
Op 14 januari hebben de leden van 
SP het verkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst vast-

gesteld op het SP congres.

Het was een congres waarin de SP 
duidelijk liet zien welke kant we op willen. 
“Mooi programma, strijdvaardige lijst, 
klaar om te knokken!”. Benoemde 
afdelingsvoorzitter Michel Verschuren.

- Klaar om te knokken voor één 
Nationaal ZorgFonds zonder 
marktwerking en eigen risico.
- Te knokken voor hogere lonen en 
lagere huren.
- Te knokken voor een waardige oude 
dag voor de generatie die ons land 
heeft opgebouwd. Met liefdevolle zorg 

en een fatsoenlijk pensioen;
-Te knokken voor een nieuwe 
studiebeurs en vaste contracten voor 
een generatie die staat te trappelen 
om het stokje over te nemen.

Ook in Breda gaan we hiervoor 
knokken. We gaan de komende weken 
de buurten in en gaan in gesprek 
met de mensen. We vragen mensen 
om steun, om mee te doen, om mee 
te bouwen aan een beweging voor 
een beter Nederland. Samen sterk, 
niemand alleen. We maken samen 
een einde aan een veel te lang VVD-
tijdperk en we houden Mark Rutte uit 
het torentje.

HULPDIENST SP BREDA
     hulpdienst@spbreda.nl
 06 31 534 434

FEBRUARI 2017

AGENDA
THEMA-AVOND
Wegwijzer
Datum: 9 februari 2017
Tijd: 20:00 - 22:00 

CAMPAGNEDAG
Heksenwiel en Kesteren
Datum: 11 februari 2017
Tijd: 11:00 - 16:00

VALENTIJNSACTIE
Station
Datum: 14 februari 2017
Tijd: 07:00 - 09:00

NATIONAAL ZORGFONDS
Den Haag (per bus)
Datum: 18 februari 2017
Tijd: 9:00 - 18:00 

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

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 3 maart 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 
Tribune, het landelijke
nieuwsblad van de SP.

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

ALS WE WILLEN WINNEN, DAN MOETEN WE 
KNOKKEN! #PAKDEMACHT

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl

klaaromteknokken.nl



UIT DE AFDELING

Samen waren we op 14 
januari op het congres. Ik 
had de eer om namens 

onze afdeling te mogen spreken 
voor alle afgevaardigen, 
kandidaat-Kamerleden, 
Partijbestuur en gasten. De 
energie, vastberadenheid en 
eensgezindheid spatte van dit 
congres af. 

Zo kozen we met grote overmacht 
voor de voordracht van onze 

kandidaat-Kamerleden. Een lijst 
waar ook de Bredase kandidaten 
Michiel van Nispen, Bas Maes en 
Patrick van Lunteren op prijken. 

Ik ben erg trots op het proces naar 
het congres toe. Twee goede ALV’s 
en een regioconferentie stuurde 
de afgevaardigden voorbereid 
en vol goede moed naar het 
congres. Breda diende acht 
wijzigingsvoorstellen in en haalde 
er drie binnen. Een resultaat om 

trots te zijn. Zo borgen we betere 
toegankelijkheid in ons programma 
voor iedereen.

Nu de focus op de campagne. Niet 
alleen de landelijke, maar ook 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. Op zoek naar goede 
kandidaten voor de Raad en het 
bestuur. In de volgende SlagKracht 
staan we hier uitgebreid bij stil. 

Ook ik sta Klaar om te Knokken!

Flexverslaving

In Nederland zijn werkgevers en 
politici verslaafd aan flex. Wij 
starten samen een campagne 

om de flexgekte te stoppen. Wij 
vinden dat jongeren recht hebben 
op zekerheid. Daarbij hoort een 
goed loon met zekere uren. De 
komende tijd pakken wij samen de 
werkgevers en politici aan zodat 
iedere jongere een toekomst kan 
opbouwen.

Huisjesmelker van het jaar
Al in 2003 is ROOD een landelijke 
actiecampagne tegen de 

woningnood gestart. De campagne 
begon lief, maar eindigde dat jaar 
met een heuse kraakgolf door het 
hele land. 

Sinds 2005 verkiezen we landelijk 
de ‘Huisjesmelker van het jaar’. In 
het hele land gaan ROOD-groepen 
op onderzoek uit, worden er 
actiecomités opgericht en worden 
zo samen met huurders de 
woonomstandigheden verbeterd. 
En nog steeds is actie hard nodig, 
omdat huisbazen misbruik maken 
van de woningnood door huurders 
uit te buiten. 

Daarom kondigen wij als ROOD 
Breda binnenkort onze Bredase 
editie van huisjesmelker van het 
jaar uit!

VAN DE VOORZITTER

ROOD - in campagnetijd         

ROODBreda



Zaterdag 18 februari hebben 
we de grote landelijke 
actiedag voor het Nationaal 

Zorgfonds. Meld je aan voor 
busvervoer en deelname via 
https://nationaalzorgfonds.nl

Leden die iets willen doen in de 
campagne kunnen dit doorgeven 
via mail naar paul@spbreda.nl. 
Laat weten wanneer je er bent 
en of je gebruik wil maken van de 
lunch.
 
Campagne agenda voor Breda
Donderdag 9 februari informatie 
avond over werk en inkomen  met 
als gastspreker kandidaat nummer 
9; Bart van Kent. 

Zaterdag 11 Februari gaan we de 
hele dag campagne voeren in de 
Haagse Beemden en starten we 
om 11:00 uur op winkelcentrum 

Heksenwiel. Er wordt voor eten en 
drinken gezorgd.

Dinsdag 14 februari gaan we de 
valentijnsactie houden. We gaan 
de zakjes met suikerhartjes en 
speerpuntenkaartje ‘s morgens 
om 7:00 uur uitdelen op het 
station.

woensdag 22 februari vanaf 
20:00 uur kunnen folderaars de 
verkiezingsfolders ophalen in de 
wegwijzer

Met carnaval proosten we en 
drinken we er nog één op de hoop 

dat 2017 een vruchtbaar jaar mag 
worden.

Zaterdag 4 maart gaan we volle 
bak met z’n allen aan de slag op 
Dr Struyckenplein en in de Heuvel. 
We beginnen om 11:00 uur en voor 
eten en drinken wordt gezorgd.

Zaterdag 11 maart. Laatste 
campagne zaterdag. Knallen met 
z’n allen. We verzamelen om 11:00 
uur bij winkelcentrum Hoge Vucht. 
In de middag gaan we Geeren Zuid 
in langs de deuren. Voor eten en 
drinken wordt gezorgd.

SP Breda en PvdA Breda 
hebben het College 
van B&W opgeroepen 

de tarieven van de Kredietbank 
West-Brabant tegen het licht te 
houden. Diverse gemeenten in het 
land verlagen hun tarieven of doen 
daar onderzoek naar. Zo vraagt 
de gemeente Den Haag voortaan 
geen 11,5 procent rente meer, 
maar nog slechts 2,3 procent. 
Kredietbank West-Brabant waar 
Breda bij is aangesloten, hanteert 6 
procent voor kleinere bedragen en 
11,1 procent voor bedragen vanaf 
2.500 euro. “Dat komt erop neer 
dat iemand die over een periode 
van drie jaar 5.000 euro leent, 

bijna 800 euro aan rente betaalt”, 
rekent SP-raadslid Ria Wiegeraad 
voor. “Wanneer je beseft dat het 
hier juist om mensen met een 
kleine beurs gaat, vind ik dat heel 
veel geld!”

 Gemeenten vragen vaak nog 
hogere rentes dan commerciële 
banken. Vanwege hun vaak 
penibele financiële situatie, 
kunnen de mensen die het betreft 
daar echter niet terecht. Voor 
een lening voor bijvoorbeeld een 
wasmachine zijn zij dus afhankelijk 
van de kredietbank. Wiegeraad: 
“Gemeenten zelf kunnen lenen 
tegen een zeer lage rente van 

soms minder dan 0,5 procent. 
Dat juist armlastige mensen dan 
tot ruim 11 procent rente moeten 
betalen, knaagt aan mijn gevoel 
voor rechtvaardigheid. Ik wil van 
het College weten wat hier het 
idee achter is en of het zij bereid 
is de tarieven naar beneden bij te 
stellen!”

UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE - Tarieven kredietbank

ACTIE - campagne-overzicht



Door: Hans Creemers

Waar de SP-Breda voorheen altijd een stand 
op de Grote markt had, een politieke 
markt, waar alle andere partijen ook 

stonden, besloten we in 2006 een Elfwijkentocht te 
organiseren bij de raadsverkiezingen. Elk weekend 
voor de verkiezingen werd een wijk of dorp aangedaan 
van 10.00 tot 16.00. Zo werd je goed zichtbaar. Hier 
is wellicht de basis gelegd van ‘buurten in de buurt’ 
(permanente campagne). Namelijk dat de SP naar 
je toe komt en je aanhoort. Met die kennis kan de 
hulpdienst en de Fractie verder. 

Via persberichten aan BN De Stem, de Bredase Bode 
en het Stadsblad werd gepoogd om de Elfwijkentocht 
en een politiek debat onder de aandacht te brengen.
De sponzen vonden altijd gretig aftrek en Joska 
Dubbeldam zei er altijd bij ‘van de leukste partij van 
Nederland!’ Ook de pennen en ballonnen deden het 
goed.

Ook het folderen werd serieus aangepakt. Voorheen 
werd van de 60.000 brievenbussen zon 20.000 bereikt. 
Dat schroefden we op naar 40.000 brievenbussen. 
Er waren lijsten met straatnamen, zogenaamde 
blokken, stukken van wijken, van gemiddeld 500 
adressen, waar je per telefoon en mail, folderaars bij 
ging zoeken. Bij verkiezingen daarna van 2e Kamer 
en PS, kon je die mensen weer vragen natuurlijk, 
dus die folderlijst werd steeds beter en groter. Dat 
mailen en bellen naar folderaars verdeelden we als 
campagneteam, al heb ik het denk ik ook wel eens 
een paar keer alleen gedaan als organisatiesecretaris. 
Dan was er het centrale distributiepunt bij onze 
Fractievoorzitter Frank Vergroesen in de garage in 
Prinsenbeek, waar de vrachtwagen soms wel héél 
vroeg stopte met de vele pallets folders. We hadden 
slechts vijf uitrijders, waaronder Ben van de Bosch, 
Frank Vergroesen en ondergetekende. Dus moest 
je wel langs 15 folderaars rijden om de folders af te 
geven. En dan mocht je ook nog zelf gaan folderen!
 
Ook het plakken van de verkiezingsposters, wat nu 
de gemeente zelf doet, saai en recht, moesten we 
vroeger zelf regelen. Dus ook een plakploeg langs 30 
borden laten rijden of dat verdelen. Daar was huidig 

raadslid René Spiegels goed in. 

Ook  mochten we in Zundert en Rijsbergen gaan 
folderen en plakken. Ik weet nog dat er drie 
zwaargewichten daarvoor meereden in mijn oude 
Opel, Peter Ligtvoet, Ruud Adriaansen en Dick 
Meeusen. 

Later werd ook de beameractie bedacht. Er werd 
een mooie SP slogan geprojecteerd op o.a. het 
Spanjaardsgat en de CSM in het donker en waar veel 
volk voorbij kwam. Ook debatten zijn leerzaam en 
belangrijk, en als De Stem er verslag van doet, extra 
publiciteit. Toen Jan Marijnissen een keer in café ‘t 
Hijgend Hert bij een politiek debat was, puilde de tent 
uit, wel 150 man.

In die tijd waren er elk jaar verkiezingen trouwens. 
Raadsverkiezingen, PS, Europa, 2e Kamer. En dan 
hadden we in januari altijd nog de Bredase SP-
Jaarkrant, die werd ook huis aan huis verspreid door 
onze folderaars. 

Ook de latere kerstboomactie past in het idee van een 
permanente campagne. Net zoals het verspreiden 
van het lokale SP-blad Slagkracht elke maand, al tien 
jaar lang, bij zo’n tachtig instellingen, boekhandels, 
coffeeshops en buurthuizen

Deze raadsverkiezingen waren een grote overwinning 
voor de SP-Breda. We verdubbelden ons zeteltal van 
twee naar vier zetels!

ACHTERGROND
UIT DEN OUDE DOOS Op campagne in het Bredase


