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werk aan de wijk
Door Bas Maes

A

deelnemers te leveren en het opzadelen
mper drie maanden na de feeste- van WadW met torenhoge personeels- en
ledenvergadering
WegWijzer
lijke opening van het nieuwe pand huisvestingslasten, hebben ervoor gezorgd
Datum: 18 september 2019
van Werk aan de Wijk (WadW) in dat u het nieuwe bestuur op een bij voorTijd: 20:00 - 22:00
de Hoge Vucht, kwam het college in juni baat onmogelijke missie is gestuurd.
met de mededeling dat het bestuur de
ledenbijeenkomst
stekker uit dit mooie initiatief trekt. Voor De 13 mensen in dienst bij WadW en circa
Wegwijzer
Datum: 2 oktober 2019
medewerkers, deelnemers, wijkbewoners 100 deelnemers voelen zich ondertussen
Tijd: 20:00 - 22:00
en ook voor ons als lokale politiek – althans een speelbal in dit politieke spel. Een uur
de oppositiepartijen - kwam dit besluit als voor de personeelsbarbecue medio juni,
Tribunes invouwen
kreeg men te horen dat per 1 augustus
donderslag bij heldere hemel.
wegwijzer
de stekker uit WadW ging. Een barbecue
datum: 4 oktober 2019
tijd: 15:30 - 17:00
De aanvankelijke verbijstering heeft inmid- die nota bene als bedankje diende voor
dels plaatsgemaakt voor vragen. Veel vra- het harde werk van het personeel aan het
tribunes invouwen
gen. Vragen over wie, wanneer, waarvan nieuwe pand. Medio juli viel echter een
Wegwijzer
op de hoogte was. Het gevoel bekruipt ontslagbrief op de deurmat en kreeg men
Datum: 1 november 2019
ons dat er een vies politiek spelletje is ge- te horen dat de boel zelfs per direct stopt.
tijd: 15:30 - 17:00
speeld over de ruggen van medewerkers, Dit leidde tot een protest met onder andeTips, reacties, suggesties of deelnemers en bewoners. Verborgen ge- re spandoeken aan de poort en een eigen
meehelpen?
breken rondom onderbetaling, het niet na- doorstartplan.
slagkracht@spbreda.nl
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komen van de toezegging extra, geschikte
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COLUMN
Reces voorbij, politieke seizoen is
weer geopend en op weg naar het
24ste congres in december. Ik schrijf
dit stuk een dag na de ledenvergadering van 28 augustus. Op die
ledenvergadering spraken de leden
hun steun uit voor de kandidatuur
van onze oud-wethouder Patrick van
Lunteren. Hij doet een gooi naar het
partijvoorzitterschap. De komende
tijd staan twee ledenvergaderingen
in het teken van het congres. Stukken
voorbereiden, afgevaardigden kiezen
en samen bouwen aan de toekomst
van onze partij.
Daar hoort een mooi feestje bij en
wanneer u deze Slagkracht leest
hebben wij zojuist onze jaarlijkse
barbecue met leden weer achter de
rug. Persoonlijk vind ik dat een mooi
moment in het jaar. De politieke waan
van de dag laten we even achter ons.
Samen onder gelijkgestemden onder
het genot van een hapje en drankje
kameradelijk terug- en vooruitkijken.
Als laatste wil ik vanuit mijn maandelijkse column Pierre, onze organisatiesecretaris, bedanken voor zijn tomeloze inzet de afgelopen twee jaar.
Helaas dwingen medische redenen
hem te stoppen en dat is een aderlating voor onze afdeling. Zijn energie
en optimisme worden slechts door
enkelen geëvenaard. Als bestuur gaan
wij zo goed en kwaad als het kan zijn
taken overnemen.

Uit Het Bestuur

Door Pierre van Leent

E

en paar weken geleden zei
Michel, onze voorzitter, tegen me dat ik 68 was en
deed of ik 18 was. Daar zit 50 jaar
tussen. Dat heeft mijn lichaam
een maand geleden laten weten.
Kortom, ik heb zelf de ambulance
gebeld om me met een ontplofte
bloeddruk naar het Catharina ziekenhuis te laten brengen. Onderzoek wees uit, dat ik in ieder geval
een onbehandelde hoge bloeddruk had, maar vooralsnog geen
andere schade. Er moet vervolgonderzoek komen, ook al omdat
ik vanaf mijn geboorte een hart
heb met een geleidestoornis.
Na verdere metingen heb ik in
overleg met mijn huisarts in ieder
geval besloten een aantal stress
gevende activiteiten te skippen.

Oproep

Werknemers van ATEA zijn samen
met vakbond FNV inmiddels al
3 keer bij elkaar geweest voor
een betere CAO. We willen geen
woorden, maar daden!

Ik moet nu wel aan mijzelf denken en mijn gezin. Daaronder valt
ook het bestuurslidmaatschap
van de afdeling Breda van de SP.
Het is niet anders. Wel vind ik
deze beslissing ontzettend moeilijk, omdat ik vooral de leden van
mijn afdeling, veel kernleden en
de fractie- en bestuursleden als
een groot team beschouw en
daarin een bijdrage kon hebben,
die uitdagend en spannend was.
Dat in de steek laten zou ik nooit
doen, maar nu moet ik het wel. Ik
ervaar ook veel prettige contactmomenten, ondanks verschillen
van mening, afwijkende ideeën
over de koers van de partij enzovoorts. Jullie waren met zijn allen
toch wel een warm bed. Ik hoop
dan ook jullie nog best een aantal keer te spreken, maar dan niet
meer als bestuurslid.

Ben jij ook een werknemer van
ATEA? Meld je dan bij Joska
Dubbeldam door een mail te
sturen naar joska@casema.nl.

Michel Verschuren
Voorzitter

Archieffoto; Het is al langer mis bij ATEA

UIT DE AFDELING
Vervolg voorpagina
Volgens onze bronnen zijn begin dit jaar door het
bestuur van WadW nog een manager en drie voormannen aangesteld. Dit terwijl er al geen werk
was omdat de gemeente in tegenstelling tot wat
was afgesproken, onvoldoende geschikte deelnemers leverde om aan te sturen. In de Namenstraat
in Breda stond altijd het gebouw van WadW. Dit
voormalig schoolgebouw stond leeg, was eigendom van de gemeente en kon daarom om niet
gebruikt worden door WadW. De gemeente is
echter van plan deze locatie te verkopen aan een
projectontwikkelaar, waardoor WadW gedwongen
moest verhuizen naar een pand in eigendom van
een vastgoedeigenaar. Voor dit pand wat eigenlijk
te groot is voor WadW, moet men € 60 duizend per
jaar betalen.
Het heeft het er alle schijn van dat bewust is aangekoerst op de teloorgang van WadW. De gemeente
heeft namelijk geen volledige openheid van zaken
gegeven toen de stichting WadW overnam waardoor het nieuwe bestuur onmogelijk kon weten
dat personeel jarenlang onderbetaald werd. Bovendien zijn door afspraken niet nagekomen over
het aanleveren van voldoende, geschikte deelnemers en werd WadW opgezadeld met torenhoge
personeels- en huisvestingskosten.

Wat tot slot ook niet bijdraagt aan het vertrouwen, is de benoeming van de oud-fractievoorzitter
van de PvdA als de nieuwe bestuursvoorzitter van
WadW. Het is de vraag of een meer politiek onafhankelijk voorzitter zich er ook zo makkelijk bij had
neergelegd, dat het college afspraken niet is nagekomen en het bestuur op een onmogelijke missie
heeft gestuurd. Coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA
willen het deksel graag op deze politieke beerput
houden. Wij zullen de verantwoordelijk wethouder Boaz Adank (VVD) echter ter verantwoording
roepen. Medewerkers, deelnemers en buurtbewoners hebben daar recht op!
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Buurtonderzoek

Door Oscar van Raak & Maartje Verheijen

E

je hier ook door middel van een enquête onderzoek
ind augustus was SP Breda in wijk de Heuvel. naar doen? Dat kan! Stuur een mailtje naar bestuur@
In de dagen daarvoor waren er enquêtes in de spbreda.nl en vraag naar de mogelijkheden.
wijk verspreid die vroegen naar het wanbeleid
omtrent afvalvoorzieningen. Er bestaan al langer
vele klachten over de nieuwe afvalplekken. Vooral
de afvalplek op het Msg. Nolensplein wordt vaak
bewoond door afval dat er niet thuis hoort. Van
zwerfafval, naar grof vuil dat er maar naast is gedumpt,
naar afval dat veel beter in de eigen bakken kan, je
komt er zo'n beetje alles tegen. Vele bewoners die
we spraken bevestigden dit beeld. Er is een enorm
gebrek aan controle, dan wel handhaving, en veel
bewoners vinden het geen verbetering van hun wijk.
Ervaart jouw buurt ook problemen omtrent de
afvalinzameling of spelen er andere problemen en wil

Foto: Pexels

ACHTERGROND
Opinie: Over strijdmuziek
Door Hans Creemers

In 1970 werd Ton Steine Scherben in Berlijn opgericht. Ik leerde de band kennen via een huisgenoot
uit Limburg, die vandaar goed Duits kon. We waren
enthousiast over de band met albums als ‘Keine
macht fur Niemand’ (1972).
In 1974 werd aan de Sociale Academie in Eindhoven door Hans Sanders en anderen de band Bots
opgericht. Bij mijn ouders stonden al platen in de
kast maar ik leerde ze pas later waarderen. Op het
eerste album uit 1975 ‘Van Kwaad tot Erger’ staan
prachtige nummers zoals ‘Lied van de werkende
Jeugd’ (KWJ), ‘Snotneus’, ‘Pro Deo voor de EO’ en
bij ‘Wat een troep’ denk ik altijd aan Rob Bouterse
en zijn legendarische Café ‘De Scarabee’ in de Van
Goorstraat, waar ik eens mijn 30e verjaardag hield
en de streepjes voor DAB-bier door hem zeer schappelijk werden ‘bijgehouden’.

nog uitstekend in BN/De Stem behandeld.
Frankfurt 1979 wordt hun grote Duitse doorbraak
als ze voor 70.000 man optreden bij ‘Rock gegen
Rechts’. Hun muziek werd naar het Duits vertaald
door dichter/zanger Biermann (criticus van het
DDR-regime en vader van Nina Hagen) en schrijver
Gunther Walraff. (eerste undercoverjournalist o.a.
bij Bild en Thyssen)
Bots reist in 2010 mee met onze Duitse zusterpartij ‘Die Linke’ bij verkiezingen en heeft na lange tijd
een nieuwe plaat uitgebracht ‘Vallen en Opstaan’,
waarop de overleden oprichter wordt geëerd met
het lied ‘Hans’.

Er zijn natuurlijk heel veel bands te noemen, maar
deze wil ik er nog uitlichten. The Usual Suspects, een
ska-reggae-dub-punkband uit Leuven (2001-2014)
met zeer aanstekelijke strijdbare muziek en de DIY
mentaliteit van de beweging. (geïnspireerd door de
Op de tweede LP uit 1976 ‘Voor God en Vaderland’ band P.A.I.N.) Ze zijn ook een keer te gast geweest
staat het nummer waar ze het meest bekend mee op een 5 jarig festival in deze contreien waar ik ook
zijn geworden, namelijk ‘Zeven Dagen Lang’. Recent een bescheiden rol in speelde.

advertorial: vrijwilligers gezocht
Door Maartje Verheijen
Het
is
pas
september
maar
bij
Ontmoetingscentrum De Sleutel zijn de
voorbereidingen voor Halloween al weer in
volle gang. De flyers en posters zijn gedrukt,
vergaderingen geplant en de vaste vrijwilligers
zijn al bezig met het voorbereiden van hun acts.
Op vrijdagavond 25 oktober is het namelijk weer
zo ver, de jaarlijkse Halloweenavond. Jong en oud
laat zich vrijwillig de stuipen op het lijf jagen door
de vele figuranten en hun acts. Om het dit jaar
weer tot een groot succes te maken, zijn er nog
veel vrijwilligers. Denk aan opbouwers, mensen
die kunnen schminken, figuranten enzovoort.
Ben jij of ken jij iemand die graag zou willen
helpen? Stuur dan een mail naar fdonkers@
casema.nl of loop gewoon eens binnen bij De
Sleutel, Vlierenbroek 32 in Breda.
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