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VVD-college presenteert Voorjaarsnota
Door Bas Maes

E

ind mei presenteerde het college
de plannen waar wat hen betreft
het geld in 2020 heen gaat. Prestigeprojecten zoals het doortrekken
van de haven en een topsporthal (zie
afbeelding), samen zo’n € 50 miljoen,
gaan ten koste van het sociaal domein.
En terwijl voor rechtse hobby’s het geld
niet op lijkt te kunnen, houdt men voor
het sociaal domein de hand stevig op
de knip. De bezuiniging op jeugdhulp,
zorg en armoedebestrijding van € 40
miljoen, staat nog altijd overeind.

ook niet op te lossen. Dat blijkt ook wel
uit het totale gebrek aan ambitie op
het gehele sociaal domein. Wij zijn hier
niet blind voor en zetten daarom vol in
op armoedebestrijding met ons eigen
Aanvalsplan Armoede en de negen
concrete voorstellen die hierbij horen.

In de voorjaarsnota wordt niet meer
gesproken over de beloofde 1.200 sociale en 1.800 middeldure huurwoningen. Dat bevestigt ons beeld, dat
de focus van dit college vooral ligt op
dure huizen. De hele woonparagraaf is
gebakken lucht en wordt nergens conEn armoede bestaat kennelijk niet creet over hoe en waar men die betaalin Breda. Althans: niet volgens dit bare huizen ook echt gaat bouwen. We
VVD-college. Het woord komt name- wachten ook al meer dan een jaar op
lijk nul keer voor in de voorjaarsnota. de nieuwe afspraken met de woningProblemen die je niet wil zien, hoef je corporaties.
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COLUMN
We naderen de zomer. Dat betekent
een rustigere tijd op het politieke
vlak in de stad en voor de SP een
prima tijd om de wijken in te gaan.
Neem bijvoorbeeld Brabantpark.
Daar zijn we meerdere malen de
buurt in geweest, is er veel contact
geweest met de mensen en leidde
en buurtavond en uiteindelijk
tot vervolgacties. De komende
tijd zetten we acties uit voor de
Heuvel en op een later moment de
Doornbos-Linie. In eerste instantie
gaan we opnieuw met een enquête
de buurt in, om deze vervolgens
persoonlijk op te halen.
Wat is het voordeel van deze
werkwijze? Het levert ons veel
contact en nieuwe inzichten
op. Mensen worden vriend van
rechtvaardigheid en zelfs lid. De
afgelopen campagne leverde ons
vier nieuwe leden op.

Bewonersavond Brabantpark
Door Dirk Uijl

Op dinsdagavond 28 mei heeft
de SP Breda een bewonersavond voor wijkbewoners uit
Brabantpark georganiseerd in
De Poelewei. Aanleiding was
het bespreken van de resultaten van de parkeerenquête die
in de wijk gehouden is.
Ongeveer 20 enthousiaste
buurtbewoners kwamen op de
avond af. De resultaten van de
enquête bleken een goed startpunt te zijn voor een discussie
met de bewoners over hoe de
overlast van parkerende studenten aangepakt kan worden.
Er is besloten om alle onderwijsinstellingen, het Amphia
ziekenhuis, de wijkraad en de

wethouder uit te nodigen om in
gesprek te gaan over mogelijke
oplossingen.
Naast parkeren zijn ook de
andere uitkomsten van de
enquête besproken. Zo kwamen
verkeersveiligheid, handhaving
en groenonderhoud aan de
orde. Met de verhalen die in
de enquêtes stonden, en de
ervaringen die de wijkbewoners
gisterenavond deelden, heeft
de SP aan het college gesteld.
Binnen 30 dagen moet hier een
antwoord op komen. Zodra de
antwoorden binnen zijn, gaan
we samen met de wijkbewoners kijken waar we vervolgstappen kunnen zetten.

Natuurlijk moeten we het ook
hebben over de resultaten van
de EU-campagne. Dat lees je in
het stuk over de verkiezingen op
deze pagina. Als afsluiter wil ik hier
vermelden dat ik trots ben op onze
afdeling. Op 28 en 29 mei waren
we aanwezig op Breda-station en in
Eindhoven om te strijden voor een
fatsoenlijk pensioen. Een punt waar
de SP glashelder over is!

Michel Verschuren
Voorzitter

Bewonersavond Brabantpark

UIT DE AFDELING
Uit Het Bestuur
Door Maartje Verheijen

afgesproken zo snel mogelijk een Nieuwe Ledenavond
Het is bewogen periode geweest, ook voor het te houden. Daarbij hebben we ook maar gelijk een
afdelingsbestuur. We zijn samen met fanatieke datum geprikt voor onze jaarlijkse barbecue. Deze zal
leden de straten op geweest en hebben honderden hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op 7 september in
Bredanaars gesproken. Zowel over de Europese de Poelewei. Zodra alles definitief is zal er naar alle
Verkiezingen als over de problemen die mensen leden een mail worden verstuurd met alle informatie.
ervaren in de wijk.
Ook onze werkgroepen hebben het druk. In EttenIn de bestuursvergadering van 22 mei hebben we Leur is een ledenbijeenkomst geweest waarbij
ons voorbereid op de komende periode. We hebben 8 leden aanwezig waren die zich graag willen
besproken welke wijken we gaan bezoeken en wat de inzetten. Ook in Oosterhout zal zo snel mogelijk een
doelen zijn die we willen behalen. Ook hebben we ledenbijeenkomst gehouden worden.

Fanatieke SP-ers langs de deuren in Breda

Europese verkiezingen
Door Michel Verschuren

De Europese verkiezingen zijn voor de SP desastreus
verlopen. Een verlies van één zetel lag in de lijn der
verwachtingen, maar de gehele vertegenwoordiging
kwijtraken. Dat kwam hard aan. Er zijn sommigen in
de partij die dit feit relativeren door aan te geven dat
0, 1, of 2 zetels in het EU-parlement van 751 zetels
niets voorstelt en zeker in een bestuurslaag waar
wij uitermate kritisch over zijn. Voorgaande gaat
echter voorbij aan het feit dat je nu niet meer in deze
bestuurslaag zit (met 1 zetel wel) en daardoor geen
informatie en invloed meer hebt.

verwoorden van onze standpunten, Het Brusselmansfilmpje en de onbekendheid van Arnout hebben
hieraan in meer of mindere mate bijgedragen.

Ron Meyer trok hieruit conclusies en stopt aan
het einde van zijn termijn. Daarmee staat de partij
opnieuw voor een uitdaging. Eén die er al langere tijd
is. De richting waarop de SP zich moet ontwikkelen.
In Breda hadden we al een plan richting het congres
volgend jaar om veelvuldig te overleggen over de
koers. Op 5 juni is er door de ledenvergadering al een
duit in het zakje gedaan en de komende maanden
gaan we met elkaar nadenken over de toekomst
Een heel team met 20 jaar ervaring verdwijnt en het van onze partij. Immers veel mensen in Nederland
past in een reeks van verliezen voor onze partij. Het hebben baat bij een sterke SP.

ACHTERGROND
Opinie: over smartphones
Door Hans Creemers

nodig. In Nederland staan al 200 van die datacenIk schreef al eerder over privacy. Daarover nu niet, tra en die gebruiken gigantisch veel stroom. Je
al is de telefoon via Google, Facebook e.a. ook een kan zeggen dan importeren we toch stroom, maar
grote vergaarbak van informatie over wie je bent, het elektriciteitsnetwerk kan dat niet aan. Een
waar je van houdt, bijvoorbeeld politieke en seksu- datacentrum gebruikt net zoveel als een stad van
ele voorkeuren, en zelfs waar je je precies bevindt. 100.000 inwoners.

Mensen doen het ook allemaal zelf.
Als ze lid zijn van verschillende appgroepen dan kun je wel 200 berichten
per dag binnenkrijgen.

In bijvoorbeeld Noord-Holland gaat alle stroom
van een groot te bouwen windmolenpark naar een
datacentrum van Microsoft. Goed voor 370.000
huishoudens. In Groningen gaat alle stroom naar
Googles grootste datacentrum in Europa.

Nu wil ik wat andere kanten belichten. Zoals milieuschade, stroomverbruik en mentale uitputting.
Dat veel mensen slecht slapen is o.a. een gevolg
van het feit dat ze teveel naar schermen turen en
constant getriggerd worden om te kijken omdat er
weer een app binnenkomt van familie, vrienden
of werk. Dat laatste, altijd bereikbaar zijn voor de
baas, levert zelfs burn-outs op. Mensen doen het
ook allemaal zelf. Als ze lid zijn van verschillende
app-groepen dan kun je wel 200 berichten per dag
binnenkrijgen. Men heeft dus geen rust en kan
zich niet meer concentreren (op dingen die langer
duren).

Huawei denkt dat de ICT-sector
in 2030 wellicht 21 % van alle
elektriciteit verbruikt wereldwijd.

Je ecologische voetafdruk wordt groter als je telkens een nieuwe telefoon koopt. Kapitalisme is zo
dat het verslijt en je wel een nieuwe moet kopen
en 'moet' meedoen met de rest.
Nu zitten er in de telefoons Coltan, Kobalt, Tin en
Wolfraam en deze ertsen worden voornamelijk in
Congo gedolven en wel door zeer veel kinderen.
Daarmee betalen de milities hun burgeroorlog.
China, wat de helft van de een miljard verkochte
telefoons per jaar maakt, importeert deze bloedmineralen via een omweg.

In Amsterdam komt daar nog bij dat
ze van de benzineauto's af willen en
dat de auto's elektrisch gaan rijden.
Een onbekend aspect is het stroomverbruik. Door
het massale gebruik online van Netflix, Youtube,
Fortnite en de apps zijn er heel veel datacentra

Dan moet de energietransitie nog beginnen. Men
wil bijvoorbeeld dat we van het gas af gaan in huizen en daar met stroom gaan koken, maar zoals
gezegd dat kan ons elektriciteitsnetwerk niet aan
als iedereen om 18.00 tegelijk gaat koken.
In Amsterdam komt daar nog bij dat ze van de
benzineauto's af willen en dat de auto's elektrisch
gaan rijden. Deze plannen kunnen nu geen doorgang vinden door de grote stroomslurpers, de datacentra. Iedereen, die constant op zijn telefoon
zit, is hier dus medeverantwoordelijk voor.
Huawei denkt dat de ICT-sector in 2030 wellicht 21
% van alle elektriciteit verbruikt wereldwijd. In Nederland zal dat in 2030 50% van de stroom zijn die
naar datacentra gaat en dan kan de energietransitie dus geen doorgang vinden.
Ook de corporaties die in 2022, over drie jaar dus,
100.000 woningen van het gas af willen hebben en
aan de warmtepomp en het elektrisch fornuis zullen dus moeten zien of dat kan qua stroom.
Persoonlijk denk ik dat we de Groningers moeten
sparen, maar dat we Noors gas moeten importeren
en licht aanpassen. Zodat de opgewekte stroom
ook naar de elektrische auto's kan.
Bron o.a. NRC Handelsblad.

