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BIJZONDERE SAMENWERKING DE BLAUWE KAMER EN SP
Door Inge Verdaasdonk

een welverdiend bedankje voor de bewoners van de
Donderdag 30 april hebben we een tas vol kaarten, Blauwe Kamer. Het is erg leuk om op deze manier
stickers en enveloppen afgeleverd voor de bewoners met één actie meerdere mensen blij te maken en om
van De Blauwe Kamer van Visio. Enige tijd geleden samen naar elkaar om te kijken.
was in BN/DeStem te lezen dat zij hun werkzaamheden in het activiteitencentrum missen. Het personeel
doet ondanks het wegvallen van activiteiten ontzettend haar best om de begeleiding zo goed mogelijk
door te laten gaan. Met deze actie helpen we daarbij.
Erg belangrijk, zeker nu ook familiebezoeken en logeermomenten in verband met het coronavirus niet
toegestaan zijn.
Hans, bewoner van de Blauwe Kamer, nam enthousiast de kaarten in ontvangst. De bewoners gaan de
komende tijd alle kaarten van stickers voorzien en
ze in enveloppen steken. Vrijwilligers van de SP gaan
daarna de kaarten bij mensen in de bus doen die
door de coronacrisis wel wat extra aandacht kunnen
gebruiken. De actie wordt uiteindelijk afgerond met
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UIT DE AFDELING
UIT HET BESTUUR
Door Oscar van Raak

Langzaamaan vormen
het oude bestuur en de
kandidaatbestuursleden samen
de weg naar een nieuw bestuur.
Eén die jullie gaan kiezen als leden
van onze afdeling, om daarna met
verenigde krachten onze taak voort
te zetten. Op 6 mei was er een
kennismakingsbijeenkomst voor de
kandidaatbestuursleden en in lijn
met de traditie van onze afdeling
kijken zij de aankomende weken
mee met het bestuur.
De coronamaatregelen en de
versoepelingen nopen ons helaas
om nogmaals de vergadering uit
te stellen tot 1 juli. Volgens de nu
aangekondigde versoepelingen
mogen er dan weer 100 mensen
bij elkaar komen in georganiseerde
bijeenkomsten en kunnen we als
afdeling weer bij elkaar komen.
Trots blijf ik op alle SP’ers die op
hun manier zorgen voor elkaar en
zich inzetten voor de afdeling en
Breda. Van eieren koken voor de
soepbus, stug door blijven breien in
coronatijd, het weg laten halen van
een overlastgevende aggregaat en
ervoor zorgen dat de oproep van
de Blauwe Kamer voor klusjes niet
ongehoord blijft. Doneer alsjeblieft
speelgoed dat geluid maakt aan
ons. Wij maken de mensen van de
Blauwe Kamer er dolgelukkig mee.

N

ederland staat stil. Het is
voor elke organisatie buitengewoon moeilijk om te
functioneren zoals ze zouden willen. Zo ook voor de SP in Breda.
Evenementen zijn afgelast, festivals
gaat niet door, bijeenkomsten zijn
verboden. De afgelopen maanden
hebben we door de coronacrisis
2 ledenvergaderingen moeten afzeggen, wat wij uitermate betreuren. De ledenvergaderingen liggen
misschien stil, maar de afdeling
niet. Afgelopen week is een groepje enthousiastelingen de straat op
gegaan om posters te plakken voor
de 1 mei viering, en er zijn nog
meer acties in de maak, waar we
jullie van op de hoogte houden via
de weekmail!
Wat betreft de volgende ledenvergadering is alle hoop gevestigd op
1 juli. We zijn hard aan het naden-

ken over hoe we deze adequaat
kunnen inrichten, zodat er bijvoorbeeld voldaan wordt aan het anderhalve meter-criteria. Er moet
die dag natuurlijk een bijzonder
belangrijke verkiezing gehouden
worden: de bestuursverkiezingen.
De voordracht van de kandidaten
hiervoor is medio april met de leden gedeeld door de kandidatencommissie.
Mocht 1 juli niet door kunnen
gaan, dan zijn we eveneens hard
aan het nadenken over een manier
waarop we de verkiezing eventueel digitaal, dan wel via de post
zouden kunnen laten verlopen.
Ook hier houden we jullie vanzelfsprekend van op de hoogte. Als bestuur missen we het trotse maandelijkse contactmoment met onze
leden, en we hopen jullie snel weer
te zien!

Samen hebben we een belangrijke
taak. Breda socialer maken, en nu
en na de coronatijd zijn we harder
nodig dan ooit.
Michel Verschuren
Voorzitter
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UIT DE FRACTIE
SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0% IS GENOEG’
Door Michel Verschuren

O

p 27 april vierde Nederland geen koningsdag
maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog
veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de
huurders moeite met het betalen van de huur. En velen
krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel
gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken
met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan
de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog.
De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de
huurverhoging te stoppen, want 0% is genoeg! Iedereen
kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN DEFINITIEF OP DE KAART
GEZET
Door Inge Verdaasdonk en Dirk Uijl

M

et twee unaniem aangenomen SP-moties is toegankelijkheid van evenementen definitief op de
kaart gezet. Twee jaar geleden zijn we met de
vrijwilligers van Breda Gelijk werkbezoeken voor raadsleden gaan organiseren om de problemen die mensen in een
rolstoel tegen komen zichtbaar te maken. En nu stellen we
evenementenbeleid vast waar toegankelijkheid een eigen
hoofdstuk heeft, dat aangescherpt is door onze voorstellen.
Dat is een heel mooi resultaat!

valt ook na de aangenomen moties nog veel te winnen,
maar toch is dit een flinke stap in de goede richting. Dat de
moties zo breed ondersteund en mee ingediend zijn, laat
zien dat het belang van toegankelijkheid breed gedeeld
wordt. En daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we als
stad toegankelijkheid steeds normaler gaan vinden.

De checklist van Breda Gelijk, die al standaard bij vergunningsaanvragen wordt meegegeven, wordt dankzij onze
motie voortaan ook in de evaluatie besproken. Daarnaast
moeten het terrein en de noodvoorzieningen standaard
goed toegankelijk zijn. Op het gebied van toegankelijkheid

GEMEENTE GEEFT MEER TIJD OM BOETES TE BETALEN
Door Dirk Uijl

N

niet sparen, als ze in deze crisis al werk hebben. Dan
a aandringen van de SP gaat de gemeente kan een rekening van meer dan 65 euro even aftikken
Breda mensen die een parkeerboete hebben in twee weken een groot probleem zijn. En je wil als
gekregen meer tijd geven om die te betalen. gemeente toch niet mensen onnodig de schulden in
De betalingstermijn is nu nog twee weken, maar de duwen? De gemeente erkent nu ook dat deze termijn
gemeente gaat die oprekken naar vier weken. Een te kort is. Met vier weken kan er een extra salarisbeboete is nooit leuk, en je houdt er al helemaal geen taling of uitkering gebruikt worden om de boete te
rekening mee. Veel mensen kunnen van hun loon betalen.
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UIT DE FRACTIE
STINKENDE DIESELAGGREGAAT WORDT VERVANGEN DOOR
ELEKTRA-AANSLUITING
Door Bas Maes

W

ethouder Daan Quaars (VVD) heeft in de
gemeenteraad van Breda toegezegd dat
de stinkende en lawaaierige dieselaggregaat van de tijdelijke zendmast in Zandberg, wordt
vervangen voor een elektra-aansluiting. SP Breda en
GroenLinks hadden hier bij de wethouder op aangedrongen. Ik ben blij dat de wethouder snel met een
oplossing komt. Juist nu veel mensen vanwege de
coronacrisis thuis zijn, is het fijn dat omwonenden

een raam open kunnen zetten of in de tuin kunnen
zitten zonder last te hebben van stank of lawaai.
Omwonenden van het binnenterrein tussen de Generaal Maczekstraat, Klimopstraat, Tulpenstraat en
Zandberglaan trokken bij de SP aan de bel. Terwijl
de bezwaartermijn nog lang niet was verstreken,
werden zij ineens toch geconfronteerd met een
zendmast aldaar.

WETHOUDER OVER ATEA: WIE NIET DURFT, HOEFT NIET TE
KOMEN WERKEN
Door Bas Maes

W

ethouder Boaz Adank (VVD) belooft
dat medewerkers van ATEA die vanwege de coronacrisis niet durven, niet
hoeven te komen werken. SP Breda kreeg de
afgelopen weken veel meldingen binnen via de
Corona Hulpdienst over ATEA.
Medewerkers of hun ouders vinden dat de richtlijnen om veilig te kunnen werken onvoldoende

worden nageleefd en maken zich hier zorgen om.
Tijdens het coronadebat in de Bredase gemeenteraad, vroeg SP Breda de wethouder dit op te
lossen. De wethouder beloofde opnieuw dat er
veilig wordt gewerkt, maar dat iedereen die toch
bang is om te komen werken dat niet hoeft. Ik
roep ATEA-medewerkers die toch onder druk gezet worden door hun leidinggevende op om zich
bij de SP te melden. Dan spreken wij de wethouder hierop aan.
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OPINIE: DE VOEDSELVOORZIENING
Door Hans Creemers

Door de coronacrisis en de maatregelen komen
er veel mankementen van het kapitalisme aan het
licht. In veel landen is er een lockdown. Dan mag je
niet naar buiten. In het ene land is dat strenger dan
in het andere. Veel sectoren liggen stil. De bedrijven
en de werknemers worden in een rijk land als Nederland in meer of mindere mate gecompenseerd.
In landen als Nigeria, Turkije, Libanon en India bijvoorbeeld is er geen compensatie. Daar zie je dat er
veel dagloners zijn, die dus geen werk meer hebben,
geen inkomen en dus geen eten. In Nigeria en India
proberen de dagloners die in de steden werkten
snel terug naar hun familie te gaan op het platteland, waar ze geholpen worden en het leven niet zo
duur is als in de stad.

Ook in Tripoli, in Libanon, leeft de
helft van de bevolking beneden
de armoedegrens en kwamen in
opstand tegen de lockdown, want ze
gingen nu dood van de honger.
In Turkije blijft 40 procent van de beroepsbevolking
werken. Ze moeten wel want ze verdienen het minimum (315 euro per maand). Als ze dat niet doen
gaan ze dood van de honger en kunnen ze de huur
niet betalen. Dus nemen ze het risico op besmetting
voor lief. Ook in Tripoli, in Libanon, leeft de helft van
de bevolking beneden de armoedegrens en kwamen
in opstand tegen de lockdown, want ze gingen nu
dood van de honger. Een dode viel al te betreuren
bij een demonstratie. Door het vertrek van de dagloners in bijvoorbeeld India rotten de oogsten nu weg
en wordt het eten nog duurder.
Hier in West-Brabant hebben de aspergetelers o.a.
de werkloze horecamensen gevraagd om de oogsten binnen te halen want ook de Oost-Europeanen
blijven thuis. De voedelbanken in Nederland hebben
ook minder eten nu de restaurants dicht zijn en niks
kunnen geven.
Het tegenovergestelde zien we in de VS, waar eigenlijk al overproductie was, maar nu de restaurants,
horeca, scholen en hotels dicht zijn zitten de boeren
met een geweldige overproductie. De Zuivelcoöpe-

ratie schat dat er nu per dag 14 miljoen liter melk
wordt gedumpt. (Ze krijgen die melk wel betaald
van de coöperatie uit de spaarpot) Tomaten- en uienoogsten worden omgeploegd in het land want er is
geen vraag naar.
Het ergst is de honger in Oost-Afrika, waar naast
de corona, terroristen van Al-Shabaab in Kenia en
Somalië nu de sprinkhanen erbij zijn gekomen. Deze
kwamen uit Pakistan en normaal konden ze in het
droge Saudi-Arabië niet overleven maar door een
tijdelijke natheid konden ze de lijn van nakomelingen in stand houden en de oversteek maken naar
Ethiopië, Somalië en Kenia. De eitjes zijn alweer uitgekomen en ze vreten alles kaal, ook de oogsten. In
Ethiopië werd 200.000 hectare beschadigd. Dit is de
grootste plaag sinds 1950 en elke drie maanden is
er een nieuwe generatie die 150 km per dag kunnen
vliegen.

Beter is om in de winkel te kijken
waar iets vandaan komt en dan liefst
lokaal. Dat is beter voor het milieu.
Ook steun je dan de lokale economie.
Wat wel slecht voor het milieu is dat je groenten
en bloemen uit bijvoorbeeld Afrika kan kopen. Dat
wordt vervoerd en heeft C02 uitstoot. Beter is om in
de winkel te kijken waar iets vandaan komt en dan
liefst lokaal. Dat is beter voor het milieu. Ook steun
je dan de lokale economie. We gaan door corona al
nadenken over meer zelf dichtbij produceren vanwege de gezondheid maar dat is ook voor het milieu
beter.
Nog beter is om zoveel mogelijk Europees te maken zodat je geen dictaturen steunt. In feite maken
de kopers van Chinese bv. Ali-baba waar de lokale
middenstand en onze economie kapot en vernietigt
ze haar eigen werkgelegenheid.
Dan is het nog beter om te gaan nadenken over wat,
hoe (dierenwelzijn/biologisch eten) en hoeveel (ook
voedsel) je produceert. Wat is er echt nodig? Produceren naar behoefte. Liefst onder controle van het
volk.
Bron; NRC-Handelsblad en BN/De Stem.
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