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Ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 7 november 2018 
tijD: 20:00 - 22:00 

TriBUneS invOUWen
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Datum: 9 november 2018 
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TriBUneS invOUWen
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Datum: 7 December 2018 
tijD: 15:30 - 17:30

SLAGKRACHT

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA

@SPBREDA breda.sp.nl

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

BESTUURLIJKE ARROGANTIE

afdSPBreda

Tot twee keer toe heeft het College 
van B&W recent de gemeenteraad 
gepasseerd. Allereerst was er De 

Lunet. In 2013 heeft de Gemeenteraad 
het bestemmingsplan aangenomen 
waarin onder andere werd geregeld 
dat er bij Stada Stores winkels konden 
komen. In datzelfde plan stond ook dat 
De Lunet de deuren zou sluiten omdat 
er anders teveel winkels en onderlinge 
concurrentie zou ontstaan. De destijds 
nieuwe eigenaren, beweren echter dat 
ze niet wisten dat de winkelbestemming 
zou verdwijnen. Sindsdien dreigen 
zij met een miljoenenclaim. Om hier 
onderuit te komen stond het college 
ineens toe dat er toch weer winkels bij 
De Lunet mochten komen. Zonder de 
raad daarbij te betrekken!

Het tweede geval waarbij het college de 
gemeenteraad buitenspel heeft gezet, 
was de deal die met NAC werd gesloten. 
NAC krijgt hierbij het exclusieve recht 
het stadion te kopen voor een bedrag 
van 5,5 miljoen. Alhoewel de verkoop 
van het stadion op zich wenselijk is tegen 
de belangenverstrengeling, zijn er toch 
veel vragen te stellen. Bijvoorbeeld 
hoe het verlies van € 6 miljoen betaald 
gaat worden. Met dit VVD-college 
vrezen wij het ergste. Uit onafhankelijk 
juridisch advies blijkt dat het college 
het eerst aan de gemeenteraad voor 
had moeten leggen, voordat zij de deal 
sloten. Binnenkort mag het college 
op initiatief van de SP voor beide 
voorvallen verantwoording af komen 
leggen aan de gemeenteraad.



In 2019 gaan we twee keer naar 
de stembus. We stemmen voor de 
Europese Parlementsverkiezingen 
én voor de provinciale 
verkiezingen. Toevallig ook twee 
verkiezingen waarbij de opkomst 
historisch gezien altijd laag is. Een 
sterke SP is in alle parlementen 
een goed idee. Ook in Brabant 
en ook in Europa. Die Provinciale 
Statenverkiezingen hebben 
nog een extra dimensie. Onze 
Statenleden kiezen ook de leden 
van de Eerste Kamer en zonder een 
meerderheid in die Kamer kunnen 
wetten niet ingevoerd worden. Om 
deze onzalige regering tegen te 
houden is het dan ook noodzakelijk 
om een grote Eerste Kamerfractie 
te hebben. De tijd van de VVD is 
voorbij. Zeker nu ook deze week 
duidelijk werd dat een VVD-senator 
aan belangenverstrengeling 
doet en minister Dekker de 
rechtsbescherming verder wil 
uitkleden.

In de komende maanden 
gaan we een aantal keer met 
elkaar in discussie over het 
verkiezingsprogramma voor de 
provincie en Europa. Ook spreken 
we met elkaar over de kandidaten. 
Houdt de weekmail en deze 
Slagkracht goed in de gaten. Daar 
zullen we de data publiceren 
wanneer de stukken beschikbaar 
zijn op SPnet.

COLUMN

UIT DE AFDELING

Michel Verschuren
Voorzitter

Door Frans Maas

De Haagse Beemden is een 
fantastische wijk om te wonen, 
een groene wijk, niet voor 

niets opgenomen in het Nederlandse 
Canon Ruimtelijke Ordening. Aan 
inrichting en onderhoud van de 
openbare ruimte valt echter nog wel 
wat te verbeteren. Voor vier actieve 
SPers uit de Haagse Beemden, te 
weten Martin Kik, Pierre van Leent, 
Oscar van Raak en mij reden om de 
koppen eens bij elkaar te steken. 

Dit overleg heeft geleid tot een 
notitie waarin in vier paragrafen 
is beschreven waar de problemen 
zitten en wat daar aan gedaan moet 
worden. Allereerst moet er iets 

gedaan worden aan de veiligheid 
in de wijk. Fietsers hebben in de 
Haagse Beemden voorrang,  maar bij 
de oversteek van de Emerparklaan 
ter hoogte van Heksenwiel geldt 
deze voorrangsregel niet. Hier 
gebeuren veel ongelukken. Op de 
wijkontsluitingswegen Emerparklaan 
en Westerhagelaan wordt bovendien 
veel te hard gereden.

Als tweede punt wordt aandacht 
gevraagd voor het onderhoud van 
de fietspaden. Dit steekt des te meer 
omdat vorig jaar door de gemeente 
veel geld is uitgegeven aan de 
opknapbeurt van de Emerparklaan, 
die er nog goed bij lag. Kennelijk 
wordt er door de gemeente beter 
geluisterd naar de bedrijven op 

De zoektocht in Breda naar 
jeugdhelden die in aanmerking 
komen voor een Kinderlintje 

is van start gegaan. Dit is een 
uitwerking van het voorstel van SP 
Breda dat eind 2016 werd gesteund 
door een unanieme raad. Er zijn al 
de lintjes voor volwassenen, maar er 
zijn natuurlijk ook veel kinderen die 
zich inzetten voor een ander. Vandaar 
ons idee om in navolging van steden 
als Oss en Nijmegen, ook in Breda 
voortaan jaarlijks Kinderlintjes uit te 
reiken als blijk van waardering en als 
stimulans.

Dus ken jij iemand tussen de 6 en 
18 jaar die een bijzondere prestatie 
heeft geleverd? Of die iedere week 
trouw de boodschappen voor de 
hoogbejaarde buurvrouw doet? En 
mag die jeugdheld daarvoor wel eens 
in het zonnetje gezet mag worden? 
Meld hem of haar dan nu aan voor 

een Kinderlintje. Deze lintjes voor 
de jeugd reikt de gemeente vanaf 
2018 jaarlijks uit aan jongeren die 
zich vrijwillig inzetten om van Breda 
een nog mooiere gemeente te 
maken. Check de voorwaarden en 
meld je held aan voor 1 november. 
De uitreiking is op of rond de 
Internationale Dag van de Rechten 
van het Kind op 20 november.

KINDERLINTJES UIT HET BESTUUR

FIETSEN IN DE HAAGSE BEEMDEN

Meer informatie? 
Klik hier! 

bedrijventerrein Achter Emer dan 
naar de 20.000 bewoners van de 
Haagse Beemden. In de notitie 
wordt ook aandacht gevraagd voor 
uitbreiding van mogelijkheden tot 
recreatie in de Haagse Beemden. 
De landgoederenzone vormt 
het groene hart van de Haagse 
Beemden. Het is mooi om hier langs 
te lopen maar mogelijkheden om er 
te verpozen zijn er niet.  Tot slot is er 
in de notitie aandacht besteed aan 
wijkontwikkeling want de wijk is nog 
niet geheel af. 

Dit najaar gaat de initiatiefgroep 
samen met de gemeenteraadsfractie  
en het  afdelingsbestuur bekijken 
hoe wij verder handen en voeten 
gaan geven aan de notitie.

Door Pierre van Leent

De agenda van de bestuursvergadering op 19 
september was best een uitdaging. Maar aan 
het einde van  de vergadering was alles en 

meer besproken.

Onderwerpen op de agenda waren bijvoorbeeld de 
nieuwe ledenavond, die gepland is 23 oktober, het 
schrijven van de lange termijn visie voor de afde-
ling die naar verwachting geagendeerd wordt op 
de ledenbijeenkomst van november, zorgen over 
ROOD, acties die de aandacht hebben zowel politiek 
als wellicht straks ook buiten het stadhuis, de zorg 
voor voldoende actiematerialen enzovoorts. Ook de 
agenda van de partijraad vraagt aandacht.

Wat betreft het ledenaantal staan we over augustus 
tot aan 19 september weer eens aan de positieve 
kant. Een ander agendapunt waren de start van 
werkgroepen en denktanks.

Door Frans Maas is een uitgebreide notitie opge-
steld over problemen in de buitenruimte van de 

Haagse Beemden, waaronder de slechte toestand 
van onder andere fietspaden, het leeg blijven van 
een grote parkeerplaats bij station Prinsenbeek, 
hard rijden waar 30 kilometer de limit is enzovoorts. 
In deze rapportage staat meer  dan genoeg stof om 
een goed en uitgebreid actieplan te schrijven. Dat 
actieplan is een van de agendapunten op de komen-
de ledenbijeenkomst. Daarnaast worden acties als 
de Heerbaan en de Gielis Beijsstraat geactualiseerd.

Extra aandachtspunt wordt gevormd door de ver-
kiezing voor Provinciale Staten, waarvoor ook extra 
inspanning van leden gevraagd gaat worden.
Kortom een stevige agenda, die gaat leiden tot veel 
activiteiten. Het gaat te ver om in dit stukje gedetail-
leerd op alle lopende acties in te gaan, maar onze 
politici zullen dat graag op de ledenvergadering 
doen.

Ik zal jullie graag op de hoogte houden van de voort-
gang van al deze besproken zaken. Ook dat is al een 
uitdaging op zich. Ik zal ook niet twijfelen jullie hulp 
waar nodig in te roepen. Zonder jullie zal  het moei-
lijk zijn al onze plannen te verwezenlijken.

OPROEP
Onze denktanks en werkgroepen staan nog altijd te springen om nieu-
we deelnemers. Daarom hebben we op de vorige ledenvergadering 
een SPeeddate georganiseerd. Mocht je deze gemist hebben maar wil 
je toch nog willen deelnemen aan een denktank of werkgroep? Meld 
je dan nu alsnog aan! Op dit moment zijn er de volgende denktanks 
en werkgroepen actief:

DENKTANKS WERKGROEPEN
Bredase Begroting Ledenbijeenkomsten
Armoede, werk en inkomen Wijkgroepen
Economie Afdelingsactiviteiten
Fysieke leefomgeving Ledenbezoek en -werving
Zorg Slagkracht

Klik hier voor meer informatie en 
opgeven.

http://www.breda.nl/jeugdlintje-aanvragen
http://breda.sp.nl/meewerken


Door Patrick van Lunteren

De meest gestelde vraag deze zomer, aan mij 
is: "heb je al wat". Mijn eerlijke antwoord is: 
"een heerlijke zomer". Na vier jaar buffelen als 

wethouder even een time out. In de mooiste zomer 
sinds de metingen zijn begonnen. Afstand nemen is 
dan helemaal geen straf. Even geen agenda, even 
geen druk, even niets hoeven. Alleen maar voetbal, 
wielrennen tennis op TV, boekje in de tuin, even 
dompelen bij de Galderse Meren, biertje op het 
terras. Dan besef je nog meer dan voorheen in wat 
voor bubble je leefde als politicus en bestuurder.

"Dat lanterfanten moet ook niet te lang 
duren natuurlijk. Voor mijzelf niet en voor 
jullie ook niet. "

Dat lanterfanten moet ook niet te lang duren 
natuurlijk. Voor mijzelf niet en voor jullie ook niet.  
Want ik leef van wachtgeld nu. Jullie belastingcen-
ten kunnen beter besteed worden. En dat is dan 
vaak de volgende vraag. Hoe werkt dat bij de SP, 
draag  je dat wachtgeld dan ook af? Antwoord is, ja. 
En daar wil ik als SP-wethouder ook best open over 
zijn. Daar heb ik geen uitspraak van een Europese 
rechter over transparantie voor nodig.

Een Bredase wethouder op wachtgeld krijgt zo rond 
de 4100 euro netto per maand. Dat wordt op de 
landelijke rekening van de SP gestort. Die maken 
vervolgens zo'n 2800 euro netto over aan mij. Net 
zoveel als ik voorheen als wethouder overhield, na 
afdracht. De rest (zo'n 1300 euro) houden ze in. Dat 
gaat overigens niet de partijkas in. Wachtgeld wordt 
afgeroomd en teruggestort aan de gemeente waar 
de wethouder werkte. Dus dat krijgen jullie weer 
terug. Wel zo eerlijk want daar doe ik immers niks 
meer voor.

"Goed dus dat er de zogenaamde APPA-re-
geling is. Die dwingt oud-wethouders om 
met een loopbaancoach aan de slag te 
gaan."

En als gezegd moet dat allemaal niet te lang duren. 
Stil zitten is ook niet mijn sterkste kant. Goed dus 
dat er de zogenaamde APPA-regeling is. Die dwingt 
oud-wethouders om met een loopbaancoach aan 
de slag te gaan. Want het staat leuk hoor op je CV, 
wethouder. Maar wat kan de gemiddelde wethou-
der nou eigenlijk. Gelukkig net iets meer dan lintjes 
knippen en mooie praatjes houden. Dat dan weer 
wel. Ik ben dus een paar weken hoopvol met hem 
aan de slag. Beetje kritisch op de aanbiedingen. 
Hier en daar het goede gesprek en de kranten weer 
eens open slaan voor de vacatures. 

Ondertussen lekker fietsen en wandelen door de 
stad. De zomer is voorbij, de herfst wordt vast min-
stens zo mooi. 

ACHTERGROND
HEB JE AL WAT?


