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Stichting Grease is in 1979 opgericht toen
dansfilms als Saterday Night Fever en Grease
erg populair waren. De jeugd wilde massaal
zelf gaan dansen, en omdat gangbare
dansscholen hoge prijzen vroegen, hebben
enkele ouders uit Breda Noord zélf een
vereniging (later een stichting) opgericht om
voor 10 gulden per maand danslessen aan te
bieden aan de jeugd, onder leiding van een
docent van de dansacademie. Jazzdans was
de vorm die tieners toentertijd het meest
aansprak, maar ook ballet, moderne dans en
tapdans werden aangeboden. In de loop van de
tijd veranderde het aanbod naar meer sportieve
bewegingsvormen als jazz-gymnastiek en
aerobic-dancing, maar ook break- en
streetdance.

Om een gevarieerd programma te kunnen
bieden, werden later ook lessen als step-
aerobics, pilates, fitness met apparaten, fitness
en dans voor (gehandicapte) leerlingen van de
Liduinaschool, bewegingslessen voor kinderen
(‘kid-fit’) en ouderen (‘fifty-fit’) aangeboden.
Grease biedt ook sportlessen gericht op
jongeren in de omgeving, zoals kick-boxen en
karate. De break- en streetdancelessen trekken
sporters uit heel Zuid-Nederland; één van hen
(De 19-jarige Menno van Gorp uit Tilburg) werd
vorig jaar wereldkampioen breakdance in
Londen. Vernoemenswaardig is dat de
dansschool in samenwerking met Breda Actief
en Stichting Marokkanen Breda
bewegingslessen voor Marokkaanse vrouwen
aanbiedt. Stichting Grease werkt zonder
winstoogmerk, en krijgt geen gemeentelijke
subsidie (behalve de bijdrage van Breda Actief
voor de genoemde bewegingslessen).

Dit alles staat op de tocht, omdat het
Grondbedrijf de huur van het pand aan de
Waterloostraat 23 heeft opgezegd wegens
sloop- en nieuwbouwplannen. Dit ondanks een
eerdere toezegging dat Stichting Grease
gebruik kon maken van het pand tot juli 2014,
wanneer er ruimte beschikbaar komt in een van

de nieuwbouwprojecten in de wijk. Hoewel
Stichting Grease nog geen concrete afspraken
hierover had gemaakt, dacht men zelf aan
samenwerking met de Brede School of de
Breedtesportvoorziening. Stichting Grease
vervult een wijkfunctie en wil graag in de wijk
Noord-Oost actief blijven.

De SP is van mening, dat het behoud van deze
succesvolle wijkvoorziening zwaar moet wegen.
Het kan niet zo zijn, dat de gemeente met de
linkerhand investeert in projecten in Noord-
Oost; en vervolgens met de rechterhand
succesvolle bestaande initiatieven ‘de nek
omdraait’. In overleg met Grease hebben we
dan ook dit onderwerp op de agenda van de
raadscommissie Mens en Maatschappij
geplaatst, in de hoop dat de commissie zich
sterk maakt voor behoud van deze voorziening.

In de praktijk zal dit neerkomen op het
opschorten van de huuropzegging totdat in
goed overleg een nieuwe locatie voor Stichting
Grease in de wijk gevonden is. Op het moment
van schrijven is de uitkomst van dit debat in de
commissie nog niet duidelijk. We houden u
uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

De SP heeft het initiatief genomen om in de gemeenteraad de huuropzegging van Dans- en
Sportstudio Grease aan de orde te stellen. Grease is een zeer succesvolle, multi-culturele
wijkvoorziening in Breda-Noord, waar al tientallen jaren vele sport- en bewegingslessen
worden aangeboden. Grease wordt echter met sluiting bedreigd omdat de gemeente de huur
van het pand opgezegd heeft.

JOHAN KWISTHOUT
afdelingsvoorzitter



In BN-De Stem van 8 november
stond, onder de titel "SP Breda nu
definitief ongeloofwaardig", een
analyse van politiek verslaggever
Nico Schapendonk. In het artikel
wordt stevige kritiek geuit op het
functioneren van de Bredase SP-
fractie. Onder andere stelt
Schapendonk: 'De fractie koestert
nog maar één thema: goedkope
woningbouw, overal, altijd en
ongeacht de consequenties. Al het
andere moet wijken.' en '...goedkope
woningen in Oostblok-stijl is de
oplossing voor alle ellende die de
fractie weet te verzinnen.' Dit is
aantoonbaar onjuist.

De SP heeft op tal van
beleidsterreinen initiatieven genomen
én regelmatig successen geboekt.
We noemen bijvoorbeeld de WMO en
in het bijzonder de huisbezoeken in
het kader van de thuiszorg, de 'Wal
van Nieuw Wolfslaar', gratis
fietsenstallingen, veilige

SP IS GEEN ONE-ISSUE PARTIJ
oversteekplaatsen (zoals op de
Boeimeersingel, waar op initiatief van
de SP zelfs een delegatie van de raad
als klaar-over fungeerde), toiletten in
het Valkenberg, een onderzoek naar
asbest bij basisscholen, een
spreekuur van de Sociale Dienst bij
voedselbanken en het Annahuis,
kinderopvang voor moeders die een
inburgeringstraject volgen, het
voorkomen van de vestiging van een
growhop in Magnoliastraat, en tal van
andere initiatieven op terreinen als
cultuur, milieu, en sport. De SP is
verre van een one-issue partij.

De opmerkingen over 'goedkope
woningen in Oostblok-stijl' is
suggestief en staat haaks op de
concrete standpunten die de SP-
fractie heeft ingenomen. Onder
andere in het Liniekwartier pleitten wij
juist tégen alleen maar flatblokken, en
met ons symposium 'goedkope
woningen bouwen' lieten we zien dat
het zeer goed mogelijk is om goede

NIEUWS
SP start onderzoek naar verhoging
servicekosten
De maximale huurverhoging per 1 juli
2008 bedroeg 1,6% van de huurprijs.
Maar naast huur betalen veel
huurders ook servicekosten. Dit zijn
vergoedingen voor gebruik van
gemeenschappelijke ruimten, de
kosten van de huismeester,
administratiekosten, schoonmaak-
kosten, vaak ook huur van de boiler
en dergelijke. Voor deze service-
kosten is géén maximale verhoging
afgesproken. De SP-Breda heeft
meldingen binnengekregen dat
sommige verhuurders de service-
kosten misbruiken om een verkapte
huurverhoging door te voeren, en
organiseert een onderzoek naar de
verhoging van de servicekosten. In
Breda worden 10.000 enquêtes
verstuurd en huurders kunnen ook via
de website (www.breda.sp.nl) hun
bedragen invoeren. Indien nodig zal
de SP verhuurders aanspreken op te
hoge voorschotten - waardoor ze
rentevoordeel binnenhalen op kosten
van de huurders - of te hoge kosten
voor administratie en dergelijke.

eengezinswoningen tussen de één-
en anderhalve ton te bouwen,
inclusief grondprijs, als de politieke
wil er maar voor is. De SP zal hier op
blijven hameren: dat zijn we aan de
duizenden woningzoekenden op de
wachtlijst verplicht.

Tenslotte denken we dat
Schapendonk ons standpunt over
wijkontwikkeling verkeerd heeft
geïnterpreteerd. Dat kan. Mogelijk
was onze formulering niet duidelijk
genoeg en zijn er daardoor
misverstanden ontstaan. Dat zetten
we graag recht. Er waren geen
concrete plannen voor de 7,5 miljoen
voor wijkontwikkeling, en de SP
voelde er niets voor om geld te
oormerken zonder dat er concreet
zicht is waar het aan besteed gaat
worden. Dat laat onverlet dat we
concrete plannen die tot doel hebben
om wijken en buurten te verbeteren,
uiteraard omarmen.

Bouwlawaai
Leg het de Bredanaar maar uit, je
mag wel tussen 8 uur in de ochtend
en 22 uur s’avonds glas in de
glasbakken gooien en daarbuiten
geen lawaai maken. Dat kun je niet
zeggen van de verschillende
bouwactiviteiten in en om Breda. Of
het nu de bouw van het nieuwe
gymlokaal van het stedelijk Gymna-
sium betreft, de bouw van een nieuwe
bioscoop bij de Pasbaan, bouwrijp
maken van grond bij het station of
bouwgeluiden van Albert Heijn zijn in
het Ginneken, en ik kan nog wel even
doorgaan. Bij al die bouwprojecten
wordt regelmatig voor 7 uur en zeker
vanaf 7 uur bouwlawaai gemaakt. De
SP wil van het college van B en W
weten welke afspraken de gemeente
heeft gemaakt over bouwlawaai, in
hoeverre men zich aan deze
afspraken houdt, en welke sancties de
gemeente heeft als een bouwbedrijf
zich niet aan de afspraken houdt.
Want bouwen is belangrijk in Breda,
maar de burgers hebben ook recht op
een ongestoorde nachtrust. Wat de
SP betreft, wordt bouwlawaai voor
8.00 uur niet toegestaan.

Vier zetels voor Water Natuurlijk
Water Natuurlijk, de lijst van milieu-
en waterrecreatieorganisaties bij de
waterschapsverkiezingen, heeft bij
deze verkiezingen vier van de
eenentwintig zetels behaald. De SP
heeft niet deelgenomen aan deze
verkiezingen; volgens ons kunnen de
taken van het waterschap het beste
bij de provincie ondergebracht
worden. Wel hebben we onze lokale
achterban geadviseerd om op de lijst
van Water Natuurlijk te stemmen. Al
in 2007 waren er in Breda gesprekken
tussen GroenLinks, SP, en een aantal
milieuorganisaties om te komen tot
een brede progressieve en groene
lijst die mens en milieu hoog in het
vaandel had staan. Het landelijke
initiatief Water Natuurlijk is weliswaar
politiek onafhankelijk, maar de
standpunten en doelstellingen komen
voor een belangrijk deel overeen met
de ideeën die de SP in 2007 hierover
had. Naast Water Natuurlijk haalde
ook het CDA vier zetels; de lokale
groeperingen WBW en Ons Water
drie, net als de VVD, en de PvdA
twee. Eén zetel tenslote was er voor
de Vrienden van het Markdal en voor
de Algemene Waterschapspartij.



INTERVIEW PATRICK VAN LUNTEREN

De afspraak was wat moeizaam tot
stand gekomen. De begrotings-
behandeling in de Tweede Kamer
zorgde voor grote drukte zoadat er
weinig tijd was en de E-mail com-
municatie verliep niet vlekkeloos.
Maar uiteindelijk op zondagmiddag
lukte het toch.
Patrick komt oorspronkelijk uit
Utrecht, heeft uitgebreid Milieu-kunde
gestudeerd in Deventer. Hij is ergens
in de dertig en werkt als
beleidsmedewerker voor de SP-
kamerleden. De SP-fractie heeft
ongeveer 25 beleidsmedewerkers
voor wie ze werken is afhankelijk van
het onderwerp. Zo doet Patrick
voornamelijk de onderwer-pen die
samenhangen met milieu, ruimtelijke
ordening en duurzaam-heid. Dat
laatste is een soort algemeen
onderwerp dat onder-meer verband
houd met Land-bouw, Economie en
Verkeer en vervoer. Het klinkt beslist
indruk-wekkend, maar wat betekent
dat nu voor de dagelijkse werkzaam-
heden. Een belangrijk punt is het
behandelen van de post. Die bestaat
uit stukken van de ver-schillende
ministeries. Verder interne post van
de SP. Als derde post uit de
samenleving. Mensen met vragen of
meningen die ze via brieven of E-
mails kenbaar maken. Bij de laatste
groep staat Patrick even stil. Ik
probeer zo snel moge-lijk te
antwoorden. Soms reageren mensen
met een bedankje omdat wij de enige
waren waarvan ze een reactie
ontvingen. Beleids-medewerkers
kunnen de post meestal zelfstandig
afhandelen. Dat kan zijn het reageren
op de vraag of opmerking, maar ook
voorleggen aan het betrokken
kamerlid. Al bij al komen er zo
wekelijks 300 a 400 E-mails binnen
waarmee je iets moet doen.
Natuurlijk krijg je ook op-drachten
van kamerleden om informatie te
verzamelen, dingen ui te zoeken. Dat
laatste is natuur-lijk van belang om
kamerleden tijdig te informeren over
actuele zaken zodat ze goed

voorbereid hun werk kunnen doen.
Daarnaast schrijven
beleidsmedewerkers notities over
zaken die hun terrein betreffen. Het is
natuurlijk belang-rijk zelf visies te
ontwikkelen over actuele zaken en
niet alleen te reageren op wat andere
doen. Dat is in de visie van Patrick de
kracht van de SP we zijn aanwezig in
wijken en buurten, daardoor zijn we
goed op de hoogte van wat er leeft.
Dat gaat ook op voor andere
ontwikkelingen bijvoorbeeld de Nano-
technologie. Op dit moment zijn er
veel vragen over. De SP is daar al
snel in gedoken en mede daardoor is
Sharon Vesthuizen in de kamer
waarschijnlijk het best geïnformeerde
kamerlid over dit onderwerp en dat is
maar goed ook. Op verschillende
terreinen heeft de regering
ambitieuze doelen geformuleerd ten
aanzien van milieu, klimaat, veiligheid
en gezondheid. Zoals vaak zijn die
doelen niet erg duidelijk gefor-
muleerd en moeten ze tussen 2015
en 2020 gerealiseerd zijn. Dan zit
deze regering er al lang niet meer.
Wie moet je dan ter verantwoording
roepen als de doelen naar
verwachting niet gehaald worden.
Patrick spreekt met veel overtuiging
over de din-gen die hem bezig
houden. Mijn vraag hoe kom jij bij de
SP beantwoord hij in eerste instantie
met de opmerking ik had een grote
mond over wat er niet goed was en
hoe dat beter kon. Mensen in mijn
omgeving zeiden jij past bij de SP.
Dat was in de tijd dat hij na zijn studie
in het kader van dienst vervangende
arbeid beheerder was geweest van
een kinder-boerderij, gewerkt had op
een milieu-educatie centrum, en in
dienst was geweest van een stichting
die landelijke adviezen uitbracht in het
kader van het milieu. Hoe kom je dan
eigenlijk in Breda terecht was mijn
vraag en het antwoord kort en simpel
door de liefde. Samen met zijn
vriendin nam hij de beslissing de hele
boel te verkopen en samen een reis
door ondermeer Azië te maken. Alles

Een betrokken SP-er die de SP- kamerleden bijstaat met hand en span diensten. Hij verzamelt
informatie, tipt kamerleden over zaken die “in het veld” leven. Is betrokken bij de ‘club van dertig’
maar ook bij de afdeling Breda. Een Coming Young Men met gevoel voor nuances.

JAC TROOST
redactielid

opgeven en weggaan was een
enorme belevenis. Kennis maken met
zoveel verschillende culturen en
gewoonte heeft gehol-pen te zien dat
je dingen op ver-schillende manieren
kunt bena-deren en dat het op
verschillende manieren toch goed kan
zijn. Toen ze terug in Nederland
waren heb-ben ze hun vrienden een
bericht gestuurd, we zijn er weer wie
heeft een tip voor een huis. De tip uit
Breda was succes vol en zo wonen
ze nu samen in het Ginneken. We
spreken nog over de partij. Patrick
heeft bewonde-ring voor Remi Poppe.
De dossier kennis is formidabel en hij
heeft een kennis van wat er tien
vijftien jaar geleden speelde. Dat is
een kennis die je opdoet door lang in
de Kamer te blijven. Patrick is lid van

de groep van dertig. Talent volle SP-
ers die getraind worden In het
politieke handwerk. De partij steekt
veel tijd en energie in ons. Het lijkt me
dan ook redelijk dat ik positief zal
reageren als de partij mij vraagt voor
een politieke functie. Een optie is
kandidaat voor de  volgende
gemeente-raadsverkiezingen.
Voorlopig besteedt hij tijd aan de
afdeling en informeert hij zich over
wat er speelt in de stad. Als het zover
komt hebben we er een goed
voorbereide kandidaat bij. Ik denk dat
ik op hem stem.

Patrick tijdens ‘buurten in de buurt’



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 Marja,
De laatste tijd komt het vaak voor dat mensen met een
sociaal minimum inkomen de touwtjes niet langer meer
aan elkaar kunnen knopen. Dat ligt vaak niet aan die
mensen, maar omdat de centrale overheid niet wil
uitspreken dat het sociaal minimum inkomen ook een
gegarandeerd minimum moet zijn. Volgens Van Dale is
het sociaal minimum: “Het minimaal besteedbaar bedrag
aan inkomsten”. Dan mag je toch veronderstellen dat
mensen daar niet op gekort worden. Helaas is het
tegendeel waar. Nu weten de mensen wel dat je probeert
het zo goed mogelijk te doen, maar ja, wij komen in de
SP-Hulpdienst te vaak mensen tegen die letterlijk op een
houtje moeten bijten, die vaak niet weten òf zij wel de
andere dag nog te eten hebben. Die nauwelijks licht
durven aan te doen. Die de kachel niet aan hebben
omdat ze bang zijn dat het energiebedrijf later met ‘n
torenhoge rekening komt. Mensen die zich door God en
iedereen verlaten voelen. Samen kunnen we het systeem
van de Rijksoverheid niet veranderen, maar ik wil je wel
een tip geven waaraan je zou kunnen werken. Neem nu
eens de zorgpolis. Daar schijn je enige invloed op te
kunnen uitoefenen toch? Zeker als het gaat om de
afspraken die de Gemeente Breda maakt met het CZ.
Regel dan dat de “eigen bijdrage” als voorschot in 12
mootjes wordt gehakt in plaats van dat mensen b.v. in
één keer € 111 moeten ophoesten. Mochten zij teveel aan
eigen bijdrage hebben betaald dan kan dat alsnog aan
het eind van het jaar worden teruggegeven. En als ja dan
toch met CZ om de tafel zit zorg dan dat psychologische
hulp en –therapie volledig door CZ wordt gedekt.
Desnoods regel je dit in de aanvullende verzekering. Veel
van jouw en onze cliënten hebben de een of andere vorm
van psychose. Hebben dringend hulp nodig van GGZ,
maar weet je, op dit moment dekt CZ 8 zittingen
waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt van € 10 en
daarbuiten maximaal € 410 voor psychotherapie. Aan
alternatieve geneeskunde en –medicijnen mag ook
slechts tot een bedrag van € 200 gedeclareerd worden.
Veel cliënten hebben baat bij b.v. Gestalt therapie. Nu
kunnen ze slechts 4 keer gaan dan is er geen geld meer.
De tandarts, ook nog zo iets. Er wordt per jaar maar €
570 vergoed. Een beetje tandarts kan voor dat bedrag
maar weinig doen òf ben jij van mening dat die mensen
maar aan een kunstgebit moeten.

Groetjes,  SP-Hulpdienst Breda

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

Redactie, bestuur en raadsfractie wensen u
van harte prettige feestdagen en een
goed 2009!

zo 28-12 deadline Slagkracht januari

wo 07-12 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur.
We bespreken het jaarverslag,
de plannen voor 2009 en kiezen
een nieuw bestuur.

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
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