AANKOMENDE ACTIVITEITEN
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Datum: 7 september
Tijd: 20:00 - 22:00

DATA ONDER VOORBEHOUD
DE VOLLEDIGE AGENDA VIND JE OP BREDA.SP.NL

LEDENBARBECUE
Datum: 10 september
Tijd: 18:30 - 23:00

LEDENVERGADERING
Datum: 5 oktober
Tijd: 20:00 - 22:00

XXVII CONGRES
Datum: 22 oktober
Tijd: 11:00

OPINIE: ACHTERSTALLIG ONDERHOUD

SLAGKRACHT
JULI/AUGUSTUS 2022

Door SP-raadslid Michel Verschuren

O

nderhoud van de buurt, het is voor veel
mensen dagelijks een doorn in het oog.
Scheve stoeptegels, verzakte of
opgedrukte stoepranden, scheuren in dee
weg en overhangend groen op de paden.
Situa es die al jaren zo zijn en niet
opgelost worden door de gemeente,
ondanks dat er menig melding is gedaan
of verstuurd via bijvoorbeeld de Buiten
n
Beter App.
Hoe zit het eigenlijk met de manier waarop de
gemeente onderhoud doet en inplant én wat kunnen
wij als bewoners zelf doen om ervoor te zorgen
dat de gemeente vaart maakt met het
onderhoud van onze buurt? In dit ar kell
neem ik je graag mee aan de hand van
een ac e die we als Bredase SP gestart
zijn in de Haagse Beemden.
In de afgelopen jaren hebben we veell
gesprekken gevoerd met mensen in die
wijk en naast achterstallig onderhoud
d aan
huizen en andere problema ek troﬀen we ook veel
buurten aan waar de openbare ruimte in slechte
staat was, zoals je op een aantal foto’ss ziet.
Een gesprek jdens onze campagne met
et
een buurtbewoners in Muizenberg gaf dee
doorslag. We gingen deze ac e groter
maken en desnoods per buurt afdwingen
dat er groot onderhoud komt aan de
openbare ruimte. Verdere gesprekken
met buurtbewoners beves gden onss
vermoeden. Mensen zoeken ons op en
erhoud
vertellen ellendige verhalen over het onderhoud
in de buurt. Van een tand door de lip bij een kind, tot
een oudere vrouw die viel over losliggende stenen.
Deze verhalen en de foto’s van het onderhoud zijn

Tips, reacƟes, ideeën
en/of meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

we als afdeling aan het bundelen. Dat doen we op drie
maniere
manieren. We vragen bewoners van de Haagse
Beem
Beemden met Facebook om lid te worden
va
van onze Facebookgroep ‘Onderhoud
o
onze buurt’ en daar hun foto’s en verhalen
tte plaatsen, of wanneer iemand geen
FFacebook hee , dit op te sturen naar
breda@sp.nl. Als laatste verzamelen
b
we
w
ook
contactgegevens
van
buurtbewoners
buu
die we spreken, zodat we
regelma
regelm g informa e kunnen verstrekken
of kunnen opvragen. Dat hee na drie bezoeken in
de wijken inmiddels al meer dan tach g betrokken
buurtbewoners opgeleverd.
buurtbe
Er zit een oneerlijkheid in de wijze
waarop gemeente Breda de stad
w
onderhoudt. Daarvoor gebruikt de
o
ggemeente het CROW-systeem met
niveau A tot en met D. Niveau A is het
n
hoogste niveau en dat vinden we in de
ho
binnenstad. Hier repareert de gemeente
binn
gebreken meteen én ook afval en onkruid
alle geb
worden uitvoerig bijgehouden. Dat kost veel geld.
In wijken buiten de binnenstad zien we vooral
onderhoud op niveau C en D en dat komt
onderh
overeen met achterstallig onderhoud aan
ove
de openbare ruimte, terwijl de bedoeling
d
iis om uw buurt beter te onderhouden
dan die niveaus. Jij betaalt flink wat
d
ggemeentebelas ng om onze binnenstad
mooi te houden, maar in jouw buurt
m
bezuinigt de gemeente juist op onderhoud.
be
Dat moet
mo anders en daarvoor voeren we
ac e. Samen met buurtbewoners bundelen we de
krachten en gaan we eisen dat de gemeente onze
buurten beter onderhoudt. Doe ook mee!
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ONDERHOUD IN DE BUURT
We maken werk van het onderhoud in de
Haagse Beemden. Samen met de buurtbewoners brengen we de problemen in kaart.

BIBLIOTHEEK TERUG
Succes voor de SP. Onze ingediende moƟe
wordt werkelijkheid. De bibliotheek in de
Hoge Vucht keert terug.

DE SOCIAAL BOKAAL
We hebben een wisseltrofee geïntroduceerd
voor de wethouder die jaarlijks het meest
socialebeleid heeŌ gevoerd.

COLUMN E

NUL OP DE TELLER

Het is alweer een maand geleden
dat het nieuwe bestuur aantrad en
we hebben er een mooie maand
van gemaakt! We zijn als nieuw
bestuur twee keer bijeengekomen.
In de vergaderingen zijn de taken
verdeeld en smeedden we plannen
voor de komende periode.
De komende periode zal in het
teken staan van het jaarplan van
onze afdeling. Na het verzamelen
van meningen en ideeën op de
ledenvergadering, gaat het bestuur
samenkomen om met deze en
eigen ideeën een concept-jaarplan
op te stellen. Dit jaarplan komt
jdens de vakan e naar de leden
toe. Op de ledenvergadering van
september kun je feedback geven.
Deze feedback wordt verwerkt,
waarna het uiteindelijke plan
gepresenteerd zal worden op onze
ledenbarbecue!

Ook op landelijk niveau worden er
veel plannen gemaakt. Zo hee de
par j een landelijke ac e uitgerold
die opbouwt naar een grote
demonstra e voor een hogere
koopkracht en is er een plan op de
par jraad gepresenteerd waarmee
afdelingen versterkt en opgebouwd
gaan worden. Er gebeuren goede
dingen in de par j waardoor ik
posi ef kan kijken naar de nabije
toekomst. Ik kijk er naar uit om de
komende periode te laten slagen!

Olaf van der Bruggen
Voorzi er SP Breda

r is een groot woningtekort in
Breda. Wach jden lopen op
en dat is een doorn in het oog
van veel Bredanaars. De afgelopen
raadsperiode ergerde de SP-frac e
zich groen en geel aan het college
dat telkens een mist opwierp over
de cijfers. Mooie woorden en
belo es over het realiseren van
20% sociale huurwoningen en
middeldure huur. Het bleek allemaal
gebakken lucht. De woningen die
gebouwd werden kwamen ook uit
de vorige periode en de ambi es
bleken hol. In 2021 kwamen er
vanuit de woningcorpora es nul
woningen bij en zijn de sociale
woningen die gebouwd zijn vooral
woningen in één bepaalde categorie,
zoals studentenwoningen en
zorgwoningen. Voor mensen op de.
In de nieuwe raadsperiode moet
dat anders vonden ze in de frac e.
Daarom de mo e “Nul op de teller.”

De mo e is unaniem aangenomen
en dwingt het nieuwe college om
alleen projecten mee te tellen die
in deze periode worden vastgesteld.
Op deze manier wordt voorkomen
dat het college s ekem woningen
meetelt uit de vorige periode.
6.000 nieuwe woningen moeten er
opnieuw bijgebouwd worden deze
periode. Daar hee de Bredanaar
pas wat aan als deze aansluiten op
de behoe e. Van die 6000 bouwen
we 30% sociaal en 40% middenduur.
Beter dan in de vorige periode,
toen er vooral veel dure villa’s en
penthouses bijkwamen. Maar in
gelul kun je niet wonen. De Bredase
SP zal met deze mo e in de hand
het college dicht op de huid zi en
en ervoor zorgen dat er het bouwen
van sociale en middeldure woningen
ook echt plaatsvindt, want daar zijn
de mensen echt bij gebaat.

BIBLIOTHEEK KOMT TERUG
IN DE HOGE VUCHT

DE SOCIAAL
BOKAAL

D

W

e kaalslag door rechtse
colleges kennen SP’ers maar
al te goed. Eén van de meer
pijnlijke was het verdwijnen van de
buurtbibliotheken. Ook in de Hoge
Vucht verdween de bibliotheek
en kwam er een zonnestudio voor
terug.
In een jd waarin gesproken
wordt over kansengelijkheid,
lerarentekorten en grote
leesachterstanden bij de jeugd is het
onvoorstelbaar dat een wijk, zoals
de Hoge Vucht, met ruim 20.000
inwoners niet beschikt over een
eigen bibliotheek. Dorpen zoals
Goirle hebben hetzelfde aantal
inwoners en beschikken wel over
een goeduitgeruste bibliotheek. Dat
moet toch niet kunnen zou je zeggen
en dat vond de Bredase SP ook.

Niet voor niets dat de Bredase SP al
jaren in haar verkiezingsprogramma
de buurtbibliotheek opneemt
én hiervoor met succes een
mo e indiende in de Raad.
Daar is nu gevolg aan gegeven.
In deze raadsperiode komt de
bibliotheek terug naar de Hoge
Vucht en daarmee een belangrijke
voorziening voor het onderwijs, het
leesplezier van jong en oud en om
taalachterstanden aan te pakken.

ethouders van Breda
opgelet, de Sociaal
Bokaal is gearriveerd.

De SP kent mooie raadstradi es.
Eén daarvan is de ludieke ac e
bij het presenteren van het
bestuursakkoord. Een gebbetje
om de leden van het college bij de
les te houden.
Zo introduceerde de Bredase
SP-frac e deze keer de ‘Sociaal
Bokaal‘. Een wisseltrofee voor de

SP-frac evoorzi er Inge
Verdaasdonk: “Wij feliciteren de
Hoge Vucht met de terugkomst van
de bieb! Dat stond hoog op het
verlanglijstje van de mensen en wij
zijn blij voor de wijk, dat onze mo e
daarin hee geholpen.”

UIT HET BESTUUR

O

ok met het nieuwe bestuur
blij de Bredase SP op volle
gang draaien. Afgelopen
maand was de SP namelijk drie
van de vier zaterdagen op pad!
Dit begon op de zaterdag van de
Haagse Beemdenmarkt. Bij de markt
stond de SP een volle dag met haar
kraampje. Bij het kraampje, dat
was gedecoreerd met spandoek,
sponsjes en flyers, zijn de hele dag
nu ge gesprekken gevoerd met
buurtbewoners over wijkonderhoud.
Daarnaast ging er rond de middag
ook nog een ploeg de wijk in om aan
de deur het gesprek aan te gaan en
steun te vergaren voor de ac e.
De ac es gingen na twee weken
weer door. Onder leiding van
de nieuwe organisa esecretaris
ging de SP de Haagse Beemden
in voor de “Onderhoud onze

buurt ac e”. Een ac edag die
de Facebookgroep “Onderhoud
onze buurt” rich ng de zes g
leden en nog meer verzamelde

emailadressen hee geduwd. Na dit
geslaagde weekend gingen we de
week erop door naar een ac edag
die deel uitmaakt van de landelijke

campagne “Kosten omlaag, lonen
omhoog”. Deze dag hee de SP met
entallen bewoners van de Hoge
Vucht gesproken over de s jgende
prijzen en hen de pe e met onze
eisen voor het verbeteren van de
koopkracht te laten tekenen. Het
doel is zoveel mogelijk steun voor
de pe e te winnen om een grote
beweging te bouwen die toewerkt
naar het “prinsjesprotest’ op 17
september, waar we ons laten horen
voor onmiddellijke ac e om de
koopkracht te verbeteren.

wethouder die het meest sociale
beleid hee gevoerd in een jaar.
De SP hoopt dat alle wethouders
stevig die strijd zullen aangaan
en in bij de presenta e van de
jaarrekening in 2023 zal de trofee
voor de eerste keer worden
uitgereikt.

Door het aanstaande reces zullen
de ac es voorlopig op pauze staan.
Mocht er in de zomer nog ac e
worden ondernomen, zal je dat
spoedig te horen krijgen. Voor nu,
geniet van de zomer!

De introduc e ervan werd
met applaus en enthousiasme
ontvangen. Wethouders, zet
‘m op en strijdt eerlijk en
rechtvaardig voor die mooie en
belangrijke bokaal.

