de
burgers gaan weer gewoon omhoog.
Woningeigenaren +4.5%, huurders
+5%. De SP wil een deel van het
begrotingsoverschot inzetten om een
korting van 20 euro op het rioolrecht
te geven voor iedere burger. Hiermee
houden we de stijging van de
gemeentelijke lasten beperkt.

Deugt er nu niets van deze
begroting? Zo negatief is de SP niet.
Bij het normenkader en
rechtmatigheid scoort Breda goed. Er
is een armoedebeleid dat de toets der
kritiek kan doorstaan. De pre-kader
bijeenkomst die we gedeeltelijk in
deze begroting terug zien. We zijn
echt positief over het masterplan
Krogten-Emer-hintelaken. De
Ginnekenweg noord wordt aangepakt.

BEGROTING GEMEENTE BREDA 2008

De jongerenafdeling van de SP,
ROOD, staat in Breda inmiddels goed
op de rails. Onze jongeren zijn op
verschillende fronten actief. Zo
steunen we een groep vrijwilligers
met het opknappen van de Heilig
Hartkerk, gaan we een onderzoek
doen naar dakloze jongeren in Breda
(en aanbevelingen doen voor het
gemeentebestuur) en helpen we de
SP mee met acties, zoals de wake
tegen de oorlog in Afghanistan en de
handtekeningenactie voor een
referendum over de Europese
Grondwet.

ROOD was aanwezig bij een debat
tussen de verschillende politieke
jongerenorganisaties in Breda, waar
we ons beste beentje voor zetten
tegenover de jongeren van CDA, VVD
en PvdA. Verder waren we met drie
leden aanwezig bij een landelijke

We zetten in op beduidend minder
voortijdige schoolverlaters. De
communicatie in Teteringen gaat een
stuk beter. En zo zijn er nog een
aantal doelstellingen waar we ons wel
in kunnen vinden. Maar is het
allemaal genoeg?

En daarom verbaasd het ons dat voor
cultuur en erfgoed maar zo weinig
geld beschikbaar komt. We lezen wel
plannen maar bij die plannen hoort
geld. Anders sterft het in schoonheid.
Het pand Veemarktstraat 58 is daar
een triest voorbeeld van. Cultuur, in
alle vormen, hoort bij een stad.

Breda is geen armlastige gemeente.
Besteed dat geld dan aan de burger
of los bestaande problemen op. En
als we dat dan maar mondjesmaat
willen doen, geef dan het betaalde
belastinggeld maar terug aan de
burger.

FRANK VERGROESEN
fractievoorzitter

AMENDEMENTEN
De ledenvergadering heeft op 5
november uitgebreid gesproken
over de stukken voor het congres
op 24 november, en een aantal
wijzigingsvoorstellen vastgesteld.
Zo willen de Bredase SP-leden dat
de partijraad niet meer door het
partijbestuur wordt voorgezeten,
maar een eigen voorzitter en
secretaris kiest; dat iedere afdeling
werk maakt van het organiseren
van een Hulpdienst en het
oprichten en blijvend ondersteunen
van een ROOD-afdeling. Verder
stellen we voor om de inleidingen
van de twee congresstukken met
elkaar te verwisselen willen we dat
de SP actiever gaat werken met en
onder migranten. Alle informatie
over het congres vindt u op de
ledenwebsite www.spnet.nl

actie van ROOD om minister Plasterk
ervan te overtuigen het geld wat
nodig is om de lerarensalarissen te
verhogen, niet ten koste van de
studenten te laten komen.

We komen tweewekelijks bij elkaar
om activiteiten af te stemmen.
Interesse? Neem contact op met
ROOD Breda, roodbreda@sp.nl of
telefoon 06-14103669 (Michel).



HUISVESTING POLEN LEIDT TOT OVERLAST

De regering heeft besloten om per
1 mei 2007 de grenzen te openen
voor werknemers uit Polen en
werknemers uit andere Oost-
Europese landen die sinds 2004
EU lid zijn. In de Tweede Kamer is
discussie geweest over de te
nemen maatregelen. Met name de
huisvesting, het ontduiken van het
minimumloon door bedrijven en
verslechtering van de
arbeidsomstandigheden van deze
groep baart vele partijen zorgen.
Ook vakbonden vrezen
concurrentie op
arbeidsvoorwaarden en zijn bang
dat de veiligheid op de werkplek
zal verslechteren. Door de
aantrekkende economie zal het
aantal tijdelijke werknemers alleen
maar toenemen.

Voor gemeenten speelt vooral de
zorg voor goede huisvesting voor
deze groep. Er zijn gevallen
bekend in Breda van
onacceptabele woonsituaties.
Teveel mensen worden gehuisvest
in te kleine ruimtes. En dat vaak
voor veel geld. Huisjesmelkers en
illegale uitzendbureaus verdienen
er veel aan. Controle op naleving
van de regels lijkt niet te gebeuren.
Op deze manier zijn we een
sociale onderklasse aan het
creëren. Als gemeente zijn we
verantwoordelijk voor de controle
en handhaving. Wij ontvangen
steeds meer klachten van inwoners
over de slechte huisvesting en
parkeer- en geluidsoverlast. In de
commissievergadering Bouwen en
Wonen van 28 augustus jl. is door
de SP-fractie al aandacht
gevraagd voor de
huisvestingsproblematiek van met
name Polen tijdens de behandeling
van de nota Huisvesting
seizoensarbeiders.

Vragen SP-fractie

Onze fractie wilde, naar aanleiding
van klachten van buurtbewoners in
Tuinzigt over overlast, weten hoe
een en ander in Breda is geregeld.
We hebben dan ook de volgende
vragen gesteld aan het College:

Is de gemeente op de hoogte van
alle plekken waar met name Polen
in Breda gehuisvest zijn? Hoeveel
mensen zijn ingeschreven op deze
plekken? Wordt dit gecontroleerd?
Heeft de brandweer een rol bij de
controles i.v.m. de veiligheid? Is er
in uw ogen voldoende grip op de
situatie? Wat moet er gedaan
worden om er grip op te krijgen?

We verspreiden daarnaast een
pamflet in de buurt en gaven waar
nodig tekst en uitleg via het
fractieweblog. Een tijdje geleden
kwamen de antwoorden op deze
vragen binnen.

Wat vindt het gemeentebestuur?

Volgens de gemeente wonen er
442 Polen legaal in Breda (58 in
Tuinzigt) maar zegt dit niets over
het werkelijke aantal. Wanneer er
aan meer dan 5 personen in één
woning een kamer wordt verhuurd,
zijn speciale vergunningen nodig.
De gemeente verwacht dat hier
vaak niet aan wordt voldaan, dat er
dus sprake is van illegale
huisvesting. Indien deze bekend is
bij de gemeente, wordt er
handelend opgetreden en
gecontroleerd. Bouw- en
Woningtoezicht gaat in kaart
brengen hoe het zit met tijdelijke
woonruimte bij (met name
agrarische) bedrijven. De politie

Veel mensen ervaren parkeer- en geluidsoverlast doordat (met name) Poolse werknemers door
huisjesmelkers met velen worden ondergebracht in een veel te kleine ruimte (en daar veel te veel
voor betalen) in woningen die daar niet voor zijn ingericht. De SP nam poolshoogte en stelde
vragen - en informeerde de buurt.

JOYCE VAN DER SANDEN
raadslid

gaat in overleg met de gemeente
vaker controleren op foutparkeren.

Wat vindt de SP hiervan?
We zijn blij dat het college de
problemen onderkent, zowel
huisvesting als parkeerproblemen,
maar we vinden de toezeggingen
mager. De SP wil hardere
afspraken over de aanpak van
illegale praktijken en geluids- en
parkeeroverlast. We willen dat
Bouw- en Woningtoezicht zich niet
beperkt tot tijdelijke woonruimte in
het buitengebied, maar nadrukkelijk
ook in de woonwijken de opdracht
krijgt om de illegale bewoning in
kaart te brengen. We willen dat er
door de gemeente afspraken
worden gemaakt met
omwonenden, zodat ze eenvoudig
melding kunnen maken van illegale
bewoning en overlast, en er contact
met hen wordt onderhouden over
de voortgang. We willen resultaten
zien: de gemeente moet er prioriteit
aan geven om adequaat te
controleren op meldingen.

Vervolg

We gaan de wethouder hier bij de
eerstvolgende
commissievergadering over
aanspreken. In de tussentijd
kunnen buurtbewoners overlast
melden bij het Meldpunt van de
gemeente Breda, telefoon (076)
529 48 00. We stellen het op prijs
als men  ons ook op de hoogte
houdt over de meldingen en wat er
door de gemeente mee is gedaan.
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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.

Diverse malen heeft u in de pers iets kunnen lezen over
de Woonvisie van het huidige college. Nog los ervan dat
de kwaliteit van de woonvisie ter discussie staat,
suggereert het college van B & W dat het om een visie
gaat. Volgens Van Dale is een visie een brede blik, veel
omvattend of bijzonder inzicht. Nu dat is absoluut niet te
vinden in de Woonvisie. Het stuk is meer een intentie van
wat het college van plan is uit te voeren. Natuurlijk is de
SP niet blij met de  con-clusies in dat rapport en wij zullen
te pas en te onpas met onderbouwde kritiek komen.
Neem maar eens Het Woonloket. Gewoon een instru-
ment om van het gezeik, van mensen die een ander huis
willen, af te komen. Ga je naar een loket in het
postkantoor dan krijg je antwoord op jouw vragen. Je
koopt er post-zegels enz. Je wordt ter plaatse goed
geholpen. Ga je naar het Juridisch loket dan krijg je
tenminste een juridisch antwoord of advies. Van dat alles
is geen sprake bij het Woonloket. Het Woonloket is een
digitaal loket en alleen te benaderen als je in het bezit
bent van een computer òf als je weet waar een computer
staat èn iemand kent die je wilt helpen. Je krijgt zeker
geen antwoord. Zelfs niet hoeveel wachtenden er voor je
zijn. De gezamenlijke woning-corporaties suggereren dat
het een open systeem is maar ze vergeten er bij te
vermelden dat zij maximaal 25% van de woningen per
jaar toe kunnen wijzen buiten het Woonloket om.
Bovendien slopen corporaties veel bereikbare woningen
(lage huurprijs) zonder dat nieuwe bereikbare woningen
worden gebouwd, waardoor opnieuw bereikbare
woningen worden gereserveerd om mensen die uit een
sloopwoning moeten, van een andere woning te voorzien.
Ook worden woningen gereserveerd voor bijzondere
doelgroepen (studenten; starters; her-starters; 55+;
begeleid wonen enz.) En u, die een andere woning nodig
heeft, betaalt ondertussen wel de jaarlijkse bijdrage maar
u vist achter het net. Het moge duidelijk zijn dat het
Woonloket een doekje voor het bloeden is en nauwelijks
functioneert. Hoe het beter kan staat in een document
van de SP. Splits het Woonloket in twee inschrijfdelen
(twee registers). Eén register  voor die mensen die acuut
een woning nodig hebben (oplopende tarieven; € 10,—
voor het eerste jaar en per jaar een verdubbeling van het
bedrag naar gelang de inschrijftijd) en een register (€
50,— per jaar) van mensen die op termijn een woning
denken nodig te hebben. Wordt vervolgd.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

AON D’N TOOG MEEJ RUUD

Rita Verdonk komt bij de
kapper.

De kapper vraagt:
“Dezelfde coupe als de
vorige keer?”

Rita antwoordt: “Nee, doe
maar iets Wilders…”


