
SLAGKRACHT
novembeR 2019

AGenDA

Hart voor de Zorg
Podium Bloos
datum: 11 novemBer 
tijd: 19:00 - 22:00

Ledenvergadering - 
voorbereiding Congres 
deeL 2
WegWijzer
datum: 13 novemBer 2019
tijd: 20.00 - 22:00

tribunes invouwen
WegWijzer
datum: 29 novemBer 2019
tijd: 15:30 - 17:00

Ledenvergadering
WegWijzer
datum: 11 decemBer 2019 
tijd: 20:00 - 22:00

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

WeTHouDeRS beDenKen in DiepSTe GeHeim 
pLAn AfbRAAK JuzT

ConTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

@SPBREDA

@SPBREDA

breda@sp.nl

076-5294332 breda.sp.nl

afdSPBreda

In het diepste geheim hebben wet-
houders jeugd in West-Brabant – 
vrijwel allemaal VVD’ers - afgelopen 

maanden gewerkt aan een plan voor 
de afbraak van Juzt. Door de gemeen-
teraden pas op het allerlaatste mo-
ment te betrekken, was het voor hen 
slikken of stikken. Of instemmen met 
een lening van € 7 miljoen voor een 
gecontroleerde afbraak, of een faillis-
sement. Het plan van de wethouders 
biedt echter geen enkele structurele 
oplossing.

Tijdens de op aandringen van de SP 
toch openbare raadsvergadering, de-
den we voorstellen om een debacle als 
bij Juzt in de toekomt te voorkomen: 
realistische budgetten, regie vanuit de 

gemeente en zorgcontinuïteit. Precies 
waar de wethouder ook voor zegt te 
staan. In het nu aangenomen voorstel 
blijft het budget echter ontoereikend, 
verandert er niets aan het bestuursmo-
del en worden verlieslatende locaties 
gesloten. Hoezo continuïteit van zorg?

Een publieke tribune vol medewerkers 
van Juzt zag tot hun grote teleurstel-
ling hoe ieder verbetervoorstel werd 
weggestemd. Ook na jaren van wanbe-
leid en marktfalen is er in de Bredase 
gemeenteraad nog altijd een heilig ge-
loof dat managers en de markt het wel 
op zullen lossen. Een faillissement is 
tot eind van het jaar afgewend. Maar 
zekerheid over hun toekomst hebben 
kinderen, ouders en medewerkers nog 
altijd niet. Wordt vervolgd.

Door Bas Maes
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Nog twee Slagkrachten en we gaan 
het derde decennium in van de 
21e eeuw: 2020. Een nieuw jaar, 
met een nieuw partijbestuur. In 
juni 2020 kiezen we een nieuw 
afdelingsbestuur kiezen en 
zijn we halverwege de huidige 
raadsperiode. Dat betekent 
beginnen aan de voorbereiding 
voor de campagne en het 
verkiezingsprogramma en het 
zoeken van kandidaten voor 2022.
 
Wat komt er de komende tijd ons 
af. Eerst kiezen we een nieuw 
partijbestuur en brengen we eind 
november een jaarkrant uit om 
die daarna te verspreiden. Een 
hele klus om 30.000 kranten te 
verspreiden. Dat is ons eerder 
gelukt en dat lukt ons nu weer. 
Een opwarmer voor de landelijke 
verkiezingen in 2021. 

Als laatste dikke complimenten 
voor Martin Kik (ons nieuwe 
bestuurslid) en Maartje en Oscar. 
Zij hebben - nadat Pierre van Leent 
stopte als organisatiesecretaris - de 
handschoen opgepakt en pakken 
met veel energie door. Er wordt 
gewerkt aan een actiekalender 
voor de komende tijd en Martin 
gaat de afdeling in om acties op te 
halen. Ook aan de leden in Etten-
Leur. In relatief korte tijd is daar 
een actieve nieuwe werkgroep. 
Chapeau! Samen bouwen we 
verder aan de afdeling Breda, 
Etten-Leur en Oosterhout.

Samen verder, samen vooruit!

CoLumn

Michel Verschuren
Voorzitter

KAmeRvRAGen beLeiD DAK- en THuiS-
Lozen bReDA

Tweede Kamerlid Jasper van 
Dijk (SP) heeft Kamervra-
gen gesteld over Breda dat 

willens en wetens weigert brie-
fadressen te verstrekken aan dak- 
en thuislozen die geen herstel-
plan willen ondertekenen. Het is 
in strijd met de wet voorwaarden 
te verbinden aan het verstrekken 
van briefadressen. 

Verantwoordelijk wethouder 
Miriam Haagh (PvdA) blijft des-
ondanks vasthouden aan haar 
beleid. “Is Breda naar uw me-
ning ook één van de gemeenten 
die de regels onjuist hanteert?”, 
vraagt Van Dijk aan de staatsse-
cretarissen van zowel Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid (SZW) 
als van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). “Bent u 
bereid om Breda aan te spreken 
op het stellen van bovenwettelij-
ke eisen bij het afgeven van een 
briefadres, zoals u dat eerder 
deed bij andere gemeenten?”

Lokaal zette de SP in Breda de 
problemen rondom spookbur-
gers afgelopen maanden op de 

politieke agenda. Een motie van 
SP en GroenLinks die de wethou-
der opriep zich aan de wet te 
houden werd op aandringen van 
wethouder Haagh, met zichtbare 
moeite weggestemd door coa-
litiepartijen VVD, D66 en PvdA. 
Maar Breda en zeker de wet-
houder staat niet boven de wet. 
Natuurlijk moeten we kwetsba-
re mensen ondersteunen, maar 
dwang schrikt juist een grote 
groep af die daardoor van de ra-
dar van instanties verdwijnt. Jam-
mer dat het zover moet komen, 
maar goed dat de regering wordt 
opgeroepen dan maar van hoger-
hand in te grijpen.

Door Inge Verdaasdonk
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Jasper van Dijk



uiT De AfDeLinG
een AvonD meT De KAnDiDAAT-vooRziTTeRS

Zoals vier jaar geleden organiseerde SP Breda 
opnieuw een avond met de kandidaat-voorzit-
ters Jannie Visscher en Patrick van Lunteren. En 

net zoals vier jaar geleden voor de hele regio. Deze 
keer hadden we zelfs de primeur. We waren de eer-
ste die beide kandidaten bij elkaar brachten. De zaal 
zat bomvol met betrokken SP’ers. Het werd georga-
niseerd in de thuisafdeling van kandidaat en onze 
oud-wethouder Patrick en heel wat SP’ers met sym-
pathie voor zijn kandidatuur zaten in de zaal. Zowel 
Jannie als Patrick kregen de gelegenheid om in tien 
minuten uiteen te zetten hoe zij de partij verder gaan 
brengen en daarna was het de beurt aan spreekstal-

meester Nico Heijmans om scherpe vragen te stellen 
en dat laatste kun je aan Nico overlaten. 

De ruim vijftig aanwezige SP’ers luisterden aandach-
tig naar de betogen en stelden kritische vragen aan 
beide kandidaten tijdens de drie vragenrondes. Een 
fijne en beschaafde avond waarbij de kandidaten 
met respect voor elkaar in gesprek gingen met de 
zaal. Voorafgaand aan de bestuursverkiezing op 13 
november zullen er nog vijf avonden plaatsvinden 
georganiseerd door de landelijke partij. Daarnaast 
nodigen veel afdelingen één of beide kandidaten uit 
voor een kennismaking. Op naar 13 november en 
moge de beste winnen!

Door Michel Verschuren

HeRDenKinG KRiSTALLnACHT bReDA

In de nacht van 9 op 10 november 1938 begon de 
Tweede Wereld oorlog. Die nacht is de geschiedenis 
ingegaan als de Kristallnacht. De naam heeft te ma-

ken met het vernielen en in brand steken van Joodse 
gebouwen, winkels, synagoges en alles wat de Nazi’s 
maar konden vernielen. Mensen werden opgepakt en 
steden werden een inferno. Deze ramp mag dus nooit 
vergeten worden. 

De herdenking in Breda heeft ieder jaar een educatief en 
sfeervol programma. Vooral de stille tocht in de avond 
door het centrum, verbindt mensen met het duister. Dit 
jaar is de herdenking op zondag, want zaterdag 9 no-
vember is het Sabbat, de heilige dag voor Joden.

Je bent van harte welkom om erbij te zijn. Op zondag 
om 14.00 uur in de St. Antoniuskathedraal zal spreken 
mevr. Verschoor, de nieuwe directrice van Kamp Wes-
terbork. Na het programma in de kathedraal, volgt dan 
een stille tocht naar de synagoge aan de Schoolstraat. 
Dan via park Valkenberg naar het Art. 1 monument én 
de afsluiting is bij de Marokkaanse moskee. Het hele 
programma staat op social media, maar ook op de ei-
gen website. Als socialist én als mens toch een kleine 
moeite om deze herdenking ieder jaar bij te wonen. 

Meer informatie? Kijk dan op 
www.kristallnachtherdenkingbreda.nl.

Door Joska Dubbeldam

Van links naar rechts:
Patrick van Lunteren, Nico Heijmans, Jannie Visscher
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ACHTeRGRonD
inTeRvieW meT fReeK vAn ommeRen oveR De KApeLTuin

In 2012 komt Freek van Ommeren op het idee om bij de 
15e eeuwse Gageldonkse Kapel, waar eerst een varkens-
boerderij stond, een ecologische buurttuin te starten.
 
De gemeente en Vereniging Hendrik de Keyzer (A’dam) 
vinden dit een goed idee. Deze vereniging heeft namelijk 
de Kapel gered van de sloop in 1919. De Kapel was deel 
van het 15e eeuwse kasteel Gageldonk. Het poortgebouw 
staat er nog. De Watergeuzen staken de rest in de hens in 
1573.

Dit Hooghuis is nu een privéwoning en helaas niet te bekij-
ken. Misschien een idee om het op Open Monumenten-
dag open te stellen voor het publiek? 

Ik ken Freek al vanaf 1993. Toen plakten we posters van 
o.a. Loesje. Freek heeft de Kunstacademie gedaan in Huize 
Ocrum (nu Nieuwe Veste) in de St. Janstraat in de jaren ’70 
en vertrok daarna naar Friesland naar een commune. In 
de jaren ’80 in Breda zette hij zich in voor de PSP en het 
Vredesburo, wat toen op de Boschstraat zat. 

Freek is ook al zeer lang lid van de SP en was lang Tribune-
bezorger. Hij woont al 30 jaar in het Aardrijk, een van de 
weinige zogenaamd Centraal Wonen projecten in Breda. 
Hij woont tegenover Buurthuis Gageldonk, waar de Ka-
peltuin die daarachter zit mee samenwerkt. Van 1989 tot 
2004 werkt Freek bij het Prehistorisch Dorp in Eindhoven.

Sinds 2012 zijn ze dus van start gegaan met 30 vrijwilligers 
die kwamen opdraven na een artikel in het Haagse Beem-

den Nieuws ‘Handjes gezocht voor het land van God’.

Er is nu een vereniging met 45 leden, Freek is voorzitter. 
Het kost niet veel (25 euro per jaar) en dan kun je meedoen 
aan cursussen als wilgentakken vlechten, bloemschikcur-
sussen, je neemt groenten, kruiden en bloemen uit de tuin 
mee, waarin je kan meehelpen als je goesting hebt. Ook 
niet-leden zijn welkom natuurlijk. De tuin is openbaar.

De tuin is vormgegeven als een kloostertuin. Dus de hoofd-
paden vormen een groot kruis. Er is een stevige kast voor 
het gereedschap, want in de eerste jaren verdween er 
nogal eens wat. Zelfs een zwaar beeld van de drie Gratiën 
verdween! Er is ook een lemen brood/pizza-oven en er is 
een bijenstal en een insectenhotel. Elk jaar is er een groot 
Oogstfeest in september, die druk bezocht wordt en waar-
bij er een klein podium is op de weide tussen de Kapel en 
de Kapeltuin met muzikanten en dichters.

Bioboer Sander van de Haar, die boert op Landgoed De 
Burgst, doneert droge koemest voor de Kapeltuin. Er zijn 
al veel stenen van de oude varkensstallen naar boven ge-
haald en de gemeente haalt gelukkig het grote snoei-af-
val op. De waterpomp van Jacques is heel handig. Ik zag 
stoofperen, frambozen, Oost-Indische kers en een won-
derboom. Het is een rustieke plek in een drukke wereld en 
een aanwinst voor Gageldonk.

www.prehistorischdorp.nl
www.kasteleninnederland.nl
www.dekapeltuinbreda.nl

Door Hans Creemers
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