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“SP Breda staat  

voor mensen!” 

00_INLEIDING 
 

Breda is geen bedrijf. Breda is een middelgrote, Bourgondische stad waar het 

samen fijn wonen, werken, studeren en bovenal fijn leven is. De menselijke 

maat en daarmee de voorzieningen in wijk en dorp zijn daarbij van groot 

belang. SP Breda staat dan ook voor 

betaalbare huizen, buurtzorg, bibliotheken, 

verenigingen en buurthuizen. Daarnaast wil 

de SP in Breda de groeiende armoede 

aanpakken door te begeleiden naar echt 

werk. Ook mensen die het even tegen zit, hebben recht op een menswaardig 

bestaan. SP Breda ziet onze stad niet als BV maar als een stad voor mensen! 
 

De crisis waarin Nederland - en daarmee Breda – zit, is geen natuurramp die 

ons zomaar is overkomen. De crisis is het gevolg van falend toezicht op 

banken en foute politieke keuzes. De liberale partijen die verantwoordelijk zijn 

voor die foute keuzes, misbruiken de crisis nu om de publieke zaak weg te 

bezuinigen. Landelijk doen VVD en PvdA dit door keihard te bezuinigen. In 

Breda braken de afgelopen vier jaar VVD, CDA, D66 en GroenLinks veel af 

zoals buurthuizen en bibliotheken. Wijkraden werden buitenspel gezet en 

thuiszorg, het verenigingsleven en wegenonderhoud verwaarloosd.  
 

Dat er minder geld uit Den Haag naar de gemeente gaat is een feit. Ook een 

stadsbestuur met de SP Breda zal keuzes moeten maken. Bij ons staan dan 

echter de belangen van de mensen voorop! Liever wat minder 

prestigeprojecten zoals het MOTI (voorheen Graphic Design Museum), 

Dinalogcampus en geen WTC achter het station. SP Breda voor mensen! 

 

 

 

 

 

 

Patrick van Lunteren   Bas Maes 

Lijsttrekker SP Breda   Voorzitter SP Breda 
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“Bij de SP Breda staan 

de belangen van 

mensen voorop.” 

A_VOOR MENSEN IN BREDA  

  

SP Breda zet zich ook de komende vier jaar in voor: 

 Geld voor de zorg gaat naar de zorg. We verzetten ons tegen 

Haagse bezuinigingen en besteden het geld aan kleinschalige 

thuis- en buurtzorg, niet aan managers en bureaucratie; 

 Echte banen voor een fatsoenlijk loon. Met maatwerk investeren 

we in de werknemer zelf en niet in zinloze re-integratie trajecten. 

We halen weer echt werk naar Breda; 

 We verkleinen de tweedeling tussen arm en rijk. We helpen 

mensen de negatieve spiraal te doorbreken. We wijzen hen actief 

op de mogelijkheden en regelingen die er zijn en breiden die uit; 

 Betaalbaar wonen voor iedereen. Per jaar komen er 1.000 

betaalbare woningen bij. We pakken de woonlasten aan door 

woningen te isoleren en het verlagen van de afvalstoffenheffing; 

 Geen gesjoemel met ons belastinggeld. We besteden geen geld 

aan prestigeprojecten zoals het MOTI, een WTC of een 

verhoogde trambrug. We investeren in mensen en in buurten.      

Patrick van Lunteren 

Lijsttrekker 
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“Geld voor de zorg, 

gaat naar de zorg!” 

01_VOOR ZORG EN WELZIJN IN BREDA 
 

Zorg die dicht bij mensen wordt georganiseerd wil de SP al heel lang. Maar 

dan wel met voldoende geld! Nu de gemeente taken als jeugdzorg en 

thuiszorg erbij krijgt, moet het met minder geld. Hier moet Breda zich richting 

Den Haag tegen blijven verzetten. De mens staat centraal bij zorg, besparen 

doen we alleen op bureaucratie en 

onnodige managers. In de thuiszorg 

wordt gestuurd op kwaliteit en 

zorgbehoefte, niet op geld. De thuiszorg 

wordt aanbesteed op kwaliteit en niet op 

de laagste prijs. Bij indiceren kijken we naar zorgbehoefte in plaats van 

bezuinigingsdoelstelling. Jeugdzorg blijft een recht. Er worden geen 

lapmiddelen verzonnen voor een kind dat zorg nodig heeft. Er wordt zo snel 

en zo kort mogelijk passende zorg aangeboden. Zo nemen we het kind 

serieus en voorkom je dat problemen groter worden. Mantelzorg verlenen doe 

je uit je hart zonder dwang of overheidsbemoeienis. De experimenten met 

buurtzorg breiden we uit over de hele stad. In elke buurt komt een 

wijkverpleegkundige en mensen krijgen weer gewoon een vaste hulp- en 

zorgverlener. Zo ontvangen mensen de zorg waar ze recht op hebben, en 

ontvangen de zorgverleners het geld en het respect dat ze verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geld voor de zorg wordt ook daadwerkelijk besteed aan 

de zorg; 

 Buurtzorg in de hele stad zodat zorg kleinschalig en dicht 

bij de mensen wordt georganiseerd; 

 Bij de aanbesteding van de thuiszorg wordt er gestuurd 

op kwaliteit en zorgbehoefte, niet op geld; 

 Jeugdzorg blijft een recht. Kinderen hebben recht op 

passende zorg; 

 Besparingen komen uit tegengaan van verspilling, 

bureaucratie en managers. 
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“In sommige wijken leeft één op 

de vier gezinnen in armoede!” 

02_VOOR ARMOEDEBESTRIJDING IN BREDA 
 

Mensen maken zich zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Terwijl 

het aantal miljonairs groeit, zijn er aan de andere kant steeds meer mensen 

die in armoede leven. In Breda leeft 11,2% van de gezinnen in armoede. We 

zitten daarmee boven het landelijke gemiddelde. In sommige wijken leeft zelfs 

meer dan één op vier 

gezinnen in armoede. Met 

alle respect voor het goede 

werk dat de voedselbank 

doet, zouden we ons als 

welvarend land kapot moeten schamen dat er steeds mensen van afhankelijk 

zijn voor hun levensonderhoud. SP Breda zal dit nooit accepteren en wil 

armoedebestrijding bovenaan de politieke agenda. De beste oplossing voor 

armoede is een baan met een echt salaris en goede arbeidsvoorwaarden. 

Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op een 

fatsoenlijk bestaan. Het krijgen van een bijstandsuitkering voor diegenen die 

er recht op hebben moet het niet onnodig moeilijk gemaakt worden. Mensen 

zien met alle regelingen vaak door de bomen het bos niet meer. De gemeente 

moet hen actief bijstaan om aanspraak te kunnen maken op de juiste 

voorzieningen. Dak- en thuislozen worden, na goed overleg met de omgeving 

over de voorwaarden,  kleinschalig en in wijk of dorp opgevangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mensen in armoede moeten begeleid worden naar echt 

werk, voor een echt loon met goede arbeidsvoorwaarden; 

 Mensen die recht hebben op bijstand moeten niet 

onnodig tegengewerkt worden; 

 Voorzieningen zoals de BredaPas en de 

langdurigheidstoeslag worden uitgebreid;  

 Marge in Beeld (2), Steunpunt Ongedocumenteerden 

Breda, Tientjes en de Voedselbank worden ondersteund; 

 Dak- en thuislozen worden, na goed overleg met de 

omgeving, kleinschalig en in wijk of dorp opgevangen. 
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“Ouderen lopen door het 

huidige beleid het risico op 

vereenzaming, onvoldoende 

zorg en financiële 

problemen .” 

B_VOOR OUDEREN IN BREDA   

De crisis hakt er bij veel ouderen hard in. Vaak wordt het pensioen gekort 

en lopen de kosten voor levensonderhoud, huur en zorg op. Op thuiszorg 

waar veel ouderen van afhankelijk zijn wordt flink bezuinigd en 

voorzieningen in de buurt verdwijnen. Ook is er stevig bezuinigd op het 

verenigingsleven waardoor vereenzaming dreigt. SP Breda staat voor 

mensen en dus voor ouderen! 

 Laagdrempelige recreatie in dorp of buurt zoals verenigingen en 

buurthuizen worden ondersteund; 

 Buurtzorg in de hele gemeente zodat zorg kleinschalig en dicht bij 

de mensen wordt georganiseerd; 

 Bij de aanbesteding van de thuiszorg wordt er gestuurd op 

kwaliteit en zorgbehoefte, niet op geld. 

 

Karel Jörissen 

Nr. 9 kandidatenlijst 
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“Iedereen heeft recht op 

een betaalbare woning!” 

03_VOOR WONEN IN BREDA 
 

Ruim 30.000 mensen staan in Breda ingeschreven voor het huren van een 

woning bij één van de woningbouwcorporaties. Wachttijden kunnen oplopen 

tot meer dan tien jaar terwijl er per jaar slechts enkele sociale huurwoningen 

bij komen. Deze woningnood is een politieke keuze. De SP maakt andere 

keuzes: betaalbare huur- en 

koopwoningen voor mensen met 

lage en middeninkomens. Die huizen 

gaan we in Breda weer bouwen door 

nauwer samen te werken met de 

corporaties. Daarnaast start de gemeente een eigen woonbedrijf om de bouw 

van voldoende betaalbare woningen te garanderen. We gaan op eigen grond 

van de gemeente een nieuwe wijk met veel betaalbare huur- en 

koopwoningen bouwen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: er komen 

betaalbare woningen bij en er hoeft geen verlies geleden te worden op de 

gronden. Met nieuwbouw alleen komen we er niet. Bestaande woningen 

worden dan ook niet langer zomaar gesloopt. Ze krijgen het onderhoud waar 

de huurders recht op hebben. We maken ze heel, veilig en energiezuinig. We 

compenseren bewoners die het met de stijgende woonlasten zoals huur, 

stookkosten en gemeentelijke belastingen niet meer redden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op grond van de gemeente komt een nieuwe wijk met 

betaalbare huur- en koopwoningen; 

 Woningbouwcorporaties gaan weer bouwen voor de lage 

en middeninkomens zoals starters en studenten; 

 Per jaar komen er 1.000 betaalbare woningen bij. Om dat 

te garanderen begint de gemeente een eigen woonbedrijf;  

 Woningen worden niet langer onnodig gesloopt maar 

krijgen het onderhoud waar bewoners recht op hebben; 

 De alsmaar stijgende woonlasten worden aangepakt door 

bijvoorbeeld woningisolatie. 
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“Stoppen met bouwen 

voor de leegstand!” 
 

04_VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDBELEID IN BREDA  
 

Digit Parc, Dinalog Campus, Achter de Lange Stallen… In Breda wordt nog 

altijd gebouwd voor de leegstand. Overambitieuze plannen voor 

bedrijventerreinen en kantoren waar niemand op zit te wachten en 

winkelruimte die elders in de stad voor leegstand en een verschraling van het 

winkelaanbod zorgt. Dit komt omdat de 

politiek niet de regierol heeft genomen 

die we mogen verwachten maar op 

schoot zit bij projectontwikkelaars. De 

SP vindt dat de gemeente haar 

verantwoordelijkheid moet nemen. Er moet zuinig worden omgesprongen met 

het groene buitengebied en nieuwe ontwikkelingen vinden binnen de 

bebouwde omgeving plaats. De vele braakliggende terreinen die er al zijn 

zetten we zo nuttig mogelijk in. Denk hierbij aan moestuinen, het plaatsen van 

zonnepanelen, woningen, speelgelegenheden, een stadscamping en groen. 

Er komt geen vierkante meter kantoor meer bij. Wanneer nieuwbouw van 

kantoren toch onvermijdelijk is, worden elders in de stad kantoren omgebouwd 

tot bijvoorbeeld betaalbare woningen. Met een leegstandsregister dwingen we 

vastgoedeigenaren aan dergelijke initiatieven mee te werken en pakken we 

verloedering en leegstand aan. Gronden geven we in erfpacht uit zodat de 

gemeente zeggenschap en een stabiele bron van inkomsten  garandeert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zuinig omgaan met het groene buitengebied; bouwen 

binnen de bebouwde omgeving; 

 Niet nog meer kantoren. Is nieuwbouw toch 

onvermijdelijk dan elders ombouwen of desnoods slopen; 

 Aanpakken van leegstand met een leegstandsregister en 

gedwongen medewerking door vastgoedeigenaren;  

 Braakliggende gronden krijgen (tijdelijke) invulling zoals 

groen, volkstuinen, woningen, zonnepanelen, etc. 

 Om zeggenschap en stabiele inkomsten te garanderen 

worden gronden in erfpacht uitgegeven.  
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“Bij ons  wordt zorg 

geen sluitpost op de 

begroting. Geld  voor 

zorg gaat naar zorg!” 

C_VOOR HULPBEHOEVENDEN IN BREDA   

Er  komen voor de gemeente een boel zorgtaken bij die voorheen door de 

landelijke overheid of provincie werden geregeld. Zorg dicht bij de 

mensen is iets dat SP Breda aanspreekt. Helaas moet het ook met veel 

minder geld. Dit terwijl hulpbehoevenden toch al worden geconfronteerd 

met oplopende kosten voor medicijngebruik en minder thuiszorg krijgen. 

SP Breda staat voor mensen en dus ook voor hulpbehoevenden! 

 Zorg wordt geen sluitpost op de begroting! Geld voor de zorg 

wordt ook daadwerkelijk besteed aan de zorg; 

 Buurtzorg in de hele stad zodat zorg kleinschalig en dicht bij de 

mensen wordt georganiseerd; 

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht om 

volwaardig mee te draaien in de samenleving. 

 

Dirk Uyl 

Nr. 3 kandidatenlijst 
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“Waar  voor ons 

belastinggeld.” 
 

05_VOOR DE GEMEENTEKAS IN BREDA  
 

De gemeente geeft jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro uit. Dat is allemaal 

belastinggeld waar u terecht wat voor terug wilt zien. In de afgelopen jaren zijn 

nogal wat financiële problemen aan het licht gekomen. De gemeente heeft 

tenminste 150 miljoen euro verloren aan mislukte vastgoedprojecten en 

grondaankopen. Door een boekhoudkundige truc 

van het huidige stadsbestuur is 50 miljoen euro 

van die schuld naar komende jaren 

doorgeschoven. Daarnaast is er op onderhoud 

van wegen en voet- en fietspaden voor 22 

miljoen aan achterstallig onderhoud. Dit zijn alleen nog maar de bekende 

cijfers. Het is nog maar de vraag wat voor lijken er nog meer uit de kast 

komen vallen. Veel van ons belastinggeld verdwijnt dus in de gaten die dat 

beleid in de begroting heeft geslagen. Daarbij komt ook nog eens het 

afbraakbeleid uit Den Haag. De regering gooit veel extra werk bij de gemeente 

over de schutting met veel te weinig geld om het goed uit te kunnen voeren. 

Tegen dat Haagse onrecht moeten we ons als stad veel meer verzetten 

bijvoorbeeld via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Anders 

gaat het ten koste van jeugdzorg, buurthuizen, scholen, de zorg, bibliotheken 

en al die andere taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 We maken een realistische balans op van risico’s zodat 

we niet voor nog meer verrassingen komen te staan; 

 Geen prestigeprojecten meer maar investeren in mensen 

en voorzieningen in dorpen en wijken; 

 We gaan met de stofkam door de organisatie en besparen 

op citymarketing, dure adviesbureaus en baanbonussen;  

 Geen verspilling meer aan bodemloze putten zoals het 

MOTI en het Chassé-theater;  

 Geld dat bestemd is voor zorg, werk en inkomen wordt 

daar ook daadwerkelijk aan besteed. 
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“Niet aleen stoere praat maar 

kiezen voor echte oplossingen.” 

06_VOOR VEILIGHEID IN BREDA  
 

Door de stoere taal van voornamelijk rechtse partijen lag de nadruk de 

afgelopen jaren te veel op bangmakerij. Breda doet het lang niet slecht als het 

gaat om de veiligheid. Dat betekent niet dat we vinden dat alles goed gaat. 

We mogen onze ogen niet sluiten voor de misdaad en overlast die er is. Dit 

dient in eerste instantie 

aangepakt te worden door 

de politie. De agent moet 

op straat zijn en niet achter 

het bureau. Dit belangrijke 

werk wordt bovendien niet langer uitbesteed aan ingehuurde beveiligers die 

per saldo meer kosten. SP Breda vindt dat er vooral geïnvesteerd moet 

worden in preventie. Mogelijke probleemgroepen uitzicht geven op werk, 

onderwijs en een menswaardig bestaan, helpt hen op het rechte pad te 

houden. Met cameratoezicht is SP Breda zeer terughoudend. Het is geen 

vervanging van blauw op straat. Het is een aanvulling. SP Breda is voor een 

realistisch softdrugsbeleid. Legaliseren en reguleren is de beste manier om 

grip te krijgen op de softdrugshandel en de overlast die dit veroorzaakt op 

straat. Een gemeentelijke kwekerij kan eraan bijdragen om softdrugs uit de 

criminaliteit te halen en om de gezondheidsrisico’s in te perken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Politie en gemeente zijn er om boeven en overlast aan te 

pakken, dus niet uitbesteden aan particuliere beveiligers; 

 Blauw op straat is de beste preventie. Cameratoezicht 

alleen in het uitgaansgebied en rondom het station; 

 Uitzicht op werk, onderwijs en een menswaardig bestaan, 

houdt mogelijke probleemgroepen op het rechte pad; 

 Veiligheid maken we samen met projecten zoals 

buurpreventie, grote broer-projecten en buurtvaders; 

 Legaliseren, reguleren en een gemeentelijke kwekerij is 

de beste manier om grip te krijgen op de softdrugshandel. 
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“Kleine zelfstandigen 

en ZZP’ers brengen 

sfeer en creativiteit in 

de stad. Ook met hun 

belangen moet 

rekening gehouden 

worden!” 

D_VOOR ONDERNEMERS IN BREDA   

Door de crisis komen er steeds meer kleine zelfstandigen bij. Vaak 

ontslagen uit loondienst proberen zij in een moeilijke tijd met creativiteit  

en hard werken het hoofd boven water te houden. Juist deze kleine en 

middelgrote ondernemingen geven sfeer en energie en bovendien zorgen 

zij samen voor zo’n 70% van de werkgelegenheid. SP Breda staat voor 

mensen en dus ook voor ondernemers! 

 Startende ondernemers krijgen hulp bij huisvesting en een 

tegemoetkoming in gemeentelijke lasten; 

 Er komt geen winkeloppervlak meer bij. Bij nieuwe ontwikkelingen 

weegt het belang van het MKB zwaar;  

 Het aantal koopzondagen wordt heroverwogen waarbij ditmaal alle 

belanghebbenden betrokken worden. 

 

Joyce van der Sanden 

Nr. 10 kandidatenlijst 
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“Een groen Breda is 

gezonder.” 

07_VOOR NATUUR EN MILIEU IN BREDA  
 

Breda ligt in een prachtige groene omgeving. Langs rivier en beekdalen komt 

de natuur de stad binnen. Het is al jaren bekend dat mensen in een groene 

omgeving veel relaxter en gezonder leven. We stoppen daarom met 

bezuinigen op groenbeheer. Het is veel beter om er met zijn allen werk van te 

maken. Hoe groener de stad hoe liever 

mensen er willen wonen en hoe sneller een 

bedrijf zal besluiten zich hier te vestigen. 

Het is logisch dat hoe minder lawaaioverlast 

en luchtverontreiniging zoals fijnstof er is, 

hoe prettiger het wonen is. Breda is de positie van koploper in Nederland 

kwijtgeraakt als het gaat om haar milieuambities en -beleid. Er is zelfs geen 

algemene visie meer op milieu en natuur. De SP wil de ambities voor natuur- 

en milieu weer aanscherpen. Daarbij kijken we ook naar energiebesparing en 

duurzame energieopwekking. Door energie te besparen drukken we de 

rekening en komen klimaatdoelen dichterbij. Dat doen we in de publieke 

gebouwen en ook bij de mensen thuis via de woningcorporaties en 

stimuleringsmaatregelen voor huiseigenaren. We pakken asbest aan en 

verbeteren het binnenklimaat en voorkomen we schimmelwoningen. Door 

betere contracten met afvalverwerkers wordt ons afval duurzamer en 

goedkoper verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer natuur, speelplekken en volkstuinen in en om de 

stad op de vele braakliggende terreinen; 

 Er komt een nieuwe visie met praktische oplossingen 

voor milieu, klimaat en duurzaamheid; 

 Energie besparen in publieke gebouwen en bij mensen 

thuis is goed voor het mileu en drukt de stookkosten; 

 Door slimmer inzamelen en verwerken van afval besparen 

we grondstoffen en op de afvalstoffenheffing; 

 Door schonere lucht en de aanpak van geluidshinder 

leven mensen aangenamer en langer. 
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“Cultuur en identiteit zijn 

het recht van ieder mens.” 

08_VOOR CULTUUR IN BREDA  
 

SP Breda wil dat zoveel mogelijk mensen op hun eigen manier kunnen 

deelnemen aan kunst en cultuur. Breda moet daarbij gebruik maken van de 

creativiteit die er is en samenwerken met instellingen zoals kunstacademie St. 

Joost. Vooral kinderen en jong volwassenen moeten in de eigen leefomgeving 

in aanraking komen met muziek, 

dans, theater en vormgeving. 

Bibliotheken spelen daarbij een 

belangrijke rol. We zorgen dat deze 

samen met de Nieuwe Veste weer 

onder bestuur van de gemeente komen en houden ze open. De miljoenen aan 

belastinggeld die ieder jaar naar het Chassé-theater en bodemloze put MOTI 

gaan, besteden we aan de versterking van kleinschalige kunst. De cultuurvisie 

Factor C is nog altijd een goede basis om op voort te bouwen. De SP ziet 

kansen in (tijdelijke) herbestemming van leegstaande winkels en kantoren 

voor het inrichten van expositie- en oefenruimtes. Laagdrempelige evene-

menten zoals Breda Barst, Palm Parkies, Jeugdtheaterdagen, Kulturele 

Amateur Manifestatie, Film in ’t Park, Belcrum Beach, Roodharigendag en de 

Dancetour worden ondersteund. Bredase DJ's zoals Hardwell en Tiesto 

draaien wereldwijd de sterren van de hemel. Dit succes zetten we in om 

jongeren te inspireren en om Breda als dance hoofdstad op de kaart te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Investeren in lokale initiatieven die van, voor en door de 

mensen zelf komen; 

 Financiële steun aan Chassé-theater wordt verlaagd en 

MOTI (voorheen Graphic Design Museum) sluit; 

 Het Bredaas Museum wordt weer de spil van 

museumaanbod in Breda; 

 De zeggenschap over de bibliotheek en Nieuwe Veste 

komt terug in gemeentelijke handen en ze blijven open; 

 Er komt meer ruimte voor laagdrempelige evenementen 

zoals Dancetour, Breda Barst en Palm Parkies. 
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“Samen leven doen we door 

samen te wonen, samen te 

werken en samen naar 

school te gaan.” 

E_VOOR MIGRANTEN IN BREDA   

Een eerlijke kans om volwaardig mee te draaien in onze samenleving is 

voor veel mensen van allochtone afkomst niet vanzelfsprekend. Te vaak 

worden zij geconfronteerd met discriminatie bij het zoeken naar een baan 

of stageplaats en ook de schooluitval onder allochtone jongeren is hoog. 

Witte en zwarte wijken en scholen staan de integratie in de weg.  SP 

Breda staat voor mensen dus ook voor migranten! 

 Slachtoffers van discriminatie krijgen ondersteuning; daders 

komen op een zwarte lijst; 

 Initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de integratie zoals het 

buurtvaders en grote broer project, worden ondersteund; 

 Er komt een actief beleid om witte en zwarte basisscholen en 

wijken te voorkomen. 

 

Jamal El Kaddouri 

Nr. 5 kandidatenlijst 
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“Echt werk voor 

een echt loon.” 

09_VOOR WERKEN IN BREDA  
 

Niet het geld, maar de werknemer staat centraal. Er is de afgelopen jaren 

zonder veel resultaat veel geïnvesteerd in Breda als logistiek centrum en 

andere zogenaamde “hoogwaardige” economie. De SP wil dat er werk naar 

Breda wordt gehaald waar Bredanaars gaan werken. Dus geen bedrijven waar 

alleen mooie sier mee gemaakt kan worden en 

die amper banen opleveren. Er komt dan ook 

geen WTC (World Trade Center) in het stations-

gebied. De SP wil dat er in Breda weer werk 

voor gewone mensen komt. Een uitkering is 

alleen een oplossing als werk niet mogelijk is. Eenmaal in een uitkeringsituatie 

moeten mensen niet gestraft worden met vernederend en zinloos werk ver 

onder hun kunnen. Hiervan worden alleen belastinggeld verslindende re-

integratiebureaus beter van. Het geld dat nu verspilt wordt aan deze bureaus 

en de baanbonussen voor bedrijven,  wordt geïnvesteerd in de werkzoekende 

zelf. Hij of zij wordt individueel begeleid naar een passende baan. Met de 

nieuwe participatiewet komt een zeer grote verantwoordelijkheid naar de 

gemeente, namelijk de zorg voor mensen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze mensen zijn geen bezuinigingspost. We gaan weer zelf 

mensen in dienst nemen in een gemeentelijk werkbedrijf. Zo krijgen mensen 

een eerlijke kans met echt loon en degelijke arbeidsvoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gemeentelijk werkbedrijf: echt werk voor een echt loon 

met goede arbeidsvoorwaarden; 

 Meer inzetten op de maakindustrie, niet in dezelfde vijver 

(‘high tech’ etc.) vissen als alle andere steden; 

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben 

recht om volwaardig mee te draaien in de samenleving; 

 Geld voor de Wajong, WSW en Wet werken naar 

vermogen wordt ook hiervoor ingezet; 

 Geen geld naar re-integratiebureaus of baanbonussen 

maar investeren in werkzoekenden zelf. 
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“Cultuur en identiteit zijn 

het recht van ieder mens.” 

10_VOOR INTEGRATIE EN GELIJKWAARDIGHEID IN BREDA  

Breda is van en voor iedereen. De mengeling van culturen en achtergronden 

houden de stad in beweging en geven nieuwe dynamiek. Verschillen met 

betrekking tot geloof, levensovertuiging, seksuele voorkeur, sociale klasse, 

leeftijd, sekse, afkomst en etniciteit worden wederzijds gerespecteerd. Samen 

leven doen we door samen te 

wonen, te werken en naar school te 

gaan. De SP staat dan ook voor een 

actief beleid om zwarte en witte 

scholen en wijken te bestrijden. We 

waken voor radicalisering en maatschappelijke vervreemding. Crimineel 

gedrag wordt nooit geaccepteerd. We pakken ook de oorzaken aan zoals 

schooluitval en werkloosheid. Discriminatie bij solliciteren naar een baan of 

stageplaats wordt daarom niet geaccepteerd. De gemeente vangt slachtoffers 

op en wijst ze op hun rechten. Bedrijven en instellingen die zich hieraan 

schuldig maken komen op een zwarte lijst. Ook in het uitgaansleven pakken 

we discriminatie aan door het opnieuw in het leven roepen van het 

succesvolle horecameldpunt. Schooluitval van jongeren van allochtone 

afkomst wordt actief bestreden. Inburgerings- en taalcursussen komen weer 

onder regie van de gemeente. Initiatieven zoals grote broers of buurtvaders, 

die aantoonbaar bijdragen aan de integratie worden ondersteund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er komt een actief beleid om witte en zwarte basisscholen 

en wijken te voorkomen;  

 Crimineel gedrag wordt aangepakt; oorzaken zoals 

werkloosheid en schooluitval ook; 

 Slachtoffers van discriminatie krijgen ondersteuning; 

daders komen op een zwarte lijst;  

 Het succesvol gebleken Meldpunt Horeca Discriminatie 

komt terug; 

 Initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de integratie 

worden ondersteund. 
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“Jongeren, studenten 

en starters zijn de 

toekomst van Breda. 

Die moeten we dus 

binden aan de stad.” 

F_VOOR JONGEREN IN BREDA   

Door landelijk beleid wordt studeren voor veel jongeren onbetaalbaar. 

Lokaal jaagt het tekort aan studentenwoningen de prijs op.  Er moeten 

betere busverbindingen komen naar de hogescholen en het stallen van je 

fiets wordt weer gratis. Om jongeren te binden aan de stad zorgen we 

voor voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor starters. SP 

Breda staat voor mensen, dus ook voor jongeren! 

 Investeren in voldoende en goede huisvesting voor studenten en 

starters; 

 Er komt meer aandacht voor het MBO: schooluitval en tekort aan 

stageplaatsen pakken we aan;  

 Er komt een studentenpas voor studenten en scholieren zodat 

Breda nog aantrekkelijker voor hen wordt. 

 

Karen Vermariën 

Nr. 4 kandidatenlijst 
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“Goede alternatieven 

voor de auto.” 

11_VOOR VERVOER IN BREDA 
 

Door onverantwoord hard bezuinigen is er voor 22 miljoen euro achterstallig 

onderhoud aan wegen en fiets- en voetpaden. Dit zorgt voor steeds meer 

ongelukken waar de gemeente als beheerder van de openbare ruimte, terecht 

verantwoordelijk voor wordt gehouden. Om persoonlijk leed en schadeclaims 

te voorkomen gaat de SP dit achterstallig 

onderhoud aanpakken. De SP ziet Breda 

als fietsstad. Daarvoor moet wel werk 

gemaakt worden van de fietspaden en 

voorrang voor fietsers bij kruisingen en 

verkeerslichten. Fietsenstallingen worden weer gratis. Ook de voetganger 

moet veiliger en met voorrang over straat kunnen. Daarvoor moeten stoepen 

en oversteekplaatsen overzichtelijker worden. Proeven elders in het land 

tonen aan dat het met minder borden en verkeerslichten veiliger wordt en de 

doorstroming beter. Dat gaan we ook in Breda doen.  Om zoveel mogelijk 

autoverkeer buiten de stad te houden zijn transferia aan de randen nodig en 

alternatieve manieren van bevoorrading. Naast de fiets zet de SP ook vol in 

op (hoogwaardig) openbaar vervoer. Regelmatig rijdende (elektrische) bussen 

brengen de reiziger comfortabel van A naar B en zijn een volwaardig 

alternatief voor de auto. Problemen met parkerende studenten rondom 

hogescholen kunnen hiermee worden voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Het aanpakken van slechte  voet- en fietspaden, te 

beginnen daar waar de veiligheid in het gedrang is; 

 Stimuleren van fietsgebruik door voorrang bij kruisingen 

en verkeerslichten en gratis fietsenstallingen; 

 Veilige en overzichtelijke kruisingen door verminderen 

van verkeersborden en –lichten; 

 Vracht- en autoverkeer weren uit het centrum door 

transferia en alternatieve manieren van bevoorrading;  

 (Hoogwaardig) openbaar vervoer als volwaardig 

alternatief voor de auto. 
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“Aanpakken van schooluitval 

en tekort stageplaaten.” 

12_VOOR ONDERWIJS IN BREDA 
 

Het belang van goed basisonderwijs in een goede en veilige school is enorm. 

Het bestuur van het openbaar onderwijs en de onderwijshuisvesting moeten 

weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen. De vorming van 

witte en zwarte basisscholen moet actief tegengegaan worden. De SP is voor 

een actief beleid en investeert in 

zwakke scholen. We moeten 

ouders ertoe bewegen hun kind 

naar de dichtstbijzijnde 

basisschool te sturen en 

daarvan de kwaliteit garanderen. Studenten zijn de toekomst van Breda en 

zorgen voor creativiteit en dynamiek in de stad. We investeren in voldoende 

en kwalitatief goede studentenhuisvesting, liefst in samenwerking met Avans 

en de NHTV. Alleen dan kunnen we actief huisjesmelkers en overlast 

tegengaan. We zijn in Breda terecht trots op onze hogescholen die tot de 

besten van het land behoren. Het grootste gedeelte van de jongeren gaat 

echter naar het MBO. Daar moeten we evenredig aandacht aan besteden. De 

SP zet in op het aanpakken van schooluitval en voldoende aanbod van 

stageplaatsen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt 

stageplaatsen aan en doet alleen zaken met organisaties die dat ook doen. Er 

komt een studentenpas met allerlei voordelen voor studenten en scholieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Zeggenschap over onderwijshuisvesting komt terug in de 

handen van de gemeente; 

 Er komt een actief beleid om de vorming van witte en 

zwarte scholen tegen te gaan; 

 Er komt meer aandacht voor het MBO: schooluitval en 

tekort aan stageplaatsen pakken we aan; 

 Investeren in voldoende en goede studentenhuisvesting 

om huisjesmelkers en overlast tegen te gaan; 

 Er komt een studentenpas voor studenten en scholieren 

zodat Breda nog aantrekkelijker voor hen wordt. 
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“We gaan weer bouwen in 

Breda: 1.000 betaalbare 

woningen per jaar. Dat is 

goed voor de werkgelegen-

heid en vooral goed tegen de 

wachtlijsten!” 

G_VOOR HUURDERS IN BREDA   

Door landelijk beleid stijgen de huren explosief. Onnodige sloop van 

goedkope huurwoningen wordt gelukkig steeds vaker afgeblazen. Maar 

voor het broodnodige onderhoud daar zeggen de corporaties geen geld te 

hebben. Veel huurders betalen zich blauw aan huur- en stookkosten en 

krijgen er een woning in slechte staat voor terug. SP Breda staat voor 

mensen en dus ook voor huurders! 

 Woningen worden niet langer onnodig gesloopt maar krijgen het 

onderhoud waar bewoners recht op hebben; 

 De alsmaar stijgende woonlasten worden aangepakt door 

bijvoorbeeld woningisolatie. 

 Per jaar komen er 1.000 betaalbare woningen bij. Om dat te 

garanderen begint de gemeente een eigen woonbedrijf. 

 

Bas Maes 

Nr. 2 kandidatenlijst 
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“Democratie is meer dan eens per 

vier jaar je stem uitbrengen.” 

13_VOOR DEMOCRATIE IN BREDA 
 

 De liberale partijen die het sinds begin jaren negentig in Den Haag voor het 

zeggen hebben, maken de publieke zaak kapot. Dat wat van ons allemaal is, 

gaat steeds weer in de uitverkoop en de kwaliteit en de zeggenschap holt 

achteruit. Privatiseringen van openbaar vervoer, post en de energiebedrijven 

zijn trieste voorbeelden 

daarvan. Voorbeelden 

hiervan in Breda zijn de 

bibliotheken, de ijsbaan, 

zwembaden, school-

besturen en de woningcorporaties. De gemeente mag wel betalen maar het 

beleid ‘daar gaan we niet meer over’. Waar mogelijk nemen we die regie weer 

terug. Democratie is wat ons betreft ook meer dan eens per vier jaar 

stemmen. Mensen en hun vertegenwoordigers in dorps- en wijkraden moeten 

de kans krijgen mee te praten en beslissen. Dorps- en wijkraden met 

aantoonbaar draagvlak krijgen de status aparte terug. Voor belangrijke 

besluiten wordt een referendum georganiseerd waar alle burgers van de stad 

of betreffende wijk naar hun mening gevraagd wordt. Loketten in dorpen 

blijven open en de gemeentelijke dienstverlening blijft naast digitaal ook goed 

bereikbaar voor mensen zonder computer(-vaardigheden). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Beschermen wat van ons allemaal is door gemeentelijke 

zeggenschap over (semi-)publieke instanties; 

 Mensen worden actief betrokken bij beslissingen die hen 

en hun woonomgeving aangaan; 

 Referenda voor belangrijke besluiten waarbij alle 

betrokkenen hun mening kunnen geven; 

 Dorps- en wijkraden met aantoonbaar draagvlak vormen 

een serieuze gesprekspartner; 

 Loketten in de dorpen en wijken blijven open om mensen 

goed te van dienst te zijn. 
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“In ruil voor onderhoud betalen 

sportverenigingen geen huur.”  

14_VOOR SPORT EN RECREATIE IN BREDA 
 

Sport en recreatie verrijken ieders leven. Sporten moet daarom bereikbaar en 

betaalbaar zijn en geen melkkoe van de gemeente. Indien sportverenigingen 

zelf voor het onderhoud zorgen, kunnen ze kosteloos gebruik maken van de 

velden of sporthal. Sport verbroedert en is bij uitstek een middel om 

discriminatie tegen te gaan. 

Zeker van verenigingen die 

een bijdrage van de 

gemeente ontvangen wordt 

verwacht dat ze hier actief 

aan bijdragen. Laagdrempelige recreatie zoals buurthuizen en verenigingen 

versterken de samenhang in buurten en dorpen en worden ondersteund. De 

Galderse Meren zijn een geliefde gratis recreatiegebied voor Bredanaars. Wat 

de SP betreft blijft dit zo en komt er geen hek omheen. Ook het mislukte 

invoeren van betaald parkeren wordt terug gedraaid. De gemeente wordt weer 

verantwoordelijk voor zwembaden en ijsbaan. Dan is er de garantie dat 

openingstijden en kwaliteit controleerbaar en op niveau blijven. Basisscholen 

worden weer verplicht schoolzwemmen aan te bieden zodat alle kinderen 

leren zwemmen in ons waterrijke land. Tenminste 3% van de buitenruimte 

wordt gereserveerd voor speelruimte die bovendien toegankelijk is voor 

gehandicapte kinderen. Speeltoestellen zijn duurzaam en goed onderhouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In ruil voor onderhoud betalen sportverenigingen geen 

huur voor velden of sporthal; 

 Laagdrempelige recreatie in de buurt zoals verenigingen 

en buurthuizen worden ondersteund; 

 De Galderse Meren blijven gratis toegankelijk en het 

betaald parkeren wordt teruggedraaid; 

 De gemeente krijgt weer zeggenschap over de ijsbaan en 

zwembaden en schoolzwemmen wordt terug ingevoerd;  

 Er komt voldoende, goed onderhouden en 

rolstoeltoegankelijke buitenspeelruimte. 
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“De alsmaar groeiende 

kloof tussen arm en 

rijk gaan we stevig 

aanpakken in Breda.” 

G_VOOR ARMEN IN BREDA   

Armoede bestaat. Ook in Breda. Veel mensen schamen zich ervoor en 

daarom is het probleem nog groter dan vaak direct zichtbaar. In Breda 

leeft 11,2% van de gezinnen in armoede. Dat is hoger dan het landelijk 

gemiddelde. De mensen die het betreft zouden zich daar niet voor moeten 

schamen maar Breda als welvarende stad in een rijk land. SP Breda staat 

voor mensen en dus ook voor armen! 

 Mensen in armoede moeten begeleid worden naar echt werk, voor 

een echt loon met goede arbeidsvoorwaarden; 

 Zij die recht hebben op bijstand of speciale regelingen moeten 

niet tegengewerkt worden maar er juist op worden gewezen; 

 Voorzieningen zoals de BredaPas en de langdurigheidstoeslag 

worden uitgebreid. 

 

Ria Wiegeraad 

Nr. 6 kandidatenlijst 
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“Regionale samenwerking blijft 

democratisch controleerbaar.” 

15_VOOR SAMENWERKING MET BREDA 
 

Breda is strategisch gelegen tussen de twee wereldhavens Antwerpen en 

Rotterdam. Breda is daarmee een interessante plaats om te wonen en te 

werken. Met alle snelwegen langs de deur en met een aftakking van de Hoge 

Snelheids Lijn (HSL) kan Breda een graantje meepikken van de economische 

kracht van die havens. Toch 

lukt dat niet omdat ze op het 

verkeerde paard wedden. 

Zoals is gebleken blijven de 

gehoopte logistieke bedrijven 

en kantoren weg uit Breda. Het wordt tijd dat we de koers aanpassen en weer 

echt werk naar Breda halen. Daarvoor is het nodig in de regio slimme 

afspraken te maken. Dat is beter dan dat gemeenten elkaar naar de bodem 

concurreren. Als we elkaar wat gunnen door het werk, de winkels en het 

wonen slim te verdelen, profiteren we daar allemaal van. Zo vangen we de 

krimp in de dorpen op en liften we mee met de economische kansen die er 

volop liggen. Als grootste stad in de regio moet Breda zich verantwoordelijk 

opstellen en het goede voorbeeld geven. De samenwerkingsverbanden die er 

op steeds meer gebieden met andere gemeenten komen, moeten 

democratisch controleerbaar blijven. Er mogen geen bestuurlijke tussenlagen 

komen die als koninkrijkjes opereren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Breda profileert zich als een aantrekkelijke provinciestad 

in een sterke regio tussen twee wereldhavens; 

 We stellen onrealistisch gebleken ambities over het 

vestigen van kantoren en logistiek drastisch bij; 

 We halen arbeidsintensieve bedrijven naar Breda zodat er 

werk komt voor iedereen die kan werken; 

 Goede afstemming met andere gemeenten in de regio 

voorkomt dat we elkaar naar de bodem concurreren; 

 Regionale samenwerkingsverbanden moeten 

democratisch controleerbaar zijn. 
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“Hart voor de zaak.” 

16_VOOR ONDERNEMEN IN BREDA 
 

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke kracht in de Bredase 

economie. Vaak zijn het deze bedrijven die sfeer en energie geven aan het 

centrum, dorp, wijk of buurt. Ze zorgen allen bij elkaar ook voor circa 70% van 

de werkgelegenheid. Daar mag best wat meer tegenover staan. Startende 

ondernemers moeten eenvoudiger aan 

huis kunnen werken. Met een 

tegemoetkoming in gemeentelijke lasten 

moet werk- en winkelruimte gehuurd kunnen worden. De vele leegstaande 

kantoren en andere panden spelen hierbij een belangrijke rol waarbij de 

gemeente met behulp van een leegstandsregister de regierol neemt. Bij alle 

ontwikkelingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen voor 

de kleine ondernemers. Belangenbehartigers zoals het Retail Platform, 

moeten kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk namens alle ondernemers 

optreden. De zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd en daarbij 

wordt aan alle ondernemers en belanghebbenden naar hun mening gevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Startende ondernemers krijgen hulp bij huisvesting en 

een tegemoetkoming in gemeentelijke lasten; 

 Een bedrijf aan huis wordt met functiemenging van 

wonen en werken eenvoudiger gemaakt; 

 Karakteristieke winkelstraten met unieke zaakjes zijn de 

charme van de stad en worden beschermd en versterkt; 

 Er komt geen winkeloppervlak meer bij. Bij nieuwe 

ontwikkelingen weegt het belang van het MKB zwaar;  

 Het aantal koopzondagen wordt heroverwogen waarbij 

alle belanghebbenden betrokken worden. 
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