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Over woningbouw in Breda is al menig artikel
gewijd. Niet genoeg zult u zeggen. De
problemen zijn nog altijd niet opgelost. Waarom
spenderen wij zoveel energie aan betaalbare
woningbouw. Waarom zijn de wachtlijsten om
een betaalbare woning te krijgen zo groot en
alsmaar groeiende. Heeft de SP wel een visie
hoe de bestaande problemen op te lossen. Om
het maar eens kort en duidelijk te zeggen: Ja
de SP-Afdeling Breda heeft een visie als het
gaat om voldoende bereikbare woningen te
bouwen in Breda. Dat die visie niet gedeeld
wordt door voorgaande colleges moge duidelijk
zijn. Erger is dat het huidige college in woord
en geschrift meedeelt dat zij het
woningbouwbeleid willen veranderen maar
voorlopig wel doorgaan op de verkeerde weg.
Om woningbouwbeleid werkelijk te veranderen
is meer nodig dan opnieuw te bevestigen dat
30% van de nieuwbouw uit betaalbare huur-
dan wel koop-woningen moet bestaan. Er staan
teveel beren op de weg om dat waar te maken.
Het college weet dat maar probeert
ondertussen de bevolking rustig te houden.
“We zijn er mee bezig” heet het dan, of
“Helaas, de conjunctuur zit tegen en daarom
konden wij, het college, ons eenvoudig niet aan
de afspraken houden. Wij doen ons best, maar
helaas”!!! Wat is het doel van de SP-Afdeling
Breda. De SP zal niet rusten voordat de
broodnodige bereikbare woningen in Breda zijn
gerealiseerd waardoor de wachtlijsten niet
groter zullen zijn dan de mutaties
(verhuizingen) die binnen een periode van 2 à 3
maanden in de betaalbare sector plaatsvinden.
Met andere woorden de wachttijden moeten
teruggebracht worden tot maximaal 3
maanden. Dat is alleen maar te bereiken als
gemeente en de woningcorporaties de
schouders er daadwerkelijk onder willen zetten.
Daar is moed en inzicht voor nodig. Het moet
uit zijn met de zwarte piet aan anderen toe te
spelen. Het grondbeheer zal anders moeten
worden ingericht zonder dat de gemeente
daaraan tekort komt. Is het een idee om de
grond waarop bereikbare woningen
gerealiseerd moet worden tegen
“industriewaarde” te verkopen aan een
Woningcorporatie? Gaat het tegen het
rentmeesterschap in als voorts het verschil
verrekend wordt in de grondprijs van woningen
die gebouwd gaan worden voor mensen die
financieel wat ruimer in de jas zitten. De SP zal

hier zo spoedig mogelijk een voorzet voor
geven. Het spreidingsbeleid zal meer serieus
aangepakt moeten worden. Van het huidige
college horen we daarover véél te weinig. Maar
stel je voor dat het dit college wel lukt om 30%
betaalbare woningbouw te realiseren èn dat het
dit college ook lukt om tegelijkertijd het
afgesproken spreidingsbeleid uit te voeren dan
nog zijn er klippen die moeten worden omzeild.
Neem nou eens de bereikbare koopwoningen.
Naar aanleiding van de huidige economische
crisis zijn de banken erg terughoudend met het
verstrekken van hypotheken. Men kan
maximaal 4 à 4½ keer het jaarinkomen
aanwenden voor het aangaan van een
hypotheek. In het woononderzoek Breda 2005
is te lezen dat de helft van de huishoudens van
Breda een inkomen heeft van minder dan €
1.900,— per maand. Op jaarbasis is dit €
24.624 per jaar. Zo’n gezin kan zich dus
eventueel een koopwoning veroorloven van
maximaal € 110.808,—. Kwestie is waar vind je
zo’n woning. Ja wellicht een appartement met
behulp van de 25% regeling van een
woningcorporatie. Maar een huis met een voor-
en achtertuin is een bijna schier onbereikbare
mogelijkheid. Overigens is de SP is van mening
dat er pas ontruimd en gesloopt mag worden
als er een nieuw plan (mèt bouwvergunning en
gunning aan een aannemer) op tafel ligt en
gerealiseerd gaat worden maximaal binnen één
jaar na de sloop. Dat allemaal gezegd
hebbende kunnen we maar tot één conclusie te
komen. Voldoende bereikbare woningen zijn
slechts alleen te bereiken als er een
meerderheid daarvoor in de gemeenteraad is te
vinden. Welke politieke partij wil met de SP
serieus meewerken om voldoende bereikbare
woningen in Breda, op korte termijn, te
realiseren.



SP Breda bang voor verplaatsing
drugsoverlast
Net als SP-Kamerlid Krista van
Velzen vindt ook de Bredase SP de
sluiting van alle coffeeshops in
Roosendaal en Bergen op Zoom zeer
onverstandig. De SP vreest, dat de
25.000 Fransen en Belgen die
wekelijks de coffeeshops in
Roosendaal en Bergen op Zoom
bezoeken, nu deels in het illegale
circuit verzeild raken - waardoor ieder
zicht op de drugsproblematiek
verdwijnt en de criminaliteit vrij spel
heeft - en deels naar Breda
vertrekken. Breda is thans niet
berekend op een dergelijke toevoer
van drugstoeristen. Denk dan aan
(parkeer-)overlast, toename van
illegale wietkweek en dergelijke.

De SP wil - bij monde van raadslid
Maurice Spapens - van burgemeester
Van der Velden weten of er overleg
met hem is geweest, wat zijn stappen
nu zullen zijn en of hij bereid is om
samen met de minister en de
betrokken burgemeesters aan een
aanvaardbare oplossing te werken.
De SP suggereert om te
experimenteren met de legalisering
en het reguleren van de wietkweek,
waar onder andere ook Tilburg zich
sterk voor maakt. Op die manier
houdt de overheid controle over de

NIEUWS
`kwaliteit’ van de drugs - geen te hoog
THC-gehalte en geen vervuiling - en
voorkomen we overlast door illegale
wietkweek, met alle gevaren (brand),
kosten (illegale stroomaftap) en
sociale problemen (huisuitzettingen)
van dien.

SP: meer vrije plakplaatsen
De SP-Breda heeft schriftelijke
vragen gesteld over het voorgenomen
plakverbod van het college van B&W.

Het College wil in het centrum de
graffiti en het illegaal plakken
aanpakken. Met dat eerste kunnen
we instemmen. Echter om nu de
plakkers en de bedrijven en
organisaties daarachter die op een
poster staan te gaan beboeten gaat
ons inziens te ver. Ten eerste is het al
jaren gedoogd. Ten tweede zijn er
veel te weinig plakplaatsen. Ten
derde is er jurisprudentie van ‘Loesje’
dat je je mening mag verkondigen in
een democratie. Ook als je geen geld
hebt om de billboards van Benelux,
VVV en JC Decaux te betalen. Die
laatste hebben trouwens, illegaal, van
tevoren betaalde, politieke kunst
weggehaald, omdat die
aanstootgevend zou zijn. Het kan niet
zo zijn dat je enkel met een dikke
portemonnee je mening en reclame
mag tentoonspreiden. Als de wens is

DE SMAAK VAN SUCCES

RINUS FILIUS
fractiemedewerker

Vrijdag 10 oktober 2008. Een dag om
niet te vergeten. De feestelijke
afronding van een geslaagde actie.
De gezamenlijke bewoners van de
Maycretewoningen aan de st.
Maartenstraat in Breda hebben
vandaag met een aantal genodigden
gevierd dat hun woningen behouden
en totaal gerenoveerd zijn. In de
achtertuin van Marjanne Sprangers en
Sef peeters feliciteerde Jan van
Steenderen namens
woningbouwvereniging Breburg de
bewoners met het behaalde resultaat.
Hij memoreerde hierbij aan de
plannen voor dit gebied nadat de
bestaande woningen gesloopt zouden
zijn. Een aantal seniorenwoningen
waarvan de helft uit zgn. “bereikbare”,

dus betaalbare appartementen zou
bestaan. Hij benadrukte dat Breburg

terugkijkend,
blij was met deze inmiddels
“monumentale” panden met “speciale
betekenis” en het feit dat ze niet
verloren zijn gegaan. Hij vertelde

daarnaast dat Breburg doordrongen is
van de noodzaak van bouw van veel
meer “bereikbare woningen” voor
mensen met een laag inkomen.
De SP is blij met een dergelijke
uitspraak en zal de corporatie daar
graag en zeker aan houden. Op de
foto: Nienke Jagersma (secretetaris)
die de bos bloemen in ontvangst
mocht nemen, omdat ze vreselijk veel
werk heeft verzet. Marianne dankte
ook de SP, die als enige afvaardiging
uit de politiek uitgenodigd was, voor
haar inzet en samenwerking. Proficiat
iedereen met dit resultaat, dat weer
eens bewijst dat er veel mogelijk is
door samenwerking en inzet.

dat de stad een uiterlijk moet hebben
zoals in de 19e eeuw dan moet je
consequent zijn en ook alle reclame
weghalen!

Net zoals met de fietsen die overal
staan en die je wil wegslepen moet je
eerst voldoende stallingen hebben en
dan pas ingrijpen bij echte overlast.
Dus eerst plakplaatsen realiseren en
dan verder nadenken over
ongewenste ontwikkelingen. Volgens
de landelijke richtlijnen moet Breda
17 vrije plakplaatsen hebben. Er zijn
er nu 5.

Maak de BSW beter!
De regering denkt nu na over de
toekomst van de sociale
werkvoorziening. De Tweede Kamer
moet daar nog over beslissen. De SP
wil graag de mening van de BSW’ers
zelf horen! De SP wil dat de CAO in
stand blijft, dat de BSW als sociale
werkvoorziening met voldoende zinvol
werk blijft bestaan. Ook wil de SP een
einde aan wachttijden, verbetering
van de arbeidsomstandigheden bij
‘buiten werken’ en vorming van
kleinere groepen in de werkplaatsen.

Geef ook je mening via
www.breda.sp.nl/bsw, of schriftelijk of
telefonisch via het afdelingsadres.



INTERVIEW PIET HEIN SCHELTENS

Na de HBS te hebben doorlopen in
Breda ging Piet Hein naar Michigan
in de VS voor een extra schooljaar.
Hij was populair onder zijn
schoolgenoten, want hij kon als 18
jarige bier halen voor de hele groep.
Hij heeft een haat-liefde verhouding
met de VS. Toen was de tijd van de
Vietnamdemonstraties en er kwamen
drie lijken huiswaarts in een jaar,
maar door het wijdverspreide
wapenbezit waren in datzelfde jaar
vier doden te betreuren door
ongelukken met wapens. Na de
Hogere Zeevaartschool te Vlissingen
te hebben afgerond vaart Piet Hein
van 1974 tot 1982 als stuurman over
de wereldzeeën. Daar doet hij zijn
eerste milieubewustzijn op. Hij
weigert een atoomcentrale naar
Brazilië te verschepen en wordt
overgeplaatst. In die tijd waren er nog
geen regels voor tropisch hardhout
en dat ‘bruine goud’ werd dan ook
weggesleept uit Afrika en in Italië aan
wal gebracht. Daarna besluit hij toch
een andere richting in te gaan en
gaat de Academie voor Journalistiek
doen in het gereformeerde Kampen,
omdat Tilburg en Zwolle al vol zaten.
Hij is daarna een tijdje freelance
journalist voor o.a. de NOS en de
Groene Amsterdammer maar dat
brengt weinig op. Zijn
kilometervergoeding naar Hilversum
brengt meer op dan een artikel.
Hij wordt eindredacteur van het blad
‘De Kleine Aarde’, dat verbonden is
aan het gelijknamige centrum in
Boxtel. Daar ontmoet hij zijn huidige
vrouw, die daar nog werkt en ze
krijgen twee dochters.
Van 1992 tot 1995 is Piet Hein
directeur van het centrum. In 1994
wordt Piet Hein gevraagd om naar de
milieuparagraaf te kijken van het
landelijke, nieuwe, Groenlinkse
verkiezingsprogramma. Daar krijgt
Nico Garritsen uit Breda lucht van en
benadert Piet Hein of die zich wil
aansluiten bij GL in Breda. Aldus
geschiedde en ze kwamen met zes
personen in de Raad. Een unicum.

Dat gebeurde o.a. na een verbeten
campagne over het nieuwe theater
waar drie wethouders over vielen.
Met een kleien onderbreking zit Piet
Hein dus al sinds 1994 in de Raad.
Hij is van 2002 tot 2006
Fractievoorzitter geweest en in die tijd
is het vertrouwen in GL hersteld bij de
andere partijen dat sinds het korte
wethouderschap van GL’er Maas
begin jaren ’90 een knauw had
gekregen. Ook de realo-liberale lijn
die GL  landelijk voert zal daaraan
hebben bijgedragen. In 2006 werd GL
dus uitgenodigd om aan te schuiven
bij  de PvdA, die op die manier het
linkse smaldeel in het College in
evenwicht zag met het CDA en
Breda’97. Piet Hein is sinds 2006
voorzitter van de Commissie Bestuur
en Financiën en dat bevalt hem
uitermate. Hij ambieert geen
landelijke carrière. Hij wil hier wat
doen voor de lokale bewoners.
Concrete verbeteringen zoals de
talrijke ‘nietjes’ in de stad, een
verbeterd kruispunt voor Brabantpark
en een biomassa-installatie voor de
nieuwe wijk Waterdonken juicht hij
toe.
Hij denkt dat GL met 3 zetels én een
wethouder in B&W meer kan doen
dan indertijd met 6 zetels in de
oppositie. Daar is niet iedereen in de
achterban het mee eens.
GL Breda heeft ongeveer 200 leden,
maar er is een harde kern van oud-
PSP’ers, die de Fractielijn
bekritiseert.
GL Breda krijgt het de komende
verkiezingen moeilijk om haar lijsten
gevuld te krijgen, want ze heeft veel
hoogopgeleide leden, die echter geen
tijd lijken te hebben.
Wat zijn nu de punten die hij
belangrijk vindt voor Breda?
Er moet nu de Haven er is een
verbinding komen met de Singel
achter de Seeligkazerne, zodat het
water uit zichzelf doorstroomt. Er
moet écht aandacht komen voor het
Erfgoed in Breda, waar in
tegenstelling tot Den Bosch, al zoveel

Interview met Piet Hein Scheltens: hoe hij en GroenLinks zijn toegetreden tot de macht.
In 1994 werden ze nog afgeschilderd als ‘extreem links’. Nu maakt GL deel uit van het College in
Breda samen met de PvdA, het CDA en Breda ’97 en voelt Piet Hein zich een bestuurder.

HANS CREEMERS
commissielid

vernietigd is. Dus oppassen wat je bij
Bouvigne en de Klokkenberg bouwt.
Ook om de groene longen rondom
Breda te sparen en te koesteren.

Over het parkeerbeleid in het
mastbos moet nagedacht worden.
Daar kun je in het weekend door het
blik de bomen niet meer zien!
En tenslotte moet er écht
gedifferentieerd gebouwd worden.
Dus ook in Breda-Zuid moet sociale
woningbouw komen.
Piet Hein heeft in 1999 een
fietskoeriersbedrijf ‘Pijlsnel’ opgestart,
waar hij nog steeds directeur van is.
Hij voelt zich nu een bestuurder en
zoekt wellicht in de toekomst nog een
baan als burgemeester in een kleine
plaats, griffier of gemeentesecretaris
of veiligheidsadviseur. Tevens heeft
hij nu zo lang in de raad gezeten voor
GL dat hij dat niet meer mag volgens
de eigen regels en hij is zelfs
gevraagd door twee andere partijen in
Breda om dan maar hun gelederen te
komen versterken. Het ultieme bewijs
dat ze hem niet meer als een linkse
scherpslijper zien, maar als een
pragmatisch bestuurder.
www.dekleineaarde.nl
www.groenlinksbreda.nl

foto www.groenlinksbreda.nl



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. Regelmatig zullen wij u laten weten welke
problemen wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze
bevindingen daarbij.

Beste Sinterklaas,
Uw rode mantel trekt ons, SP’ers, erg aan
Ook wij zijn met de kleur, tomaatrood, begaan
Net als u geven wij om alle mensen
Vooral om arme gezinnen die wat hebben te wensen
De minderbedeelden hebben ons dat laten weten
En weet u, we mogen hen nooit vergeten
Dat ook zij behoefte hebben aan extra aandacht
Denk ook aan hen tijdens uw tocht door de nacht
‘n dak boven ieders hoofd is toch niet teveel gevraagd
Waarom wordt het antwoord daarop steeds vertraagd
En wat te denken over de prijs van het normale eten
De luxe van vlees en fruit zijn ze al lang vergeten
Er is in Breda een voedselbank, maar Sint
W ij zijn erg benieuwd wat U daarvan vindt
Een voedselbank zou toch niet nodig moeten zijn
’n beetje meer geld in de knip doet toch niemand pijn
Zou dit kabinet onze zorgen ooit snappen?
Aan de onderkant vallen altijd de klappen!
Iedere cent moeten we omdraaien en dat weet u
Ik krijg er zelfs maagpijn van, nom de Dju
Korten op wajong, ww, bijstand enzovoort,
Deze overheid ziet het als een sportsoort
Alles gaat omhoog en wij worden uitgekleed
Alleen de SP hoort al jaren onze noodkreet
Ja, ik weet het, af en toe krijgen we ook een worst
Dat is voor ons geen appeltje voor de dorst
Maar iets waar wij zeer naar snakken
Kunnen we ook eens normale boodschappen pakken
De zorgverzekering is ook iets waarmee we zitten
Hebben de politici, toen dit ingevoerd is, zitten pitten?
Het eigen risico brengt ons meer en meer zorgen
Met zo’n slecht systeem zijn we niet geborgen
Hopelijk bent u in staat daaraan iets te doen
Bezat het kabinet maar UW fatsoen
Menselijkheid en menselijke maat, dat wordt vergeten
Het is bar en boos, dat mag iedereen weten
We zitten niet te wachten op een goed gebaar
Neen alles moet beter, dat is onmiskenbaar waar
Geef genoeg geld om onze kinderen te laten eten
Dat is één van onze hartenkreten
Maar het voornaamste is een warm en fijn huis
Zodat ook wij kunnen genieten van een goed thuis
Als u dat aan B&W èn de corporaties wilt vertellen
Kan dit wellicht ‘t uitzicht op ‘n nieuw huis versnellen
Sint, ik dank u dat u ons hebt willen aanhoren
Wij geloven in U, dit kabinet kan ons NIET bekoren

Namens de SP-Hulppieten

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

13 tot en met 25 november: verkiezingen voor
waterschap Brabantse Delta. U krijgt een
stembiljet in de bus dat u op kunt sturen. Ons
stemadvies: de ‘groene’ lijst Water Natuurlijk.

za 15-11 nieuwe ledendag in de Tweede
Kamer in Den Haag

zo 23-11 deadline Slagkracht september

ma 01-12 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur.
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