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Op 3 maart 2010 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. De SP hoopt haar huidige zeteltal
van 4 van de 39 zetels uit te breiden, en is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor
de campagne. Op 4 november stelden de leden de kandidatenlijst en het verkiezings-pro-
gramma vast. Ook werd de PvdA opgeroepen om alsnog in te stemmen met een lijstverbinding
PvdA-GroenLinks-SP, nadat die partij in eerste instantie negatief had geoordeeld over een
dergelijke samenwerking. Volgens de SP is het van het grootste belang om de progressieve
meerderheid die er nu is in Breda (PvdA, GroenLinks, SP en D66 hebben nu 20 van de 39
zetels) te behouden om te voorkomen dat rechts de macht grijpt en er een sociale catastrofe
plaats vindt in Breda.

De kandidaten- en programcommissie waren al
maanden aan het werk om een gebalanceerde
lijst en een helder programma op te stellen. Het
programma is in eerste concept besproken met
de leden in oktober. Ook allerlei
maatschappelijke organisaties hebben
suggesties aangedragen. Bij de
ledenvergadering waren er, naar die uitgebreide
discussie, niet veel meningsverschillen meer
over. Vijf van de elf ingediende amendementen
werden door de leden als een verbetering van
het programma gezien en haalden een
meerderheid. Het programma wordt nu mooi
opgemaakt en gedrukt en zal waarschijnlijk in
januari samen met de Tribune aan alle leden
worden verzonden.

De kandidatencommissie had een lastigere
taak. Niet omdat we moeite hadden om
geschikte kandidaten te vinden: integendeel. De
SP heeft een luxe-probleem met veel capabele
kandidaten die staan te trappelen om aan de
slag te gaan. De kandidatencommissie had dus
de moeilijke taak om een lijst samen te stellen
waarbij onontkoombaar mensen teleurgesteld
zouden worden met een plaats die lager was
dan waar ze op gehoopt hadden. Na een
uitvoerige, maar constructieve discussie werd er
uiteindelijk gestemd over de amendementen die
geen van alle een meerderheid haalden, zij het
sommige maar net niet. Dat de leden vrede
hadden met de uitkomst van het democratische
proces bleek echter bij de laatste schriftelijke
stemming over de gehele lijst, die met slechts
één stem tegen werd aangenomen.

De top van de lijst kent een aantal nieuwe
gezichten ten opzichte van de verkiezingen van
2006. Als lijsttrekker voor de SP was al eerder
Joyce van der Sanden (41) aangewezen. De
eerstvolgende plaatsen worden ingenomen door
Patrick van Lunteren (39, beleidsmedewerker
van de SP Kamerfractie en daar (mede)

verantwoordelijk voor milieu, ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting), zittend raadslid
Maurice Spapens (41, mode-ontwerper en
docent mode bij de Nieuwe Veste), architect en
bouwkundig ingenieur Bas Maes (29), Michel
Spekkers (25, project-manager van het door
het ministerie van Binnenlandse Zaken
gesubsidieerde project jijendeoverheid.nl), oud-
raadslid in Vught Gerda van Veghel (52),
Rinus Filius (52, koordirigent/freelance cam-
eraman), commissielid-niet raadslid Hans
Creemers (34, pakketbezorger), Michiel van
Nispen (27, medewerker Tweede Kamerfractie
SP en een van Breda's snelste hardlopers) en
Ria de Boer (63, docente MBO). Op de lijst met
30 kandidaten staan verder onder andere oud-
raadslid Dick Meeusen, scholiere Noor
Jongeneelen, Marcel Grooten van café Dok'19,
'daklozen-vrijwilliger' Rahal Lamlih, en Wim Mol
van museum Oorlog en Vrede. Johan
Kwisthout, fractievoorzitter van de SP van 1997
tot 2006, is lijstduwer. De huidige raadsleden
Frank Vergroesen en Koos Gouka zijn niet
herkiesbaar.

JOHAN KWISTHOUT
Voorzitter SP Breda



NIEUWS
Behoud industrieel erfgoed
Breda voert de leus ‘Een stad met
karakter’. Dat karakter wordt mede
bepaald door ons historisch erfgoed.
We zijn een Nassaustad, een
kazernestad en we hebben religieus
erfgoed. De St. Annakerk en de Heilig
Hart Kerk zijn gered. Dit in
tegenstelling tot de vele kerken die
gesloopt zijn in de jaren ’70 en ’80.
Tegenwoordig zijn we ons ook bewust
van ons industrieel erfgoed. Daar
hebben onze voorouders de centen
verdiend in Breda.

De Provincie Noord-Brabant heeft 11
miljoen beschikbaar om industrieel
erfgoed op te knappen. Eerst mochten
de vijf grootste Brabantse steden (de
B5) geen aanvragen doen, maar nu
gebleken is dat de kleinere
gemeenten relatief weinig aanvragen
hebben gedaan, is alsnog de
mogelijkheid geschapen voor Breda
om een beroep te doen op deze
subsidie. In de wijk Belcrum staat veel
oud industrieel erfgoed. Denk aan de
panden van Backer & Rueb, Electron,
Klavers Janssen e.o. en Puijfelik.

Dit zijn echter nog geen monumenten
en kunnen derhalve geen aanvraag

VEEL MIS BIJ WINKELCENTRUM DE BERG

indienen voor dat geld. In de komende
jaren zal dit gebied een
gedaanteverwisseling ondergaan. Is
het niet raadzaam om te kijken of we
het industrieel verleden van Breda
deels kunnen behouden? Er is al veel
van weg. De ETNA, Kwatta,
Gasfabriek, CSM enzovoorts. Een
goed voorbeeld van behoud zijn de
gebouwen van de Oranjeboomfabriek
die deels blijven staan en worden
ingebed in de nieuwe wijk ‘De Drie
Hoefijzers’.

De SP heeft daarom, bij monde van
commissielid Hans Creemers de
volgende vragen gesteld aan het
College:

   1. Kan B&W een onderzoek doen
naar de mogelijkheid om een aantal
gezichtsbepalende historische
industriële panden in de wijk Belcrum
tot gemeentelijk monument te
verklaren aan de hand van de
erfgoedmeetlat?

   2. Wil de gemeente daarna de
eigenaren wijzen op het feit dat er een
subsidie beschikbaar is voor
monumentaal industrieel erfgoed?

De SP heeft een tijdje terug
winkelcentrum De Berg bezocht in de
Haagse Beemden. De Bredase SP-
ers, waaronder lijsttrekker Joyce van
der Sanden, bezochten het
winkelcentrum naar aanleiding van de
verslechterde veiligheidssituatie
rondom het winkelcentrum.

Joyce van der Sanden: “Er is nogal
wat aan de hand bij dit winkelcentrum.
De rust moet hier terugkeren, mensen
durven hier 's avonds niet eens meer
over straat! De burgemeester heeft
beloofd dat de politie er meer is gaan
surveilleren maar de mensen hier
merken daar niets van. Ik ga de
burgemeester houden aan zijn
toezeggingen, deze buurt heeft recht
op rust.

Rondom het winkelcentrum is veel
overlast van groepen jongeren, er
wordt veel gedeald, er zijn branden
gesticht en bij diverse winkeliers is de
voorpui geramd. Vorige maand
moesten de mensen die boven de
pizzeria wonen zelfs geëvacueerd
worden vanwege brand in de geramde
pizzeria. Van der Sanden: “Dat is een
vreselijke ervaring, diep triest dat dit is
gebeurd in Breda. We moeten er alles
aan doen de veiligheidssituatie in de
buurt te verbeteren. Dat verwachten
de mensen van de politiek, en
terecht.”

De SP-ers vroegen de ondernemers
en bezoekers naar hun mening over
het winkelcentrum. Ook werden de
mensen bevraagd op hun ideeën hoe
het winkelcentrum zou kunnen

verbeteren. Joyce van der Sanden
gaat wat ze gehoord heeft
overbrengen aan het college van
B&W: “Sommige winkeliers en de
ondernemers op het plein zijn angstig
en aangeslagen. Deze mensen
werken op een plein waar al maanden
geen voorpui zit in de bakkerswinkel
en nu is ook de pizzeria met houten
schotten dichtgetimmerd. Daarnaast
hebben ze last van het slechte imago
van het plein, er wordt zelfs genoemd
dat het lastig is sollicitanten te vinden.
Maar ook de klanten en omwonenden
zijn het zat. Vrijwel niemand ziet hier
meer politie, zoals wel was
toegezegd. De buurt schreeuwt nu om
hulp. B&W moet hier naar luisteren. Ik
ga het college nu een serie vragen
stellen welke maatregelen op de korte
termijn genomen gaan worden.”

Demonstreer bij op 21 november!
Het verzet tegen de kabinetsplannen
om de AOW-leeftijd te verhogen komt
op stoom. Naast dat de SP al ruim
150.000 handtekeningen heeft
opgehaald en er her en der kleinere
vakbondsacties zijn geweest, wordt er
op 21 november een grote
manifestatie georganiseerd door de
vakbonden op vier plaatsen in het
land. Voor de regio Breda is deze
actie vanaf 11.00 uur op de Coolsingel
in Rotterdam.

De SP roept haar leden op om hierbij
aanwezig te zijn. De FNV laat bussen
rijden naar Rotterdam. Aanmelden kan
via de FNV-website (http://www.fnv.nl/
defnv/crisis_te_lijf/acties/) of neem
even contact op met de SP (tel. 076-
5294332) als u mee wilt naar
Rotterdam.

Daarnaast halen we nog steeds
handtekeningen op voor de actie ‘65
blijft 65’. Wilt u ook een steentje
bijdragen met het ophalen, of wilt u
onder familie, collega’s of kennissen
handtekeningen ophalen? Bel of mail
de SP: breda@sp.nl of 076-5294332.



De vader van Frans woonde in Polen
toen dat land verraderlijk werd
verdeeld door de USSR en Das Dritte
Reich en zo werd zijn land bezet in
1939. Hij vluchtte  op het eind van de
oorlog als 15- jarige naar West-
Duitsland en moest daar  werken in
de Amerikaanse Sector en nam
dienst in het Amerikaanse leger.
De Polen werden daardoor
statenloos en werden na de oorlog
opgevangen door België en
Nederland. Zo werd Frans’ vader een
van de eerste gastarbeiders in
Limburg in de mijnen. Op 13 februari
1952 werd Frans geboren. Frans
doet de LTS in Brunssum en gaat
daarna in 1968 op 16-jarige leeftijd
werken als elektriciën in de bouw bij
de HOOP wat later  GTI werd.
In die tijd doet hij ook zijn eerste
politieke ervaringen op via acties
tegen een munitiefabriek. (AFCENT,
het commando-centrum van de
NATO was daar ook net gevestigd) In
die tijd was de KVP nog
oppermachtig in Limburg en was
corruptie en vriendjespolitiek een
gewone zaak. Dat veranderde toen
met de komst van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds en de
ambtenaren die mee verhuisden naar
Limburg. Die waren vaak lid van de
PvdA en die durfden zomaar ‘nee’ te
zeggen tegen een KVP-
burgemeester. De kleine groep linkse
Limburgers zag daarin een
aansporing om dat KVP juk af te
stoten. In 1982 sloot Frans zich aan
bij de sociaal-democratische
vakbond NVV en in 1984 bij de PPR
(een linkse afsplitsing van de KVP)
om in 1987 de overstap naar de
PvdA te maken.
Begin jaren ’80 wil de landelijke
overheid een aantal gemeenten bij
elkaar voegen (eerste gemeentelijke
herindeling) en Frans wordt actief  in
de VLA, Verenigde Limburgse
Actiegroepen, om te proberen de
herindeling tegen te houden en als
plaats ‘Ubach over Worms’ niet bij
Heerlen te komen.
Ze hebben gedeeltelijk succes want
ze komen niet bij Heerlen, maar

INTERVIEW FRANS SZABLEWSKI
Deze maand een interview met Frans Szablewski, raadslid van de PvdA en vakbondsbestuurder bij FNV-
Bondgenoten.

vormen nu een grote
plattelandsgemeente, Landgraaf.

Nu vindt Frans dat een bepaalde
schaalvergroting wel nodig is anders
kun je als gemeente niets met 2000
inwoners. Zo voert Breda nu een
aantal diensten uit voor Oosterhout
en Zundert, tegen betaling. Ook de
herindeling van 1997 in Breda was
goed vindt Frans, want de, relatief
rijkere, inwoners van Prinsenbeek,
Teteringen, Bavel en Ulvenhout
betaalden weinig OZB in hun eigen
gemeente, maar profiteerden wel
van de grootsteedse voorzieningen
zoals theater, zwembad, bioscoop en
dergelijke die door Bredanaars
werden betaald.
In 2000 heeft Frans zijn lidmaatschap
van de PvdA een jaar stopgezet
omdat hij boos was op de bezuiniging
op de ziektewet, maar in 2001 met de
opkomst van Fortuyn werd hij weer lid
om tegenwicht te bieden.

Frans komt weer op de lijst voor de
komende raadsverkiezingen.
Frans is ook voor een linkse
lijstverbinding tussen PvdA, GL en
SP. Hij zal proberen ook anderen
binnen de PvdA van deze
strategische keuze te overtuigen. Hij
denkt dat als er een rechtse coalitie
komt dit vooral zal worden gevoeld
door de lagere inkomensgroepen en
zelfs door de middengroepen in
Breda.
Hij vindt het goed als het CDA eens
een keer niet meedoet aan een
College.

Die zitten als sinds 1917 (RKSP) in
het College en dus op het pluche.
Het vanzelfsprekend deel uit maken
van de macht is zelfs voor het CDA
niet gezond.
Speerpunten van Frans zijn
het stoppen met de verkoop van
sociale/bereikbare woningen en
wijken via een eigen wijkbudget zelf
verantwoordelijk maken voor de
leefbaarheid in hun wijk.
Frans denkt dat de marktwerking veel
te veel is doorgeschoten en wil een

gecontroleerde marktwerking. Dus de
overheid moet de meerderheid van
de aandelen hebben in bedrijven met
een cruciale functie waar de
bevolking van afhankelijk is.
Hij vindt het belangrijk om juist nu
actief te blijven in de PvdA, omdat
daar de linkse stroming ook gehoord
moet blijven worden.
Hij vindt dat de PvdA
verantwoordelijkheid neemt en vindt
dat de SP vanaf de kansel roept en
makkelijk praten heeft.
Frans vindt het onlogisch dat  werken
met het hoofd beter wordt beloond
dan werken met je handen. Zonder
het handwerk staan ‘de raderen stil’.
Ook veel management-functies in
ziekenhuizen, scholen en
woningbouwverenigingen kunnen
worden weggesneden. Dat geld kan
beter ingezet worden voor meer
handen aan het bed en minder benen
onder het bureau.
Frans is net opa geworden en dat
vindt hij fantastisch.

www.fnvbondgenoten.nl
http://www.pvdabreda.nl/

HANS CREEMERS
Redactie Slagkracht



VOLGENS JOYCE
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 3 maart zal SP-lijsttrekker Joyce van der
Sanden maandelijks een column in Slagkracht 12
verzorgen.

Op de ALV van 4 november hebben we de kandidatenlijst
en het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de
verkiezingen van maart 2010.

Het verkiezingsprogramma is een goed leesbaar,
afwisselend, sociaal programma geworden waarin
duidelijk staat wat we als SP anders willen gaan doen in
Breda. Het gaat daarbij vooral om dingen voor de
inwoners van Breda. Dus geen hoge subsidie voor het
Graphic Design Museum maar alle vestigingen van de
bibliotheek open en betaalbaar houden. Geen topsporthal
maar investeren in velden en gymzalen voor
amateursporters. Niet nog meer dure
appartementencomplexen maar betaalbare woningen
voor die 21.000 Bredanaars die nog steeds op de
wachtlijst staan bij het Woonloket.

Het motto van ons verkiezingsprogramma is dan ook
‘Gewoon Doen’. En dat kun je op twee manieren
uitleggen. Op de eerste plaats met de nadruk op
‘gewoon’. Dus zoals hierboven staat: geen dure
geldverslindende projecten, maar dingen voor de gewone
mens. Aan de andere kant kun je de nadruk leggen op
‘doen’. Dus niet oeverloos discussiëren en dure bureaus
alles laten onderzoeken, maar nu eindelijk eens dingen
gewoon gaan doen. Eindelijk eens die huizen gaan
bouwen die we zo hard nodig hebben. Eindelijk eens
zorgen dat in alle buurten de straten en het groen er
netjes bijliggen. Eindelijk een oplossing vinden voor een
evenementenhal na elf jaar trekken aan het dode paard
‘Bavelse Berg’.

Het huidige College van PvdA, CDA, GroenLinks en
Breda’97 heeft de afgelopen jaren voornamelijk zaken
voor zich uit geschoven. Zo zijn er nu minder betaalbare
woningen dan vier jaar geleden, zijn de wachtlijsten bij
het Woonloket langer, is er geen besluit over renovatie of
nieuwbouw van de sporthal, er is nog geen oplossing
voor het Dr. Struykenplein, geen evenementenhal, geen
fietsbrug, mooie parkachtige wal en bussluis bij Nieuw
Wolfslaar, etc.

Met de SP in het College zal dit anders worden. Wij willen
het ‘gewoon doen’ voor de gewone Bredase burgers. Niet
eindeloos onderzoeken en discussiëren, maar samen
met bewoners zoeken naar de beste oplossing en dit
‘gewoon doen’. We gaan dit doen met een sterk team
van ouwe rotten en jonge getalenteerde nieuwelingen.

Die verkiezingen winnen in maart 2010,
dat gaan we GEWOON DOEN!

JOYCE VAN DER SANDEN
Lijsttrekker SP Breda

za 21-11 11.00-13.00 Vakbondsactie tegen
bezuinigingen op AOW,
Coolsingel, Rotterdam.

wo 25-11 Deadline Slagkracht december.

wo 07-12 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, De Wegwijzer.

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en
coordinatie: Johan Kwisthout, Hans Creemers,
Michel Spekkers, Ben van den Bosch, Bas Maes,
en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–29171104

AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

CARTOON BAS MAES

DEMONSTREER MEE!

Op zaterdag 21 november organiseren de vakbonden
acties in o.a. Rotterdam tegen de verhoging van de AOW-
leeftijd. De FNV laat een bus rijden. Ga ook mee en maak
duidelijk dat 65 gewoon 65 moet blijven!


