
Op een koude vrijdagavond op 6 janu-
ari organiseerde SP Breda haar jaarlijk-
se nieuwjaarsreceptie. Ditmaal in het 
historische pand van de Lutherse Kerk 
in Breda. De avond werd goed bezocht 
en men was onder de indruk van de 
bijzondere locatie. Tijdens deze avond 
werd Peter Ligtvoet in het zonnetje ge-
zet omdat hij in 2016 twintig jaar lid 
was en zich al die tijd voor de partij in-
zet.

Fractievoorzitter Bas Maes en afde-
lingsvoorzitter Michel Verschuren hiel-
den een toespraak. Hierin bedankten 
zij alle vrijwilligers, de fractieleden, 
bestuursleden en alle anderen die zich 
het afgelopen jaar hebben ingezet voor 
onze partij en keken ze beiden vooruit 
naar 2017. Het jaar van de verkiezingen 
en het jaar waarin de SP zich hard gaat 

maken om mensen te laten stemmen 
op sociale alternatieven die tegenover 
de gure rechtse ideeën staan. 

Ook via deze weg bedankt het bestuur 
van SP Breda iedereen die zich het af-
gelopen jaar heeft ingezet voor de par-
tij. En ook onze leden die alleen finan-
cieel steunen. De verkiezingen komen 
eraan en nu is het tijd om samen aan 
de slag te gaan en de macht te pakken. 
De SP gaat knokken voor een socialer 
Nederland, samen met de mensen.

De fractie, het actieteam, ROOD Bre-
da en het bestuur wenst iedereen een 
mooi, gezond en sociaal 2017 toe. Sa-
men winnen we de verkiezingen. Help 
mee en maak de SP groot.

HULPDIENST SP BREDA
     hulpdienst@spbreda.nl
 06 31 534 434
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AGENDA
CAMPAGNEBIJEENKOMST
Locatie en tijd n.t.b
Datum: 18 januari 2017

BUURTEN IN DE BUURT
Biesdonk
Datum: 21 januari 2017
Tijd: 14:00 - 16:00

BUURTEN IN DE BUURT
Biesdonk
Datum: 28 januari 2017
Tijd: 14:00 - 16:00 

ALV
Wegwijzer
Datum: 1 februari 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 3 febuari 2017
Tijd: 15.30 - 17.30 u.

SLAGKRACHT
SP BREDA SLAGKRACHT
SlagKracht is het maandelijkse 
nieuwsblad van de SP afdeling 
Breda. Het magazine wordt 
verspreid samen met de Tri-
bune, het landelijke
nieuwsblad van de SP.

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

SP BREDA LUIDT HET NIEUWE JAAR IN

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl

klaaromteknokken.nl



UIT DE AFDELING

Trots ben ik als voorzitter 
op onze afdeling. Een druk 
jaar met als afsluiting 

een prachtige decembermaand 
met een hartverwarmende en 
succesvolle actie. De Roemer Run. 
Een actie die laat zien hoe wij als 
SP’er gebroederlijk samenkomen 
en ons inzetten voor een goed 
doel. Ik heb genoten van deze actie 
en ik hoop dat deze verbroedering 
een eerste signaal is dat we in 
2017 de samenwerking met 
elkaar opzoeken in plaats van 
verharding. SP’ers kunnen hier de 
toon in zetten. Een eigenschap die 
veel SP’ers siert. We zetten ons 
graag in voor anderen en cijferen 
onszelf dan makkelijk weg. Als 
meer mensen dat deden zou het 
een stuk aangenamer leven zijn in 
Nederland. 

Tijdens het schrijven van dit 
artikel zitten we een week voor 
het congres. Spannende tijden. 
Op het congres gaan we met 
elkaar in debat over hoe we ons 
verkiezingsprogramma vorm gaan 
geven. Een uitdaging met meer 
dan 400 wijzigingsvoorstellen. 
Ook de afdeling Breda draagt 
haar steentje bij met negen 

wijzigingsvoorstellen. Benieuwd, 
lees alle voorstellen op SPnet.nl. 

Daarna gaan we volle bak aan de 
slag met onze campagne. Houd 
de weekmail goed in de gaten, 
hierin staan alle updates over onze 
campagnebijeenkomsten. Op naar 
de winst in 2017 en pak de macht!

Het jaar 2016 was zeer 
succesvol voor de 
raadsfractie. Met succes 

hebben we de grenzen opgezocht 
tussen enerzijds de samenwerking 
binnen de coalitie maar anderzijds 
maximaal de ruimte pakken het 
onversneden SP-geluid te laten 
horen in de raad en op straat. Door 
goede communicatie binnen de 
coalitie, zetten we de relatie niet 
onnodig op scherp.  Ondertussen 
hebben we ook geregeld de 
samenwerking gezocht buiten 
de coalitie om. Ook in de media 
waren we goed zichtbaar. 
Meerdere malen per week staan 
onze wethouder en de fractie in de 
krant met betrekking tot thema’s 
die wij van belang vinden!

Het komende jaar zal vooral in het 
teken staan van verkiezingen. 
Allereerst de Tweede Kamer-
verkiezingen van maart 2017 en 
vervolgens de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018. We blijven zichtbaar  
zoals we dat al deden, maar ook 
successen meer moeten claimen. 
Alleen dan zien mensen dat met 
de SP aan de knoppen, het beleid 
daadwerkelijk drastisch  naar 
links  wordt bijgesteld. Los van 
successen claimen zullen we ook 
de strijd tegen onrecht, samen 
met de mensen blijven voeren. 
Dit kan door zichtbaar te blijven in 
de wijken en dorpen en het geluid 
van de straat te vertalen naar onze 
inbreng in de raad.

VAN DE VOORZITTER

VAN DE FRACTIEVOORZITTER        



‘De ontelbare kleine daden 
van onbekende mensen zijn 
belangrijk, zij leggen de basis voor 
belangrijke gebeurtenissen in de 
geschiedenis’. Afgelopen weekend 
hoorde ik dit citaat van een wijs 
man, Howard Zinn.

We waren in Steenwijk met een 
aantal SP-afdelingen bij elkaar. Een 
jaarlijks terugkerend fenomeen 
om elkaar weer eens te zien en te 
inspireren tot nog meer grote en 
kleine daden van solidariteit, actie 
en strijd.

De dag ervoor, vrijdagavond, 
waren die ’ontelbare kleine 
daden’ precies waar ik met Tineke 
Ceelen over sprak. Tineke hield de 
jaarlijkse mensenrechtenlezing in 
Breda. Wat een moedige vrouw. 
Tineke brengt met Stichting 
Vluchteling hoop en vooral 
praktische hulp aan vluchtelingen 
in de ‘regio’. Haar verhaal had ook 

een sombere waarneming. Ze ziet 
de politiek en de mensen op straat 
in eigen land en Europa verharden 
en intolerant worden. 

Tegelijkertijd zie ik juist heel veel 
moois. Mensen die zich in hun 
eigen omgeving belangeloos 
inzetten. Mensen die kleine, maar 
betekenisvolle daden verrichten. 
In heel Breda kom ik ze tegen. Dat 
bewijst dat het met naastenliefde, 
openheid en gastvrijheid wel goed 
zit. De wil om er samen wat van te 
maken, is vele malen groter dan de 
wil om het systeem af te breken. 
Je moet het alleen wel willen 
zien. Negeer die haatspugende 
Twitter, Facebook en TV. Let op de 
vele kleine daden van onbekende 
mensen. Ontelbaar veel uren 
steken ze in de medemens, in de 
buurt en in de wijk. 

Het mooiste van afgelopen 
weken was misschien wel het 

verhaal van Elissar Eliwi. Een 
groep verontruste omwonenden 
vroegen mij om haar uit te 
nodigen op en bijeenkomst over 
huisvesting van statushouders in 
het Koetshuis. Dat een zeer mooi 
gebaar. Haar verhaal over wat 
zo’n klein gebaar kan betekenen, 
maakt alles duidelijk.

De wereld is mooi Tineke, het is  
maar waar je naar kijkt. 

https://www.tedxvenlo.com/news/
elissar-eliwi-just-human/

Voorzitters Ad Brekoo en Leo van 
den Berg van respectievelijk de 
wijkraad van de Haagse Beemden 
en die van Breda Noord, hebben 
in de media stevige kritiek op 
de nieuwe manier van subsidies 
toekennen via wijkplatforms. 
Mensen die hieraan deel zouden 
nemen zouden dat mogelijk 
uit eigen belang doen. Die 
beschuldiging is SP Breda in het 
verkeerde keelgat geschoten en 
aanleiding voor een serie pittige 
vragen aan het College van 
B&W. Beide heren zijn al sinds 
mensenheugenis voorzitter en wij 

hebben stevige bedenkingen over 
de mate waarin zij zelf bewoners 
betrekken bij hun beslissingen. 
Dat uitgerekend zij twijfelen 
aan de goede bedoelingen van 
enthousiaste mensen die iets 
willen bereiken voor hun buurt, is 
de wereld op zijn kop!
SP Breda wil van het College van 
B&W weten of zij de zorgen van 
de twee wijkraadvoorzitters deelt 
en hoe de overige 21 wijk- en 
dorpsraden erover denken. Ook wil 
de partij weten wat de betreffende 
twee wijkraden de afgelopen 
jaren hebben ondernomen om 

meer representatief te zijn en 
welke activiteiten zij hebben 
ondernomen om bewoners actief 
te betrekken bij besluitvorming. 
Wanneer wijk- of dorpsraden 
oprechte zorgen hebben over de 
nieuwe werkwijze, dan moet daar 
natuurlijk naar worden geluisterd. 
Maar het heeft er nu alle schijn 
van dat men vooral bang is een 
deel van de invloed te verliezen. 
Die houding is ongepast. Het barst 
immers van de initiatieven die ook 
een kans verdienen. Het belang 
van de wijk moet voorop staan, 
niet het belang van de wijkraad!

UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE

BLOG Patrick van Lunteren  DE WERELD IS MOOI TINEKE



Door: Joska Dubbeldam (SP-lid en oud-bestuurslid)

De verkiezingen komen nu snel dichterbij. Soms 
hoor ik wel eens iemand vragen wat ik nog doe 
in de politiek. En ja, ik ben naast de politiek 

ook hele andere dingen gaan doen. Toen ik begon, 
in het jaar 1996, als eerste vrouw in het bestuur, ben 
ik begonnen met de langste actie ooit van de SP, het 
uitdelen van de Nieuwsbrief aan mensen met een 
laag inkomen. Maar de actie werd een megasucces, 
want iedere maand namen 200 mensen de folder 
mee en de actie duurde bijna acht jaar lang. Wat is er 
dan toch veel veranderd. 

Politiek actief ben ik echter nog steeds. Maar nu 
meestal digitaal. En wat heeft deze titel er dan mee te 
maken? Natuur en milieu zijn de basis van het bestaan. 
Dus bescherm ik het milieu door te strijden voor het 
behouden van het landschap, het bevorderen van 
biologische landbouw, maar vooral het blokkeren van 
alles wat met schaliegas te maken heeft. De schade 
die dan ontstaat aan ons grondwater, landbouwgrond 
en dus drinkwater is van ongekende omvang. Samen 
met andere milieuorganisaties zoals Milieudefensie 
en de Stichting Schaliegasvrij Nederland strijden we 
tot dit definitief voorbij is. Zoals een kaderlid van 
de SP altijd zou moeten doen. En iedereen die zich 
zorgen maakt, kom in actie en doe mee!

Ik schrijf mee aan het ontwerpen van een nieuw 
kabinetsbeleid voor bodem en infrastructuur, de MER 
rapportage als structuurvisie over het bodembeleid 
voor de toekomst. Een megaproject waar burgerpanels 
aan mee mogen schrijven. En dat gebeurt ook, zo 
wordt het overheidsbeleid kritisch gevolgd door 
actieve burgers. Mits je bereid bent om documenten 
te lezen van ongeveer 500 pagina’s aan kennis, cijfers 
en feiten. Dit doe ik in de weinige vrije tijd die ik nog 
heb. Ik werk overdag in het Klooster in Breda en ik 
doe de docenten opleiding voor dansexpressie in 
Amsterdam. 

In Limburg strijdt het SP-lid van Provinciale Staten, 
dhr. Daan Prevoo zoveel als mogelijk is, vóór het 
voorkomen van een mega milieuramp in Limburg. 
Omdat het zwaar vervuilde mijnbouwwater door 
beweging van de bodem, zich gaat vermengen met 

het huidige grondwater. Een ramp waar de overheid 
zich nooit over zal laten horen. Samen strijden wij en 
vele anderen, voor het behouden van het grondwater 
en dus de toekomst van ons drinkwater in Nederland.

Dus op 15 maart is er maar 1 oproep, STEM VOOR 
DRINKWATER. Buitenlandse bedrijven mogen nooit 
de macht krijgen over ons drinkwatersysteem, onze 
bodem én landbouwbeleid of ons grondwater. En 
dan gaat het nog niet over het beleid in België en 
Duitsland én het Europese beleid. De kerncentrales in 
België zijn in slechte staat en er komen nu al schepen 
met schaliegas naar Rotterdam en Antwerpen. Aan 
ons de keuze om te stemmen voor een modern 
milieubeleid. Maak die dag gebruik van je stemrecht, 
want stemmen mag!

De SP is tegen schaliegasboringen en zet zich in om de 
onveilige kerncentrales in België gesloten te krijgen. 

ACHTERGROND
OPINIE: Stem voor ons drinkwater op 15 maart!
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