
Met het weren van mensen 
die hun eigen blikjes 
meenemen, zet Palm 

Parkies volgens SP Breda de bijl 
aan de wortel van het succes van 
dit laagdrempelige evenement. 
De charme ervan is juist dat een 
dwarsdoorsnede van de Bredase 
bevolking elkaar iedere dinsdag 
treft in park Valkenberg. Jong en 
oud, maar ook arm en rijk. Zij die 
het zich kunnen veroorloven om 
€2,60 voor een biertje of zelfs 
€3,90 voor een wijntje te betalen, 
doen dat. Zij die dat geld niet 
kunnen missen, nemen van thuis 
iets te drinken mee.

Op de Facebookpagina van Palm 
Parkies viel te lezen dat zogenaamd 

vanwege de veiligheid, per direct 
een blikverbod werd ingesteld. 
De organisatie wijst op incidenten 
die plaats zouden hebben 
gevonden. Maar wat blijkt uit de 
beantwoording van vragen van 
SP Breda? Het College van B&W 
herkent het beeld van een onveilige 
situatie niet. Ook het college werd 
overvallen door het blikverbod. 
Breda draagt 15 duizend euro bij 
in ruil voor een laagdrempelige 
picknick. Het college is het met 
SP Breda eens dat de getroffen 
maatregelen het open karakter 
van dit evenement aantast en zal 
de organisatie hierop aanspreken.

Het kan natuurlijk niet dat we als 
Breda bijdragen in ruil voor een 

laagdrempelig evenement en dat 
dan Palm Parkies halverwege de 
editie van dit jaar de spelregels 
wijzigt. 

Voor volgend jaar moet dat 
belachelijke blikverbod van tafel 
en wanneer het echt nodig blijkt, 
moeten er veiligheidsmaatregelen 
getroffen worden die zinvol zijn 
maar het karakter van dit mooie 
Bredase samenzijn geen geweld 
aandoen! SP Breda zal hier scherp 
op letten en waar nodig haar 
politieke invloed laten gelden om 
ervoor te zorgen dat alle mensen 
in Breda de kans hebben om Palm 
Parkies te kunnen bezoeken en te 
kunnen genieten van een (eigen) 
versnapering. 
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UIT DE AFDELING

Eindelijk is de zomer weer 
voorbij en het nieuwe politieke 
seizoen begonnen. Na een 

fijne vakantie weer vol aan de bak 
in de Bredase politiek. Ik heb er 
zin in. We hebben een lijsttrekker 
en de kandidatencommissie 
is er druk mee om ervoor 
te zorgen dat we straks een 
kandidatenlijst hebben waarover 
de leden kunnen stemmen. Ook 
de programmacommissie zit niet 
stil. De eerste concepten zijn al 
geschreven en beide projecten 
komen in november samen. De 
campagne is begonnen!

Ook de ledenvergadering is op de 
schop gegaan. We hebben nu actie-
reactie. Een blok van een half uur 
waarin we met elkaar terugkijken 
op gedane acties en nieuwe acties 
vormgeven. Ik ben enthousiast. 

Binnen nu en een paar maanden 
vieren we ons 25-jarig bestaan 
als lokale partij en dat mag 
uitbundig gevierd worden. Het 
boek krijgt steeds meer vorm 
en langzaamaan beginnen we 
met de voorbereidingen voor de 
feestlocatie. Al moet dit wel tussen 
alle andere zaken door geregeld 

worden. Ik heb er al een paar 
benoemd, maar we krijgen ook nog 
een regioconferentie in December 
en een congres in januari. 

Als laatste wil ik via deze column 
Joep van Meel bedanken voor 
zijn  bestuurslidmaatschap in de 
afgelopen vier jaren. Hij kiest 
ervoor om zich meer te focussen 
op zijn andere werkzaamheden. 
We zullen hem nog vaak zien op 
ledenvergaderingen en natuurlijk 
zet hij zijn goede werk voort in de 
Provinciale Staten. 

Zaterdag 26 augustus was de wijk en dorpentour 
nr 4,

deze keer niet met de SP caravan, maar een 
kraampje op het Heusdenhoutfestival. Op deze 
gezellige, zonnige zaterdag werden veel gesprekken 
gevoerd  door onze SP vrijwilligers met de bewoners 
uit de wijk die bij onze kraam kwamen op het 
Heusdenhoutfestival. 
 
 “Natuurlijk komt dan aan de orde wat er zo mooi is 
aan het wonen in deze wijk, maar ook over wat er 
beter kan.”, zegt SP-voorzitter Michel Verschuren.

Of het nu gaat  om zaken als parkeren, 
verkeersveiligheid en/of  overlast, als partij zullen we 
altijd  kijken hoe  we het beste bij kunnen dragen aan 
een mogelijke oplossing. Los van gezellig is het dus 
vooral ook nuttig dat we er stonden!

Een week na deze actie waren we opnieuw in 
Heusdenhout waar we in de wijk goede gesprekken 
houden over verkeersveiligheid, studenten- en 
seniorenwoningen en de nieuwe fietsstraat. Een blijk van waardering door de organisatie!

VAN DE VOORZITTER

ACTIECOÖRDINATOR - WIJKEN- EN DORPENTOUR #4   



SP Breda wil dat de alsmaar 
voortdurende overlast voor 
omwonenden van hostel 
Nightflight nu eindelijk aangepakt 
wordt. Vorig jaar kwam het 
hostel aan de Nijverheidssingel 
in het centrum van Breda 
herhaaldelijk negatief in het 
nieuws. Omwonenden ervoeren 
erg veel overlast van sommige 
gasten die midden in de nacht 
dronken thuiskwamen.  Uit de 
beantwoording van raadsvragen 
van SP Breda bleek toen dat 
Nightflight helemaal geen 
exploitatievergunning had. Die 
kwam er oktober jl. alsnog en 
hierin werden in samenspraak met 
omwonenden ook aanvullende 
voorwaarden opgenomen die 
overlast in de toekomst moesten 
voorkomen. Op papier leek dus 
alles keurig geregeld, maar papier 
is geduldig. Volgens omwonenden 

worden vrijwel ieder weekend 
tal van voorwaarden uit de 
exploitatievergunning overtreden. 
Dat moet nu echt stoppen!

Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld 
dat de exploitant niet altijd 
aanwezig is, gasten rond het 
hostel hangen, het onveilige (want 
niet omheinde) dak gebruikt 
wordt en dat er drank en softdrugs 
aanwezig zijn en gebruikt worden. 
Tegen de afspraken in wordt de 
rommel die gasten veroorzaken in 
de omgeving ook niet opgeruimd. 
De dienst Handhaving & Toezicht 
van Gemeente Breda geeft 
aan al meer dan 40 maal ter 
plaatse te zijn geweest. Op de 
cruciale momenten – wanneer 
de overtredingen gaande zijn – 
geeft men echter aan vanwege 
capaciteitsgebrek niet ter plaatse 
te kunnen zijn. Een goedkope plek 

om te overnachten voor jongeren, 
vinden wij een noodzakelijke 
aanvulling op het hotelaanbod in 
Breda. De locatie van Nightflight 
pal naast appartementen, vereist 
echter strenge voorwaarden en 
naleving daarvan. Het is nu de 
hoogste tijd om niet alleen op 
papier maar ook in de praktijk een 
einde te maken aan de overlast 
voor omwonenden!

UIT DE GEMEENTE  
PAK OVERLAST NIGHTFLIGHT EINDELIJK AAN!

ROOD BREDA        

De zomervakantie is voorbij, 
de colleges zijn weer 
begonnen. Voor veel 

studenten is deze periode een van 
de ergere. Niet meer uitslapen, 
niet hoeven na te denken of er 
huiswerk gemaakt moet worden, 
of er projecten open staan. Maar 
het ergste is nog wel, schoolkosten. 
Naast het collegegeld moeten 
nieuwe boeken gekocht worden, 
nieuwe schriften, nieuwe 
attributen en ga zo maar door. 
Zulke hoge kosten in één keer, net 
na de zomervakantie en wanneer 
je al weet dat studenten het al niet 
zo breed hebben, resulteren in 
veel gevallen in financiële puzzels. 

Hoe betaal je dat alles?! Je moet 
wel, want zonder kan je je diploma 
niet halen.

Voor ROOD Breda is dit reden te 
meer om in actie te komen. Op 4 
juni 2014 hebben Jasper van Dijk 
(SP) en Van Meenen (D66) vragen 
gesteld in de Tweede Kamer aan 
Jet Bussemaker, destijds minister 
van OCW. Daaruit volgde dat 
scholen verplicht waren om te 
voorzien in de basisuitrusting die 
nodig is om de student naar een 
diploma te leiden. Hier vallen 
bijvoorbeeld verbruiksmaterialen 
en gereedschappen onder. ROOD 
Breda gaat zich vol inzetten deze 

komende periode om ervoor te 
zorgen dat de studenten niet 
meer tegen te hoge schoolkosten 
hoeven aan te lopen. Daarnaast 
zijn we natuurlijk aanwezig op vele 
festiviteiten in en rondom Breda. 
Hou daarom onze sociale kanalen 
in de gaten!

ROODBreda



In 1652 werd er door de VOC een verversingsstation 
door Jan van Riebeeck gesticht bij Kaap de Goede 
Hoop om de schepen daar water en fruit te laten 

inslaan op de lange reis heen en terug naar Indië. (om 
Afrika heen, er was nog geen Suez kanaal).
De Nederlanders werden door de Britten rond 1800 
verjaagd. De Nederlandse/Duitse Boeren trokken 
rond 1830 de binnenlanden in en stichten twee 
Boeren Vrijstaten. In 1902 verloren de Boeren na 
twee oorlogen de slag van het professionele Britse 
leger. In 1912 ontstond de Republiek Zuid-Afrika dat 
binnen het Britse Gemenebest viel, zoals Canada en 
Australië.

Vanaf 1948, toen de Nationale Partij aan de macht 
kwam, werd er een Apartheidsregime ingevoerd. Dat 
betekende o.a. dat zwarten, 90 % van de bevolking, 
niet mochten stemmen, of een partij vormen, wonen 
in thuislanden en nooit ergens gemengd mochten 
zijn met blanken. Ze waren dus tweederangsburgers. 
Het ANC en de Communistische Partij Z.A. streden 
tegen deze racistische politiek. In 1960 werden er 
69 demonstranten door de politie doodgeschoten 
bij Sharpville. In 1961 werd een militaire vleugel van 
het ANC opgericht. Voorman Nelson Mandela van het 
ANC werd in 1964 gevangengezet tot zijn vrijlating in 
1990.

In de jaren ’70 en ’80 werden er wereldwijd acties 
gevoerd tegen het regime van Botha. In Nederland had 
je in elke plaats, naast een antikernenergiegroep, ook 
wel een groep van het KZA (Komitee Zuidelijk Afrika) 
of het AABN (Anti Apartheidsbeweging Nederland). 
Er werden boycots georganiseerd van sinaasappels, 
koffie en olie. De bedoeling was om door isolatie van 
Z.A. haar beleid te laten veranderen. De Verenigde 
Naties onderschreef deze economische boycot. Shell 
werd onder druk gezet om geen olie meer te leveren 
aan zo’n regime. Door autonome activisten werden 
slangen doorgesneden van Shell-pompstations. RaRa 
(Revolutionaire Anti-Racistische Actie) ging nog een 
stap verder door Makro-vestigingen in brand te 
steken. Uiteindelijk trok de Makro zich terug uit Z.A.
In 1990 besliste premier De Klerk (Nat. Partij) 
dat de apartheid werd afgeschaft, Mandela werd 
vrijgelaten en het ANC en de Communistische Partij 
waren niet langer verboden. In 1994 waren er de 

eerste vrije verkiezingen. Het ANC is sindsdien aan 
de macht. Maar onder Mbeki werd de linkse lijn van 
nationalisatie en landverdeling afgeschaft en werd 
de koers neoliberaal. Onder Zuma is er nu een kleine 
zwarte steenrijke bovenlaag ontstaan. Maar nog 
altijd leeft het merendeel van het volk in armoede 
en krottenwijken. Tevens hebben de kapitalisten heel 
veel goedkope arbeidskrachten uit Mozambique en 
Zimbabwe gehaald zodat er onder de armen onderling 
veel spanningen zijn. ANC-Jeugdleider Malema 
besloot daarop dat er nood was aan een nieuwe 
linkse partij en deed met de EFF (Economic Freedom 
Fighters) in 2014 mee aan de verkiezingen en won 
25 zetels. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
vorig jaar verloor het ANC haar meerderheid in alle 
grote steden aan de Democratische Alliantie (soort 
D66). Hoe corrupt Zuma en de top van het ANC nu 
is en hoe schandalig de EFF wordt behandeld is goed 
te zien in de documentaire ‘The Giant is Falling’’. 
(Uitzending gemist)

ACHTERGROND
OVER ZUID-AFRIKA - HANS CREEMERS


