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SAMEN STRIJDEN, SAMEN WINNEN
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Waar: Mezz, Keizerstraat 101, 4811 HL
Van: 20:00 - 21:30
Op maandagavond 19 februari spreekt SP-leider Lilian Marijnissen op 4 podia
tegelijk. Ook in Poppodium Mezz in Breda zal ze te zien zijn. De avond wordt
gepresenteerd door SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Michiel van Nispen.
Het wordt een prach ge avond vol met sprekers, muziek en columns. Het
programma begint om 20:00 uur en u bent vanaf 19:30 uur van harte welkom.
Na aﬂoop is er de gelegenheid om nog een drankje te drinken. Meld u nu aan
en we houden u op de hoogte van het programma!
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Tips, reac es, sugges es of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

aterdagavond
17
februari
presenteert SP Breda het boek
Samen strijden, samen winnen.
Hierin wordt teruggeblikt op de
roemruchte geschiedenis van de
Bredase SP-afdeling die dit jaar 25 jaar
bestaat. De par j doet le erlijk een
boekje open over de pioniersjaren tot
aan de ‘linkse coup’ die er in 2014 voor
zorgde dat de par j voor het eerst ging
meebesturen. Dat verhaal hebben we
nu vastgelegd in een boek met daarin
ook veel leuke beelden en grappige
anekdotes.”
Alle inwoners, organisa es en par jen
waarmee SP Breda in al die jaren hee
samengewerkt, zijn uitgenodigd bij

de boekpresenta e aanwezig te zijn.
Samen zullen mooie herinneringen
worden opgehaald. SP-voorzi er Ron
Meyer die ook het voorwoord schreef:
“Al die mensen hebben er samen voor
gezorgd dat er een gezonde en stabiele
SP-afdeling staat. Een afdeling die
serieus meetelt, bestuurt en ac e voert
in Breda.” Burgemeester Paul Depla is
eveneens te gast en zal als eerste burger
van de stad, het allereerste exemplaar
van het boek in ontvangst nemen.
Boekpresenta e ‘Samen strijden,
samen winnen - 25 jaar SP Breda’ Zaterdag 17 februari 2018, van 19.30
tot 23 uur - Belcrumhuis, Pastoor
Po ersplein 12, Breda – Toegang gra s
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VERKIEZINGSPROGRAMMA

UIT DE AFDELING
VAN DE VOORZITTER
De eerste maand van 2018 zit erop.
En SP Breda hee niet s lgezeten.
We hebben bergen verzet de
afgelopen maand. Dankbaar
ben ik iedereen die meegewerkt
hee aan alle ac viteiten. Een
geslaagde
nieuwjaarsrecep e,
ac evoerders, deba en, ﬁlmpjes,
knutselwerkzaamheden,
voorbereidingen,
vergaderingen,
scholingen, congres en de
gemeenteraad.

DEEL EN LIKE

mooie wagens en al die energie
die carnavalsverenigingen in het
afgelopen jaar in de voorbereiding
hebben gestopt. Ik kijk er naar uit!

Eind januari passeerde
de SP Breda-pagina
1.000 likes op Facebook.
Dzeneta ontving als
100ste een SP-goodiebag.
We gaan door. Hoe meer
mensen ons liken hoe
meer mensen onze
socialis sche
ideeën,
ac es en verdiensten
zien. Nodig je vrienden
ook uit én deel en like
vooral mee.

Afgelopen weekend had ik het
voorrecht om de opnames van onze
promo eﬁlmpjes te zijn. De top
10 van onze kandidatenlijst hee
op prach ge loca es in Breda een
persoonlijke verkiezingsboodschap
opgenomen. Binnenkort komen
deze online. Speciale dank wil ik
Nu staat carnaval voor de deur en in deze column uitspreken voor
dat is even een weekje rust - nou ja Pierre van Leent. Die de afgelopen
rust? - even geen poli ek, want dat weken met grote nauwkeurigheid
is niet toegestaan. Even is de stad de documenten in orde hee
in handen van de Raad van Elf. We gebracht voor de kandidatenlijst.
laten ons weer verrassen door alle Geen gemakkelijke klus.

Meer bereik op Social
Media is een sterkere SP
en dat is dan weer beter
voor de mensen in Breda.

HET GROTE GELIJK VAN KOOS GOUKA

D

onderdag is oud-directeur
van Lauren us, Walter
Vermeulen, veroordeeld tot
30 maanden onvoorwaardelijke
gevangenisstraf. De rechter ach e
hem schuldig aan oplich ng
en
verduistering.
“Eindelijk
gerech gheid”, aldus voormalig
SP-raadslid Koos Gouka. Gouka
streed als vertegenwoordiger
van de huurders jarenlang tegen
de schimmige prak jken van
direc e en bestuur. Gouka: “Toen
al, jaren terug, stonk het zaakje
aan alle kanten. Het duurde even
voor mensen naar mij zijn gaan
luisteren”.
In 2007 stelde Gouka al vast dat
de notaris, die betrokken is bij
de verkoop van woningen van de
corpora e in de wijk Wisselaar,
ook voorzi er was van de Raad van
Commissarissen van Lauren us.
In april 2009 gaf de rechtbank in

Den Bosch hem gelijk dat deze
vorm
belangenverstrengeling
niet geoorloofd was. Later in
2010 trok hij, als raadslid van de
SP, andermaal bij het college van
burgemeester en wethouders
aan de bel over vermeende
belangenverstrengeling
van
Notaris Roelen uit Prinsenbeek
en woningcorpora e Lauren us.
De notaris bracht hogere prijzen
in rekening dan wat gangbaar
zou zijn. Ondanks de rechtelijke
uitspraak bleef ze tot dan toe toch
in de Raad van Commissarissen
zi en. De notaris nam afscheid
en sindsdien is het balletje bij
Lauren us gaan rollen. Gouka is blij
voor Lauren us dat dit nu voorbij
is. “Dit hee ons als huurders veel,
heel veel, geld gekost. We kunnen
er nu een punt achter ze en. Ik
wens de huidige direc e en het
bestuur veel wijsheid.”

WAAR STAAN WE VOOR

SP

Koos Gouka was raadslid voor SP
Breda tussen 2006 en 2010. En
stelde in 2007 al de belangenverstellingen aan de kaak. Zo blijkt
een sterke SP nodig, toen en nu!
Koos schreef dit jaar mee aan het
verkiezingsprogramma.

Breda
maakt
het
verschil! Voor het
eerst in de 25-jarige
geschiedenis van de SP in Breda
maakten we afgelopen raadsperiode deel uit van de coali e. En
dat is niet onopgemerkt gebleven!
Voor de nieuwe zorgtaken - waar
gemeenten
verantwoordelijk
voor werden - hielden we één
van ’s lands grootste ﬁnanciële
buﬀers aan. Hierdoor zijn deze
zogenaamde
decentralisa es
in Breda goed geland, ondanks
bezuinigingen vanuit het rijk.
We gaan sociale huurwoningen
bijbouwen in plaats van slopen
of verkopen, zoals voorheen.
Daarnaast zorgden we voor meer
geld voor armoedebestrijding en
beter toegankelijke regelingen,
zodat armoede en huisuitze ngen
zoveel mogelijk werden voorkomen. Maar we zijn er nog niet...
De budge en voor zorg staan

onder druk, de wachtlijsten voor
een sociale huurwoning zijn lang
en één op de en Bredanaars
lee in armoede, waaronder ruim
vierduizend kinderen! Een sterke
SP is en blij onmisbaar in Breda.
Met uw steun zorgen we ervoor
dat geld voor de zorg ook
daadwerkelijk naar de zorg gaat.
Niet naar tekorten elders. We
gaan door met de bouw van
betaalbare woningen en maken
serieus werk van gemengde
wijken en scholen. Samenleven
doe je immers samen. Om meer
mensen met maatwerk te kunnen
helpen, gaat de inkomensgrens
voor armoederegelingen omhoog
en tot slot scherpen we de
klimaatdoelstellingen aan.
Hierboven staat de kernboodschap
waarmee de verkiezingen ingaan.
Een handige tekst als men je vraagt
waarvoor de SP Breda staat.

