ACHTERGROND
WAT DOE JE VOOR ONS WETHOUDER
Patrick van Lunteren
Ze hebben de bloemen dik verdient. Marique en
Angeline uit Fellenoord. Tot voor hun begrippen ver
over de pijngrens hebben ze zich ingezet voor de
aanpak van de pleintjes in Fellenoord. De meeste
pleintjes zijn opgeknapt. We zijn nu bezig met de
Hein van Gastelvoetbalkooi. Mooi moment om weer
even te markeren met een glaasje warme chocomel
en een potje tafeltennis op het nieuw ingerichte
piramidepleintje. Uitgelezen kans om elkaar even wat
veren toe te spelen. Want het is gelukt. We hebben
het samen voor elkaar.

Zo gezegd, zo gedaan. Het asielzoekerscentrum kwam
er uiteindelijk helemaal niet. Maar de belo e om
ook oog te hebben voor hun kinderen hebben we
natuurlijk wel gehouden. We steken er 250.000 euro
in. De pleintjes stonden al wel op de nomina e om te
worden aangepakt. Met dat extra zakcentje ﬂeuren
ze nu versneld op. Het Nassauplein, Het pleintje bij
Nieuwe Huizen, het Piramidepleintje. De drugshandel
neemt er zienderogen af, al is het wel hardnekkig. De
sportcoaches van Breda Ak ef gaan ook de wijk weer
in komend jaar. Lekker ravo en met die jongens en
meiden.
Het hee wel enorm geholpen dat Marique en
Angeline van de wijkraad er zo bovenop zaten. Ze
waren de ogen en oren in de wijk. De brug naar die
kinderen. Af en toe gekmakende gesprekken met
aannemers, ambtenaren, de buurt en met mij als
wethouder. Ze dreven de vriendinnen tot wanhoop.
Maar met wat wederzijds geduld, af en toe een bak
koﬃe of een biertje kwamen we er telkens weer uit.

Wat doet u dan voor ons? Het was niet voor niets
de vraag twee jaar geleden. De buurt stond le erlijk
briesend en spugend tegenover mij en collega
Arbouw. De asielzoekers zouden verhuizen van De
Koepel naar het oude Belas ngkantoor in hun wijk.
Of we wel goed bij ons hoofd waren. Zij krijgen alles
en wij kunnen verrekken! Onze kinderen staan op de
wachtlijst voor een woning, krijgen geen uitkering of
toeslagen, moeten keihard werken voor een bankstel. Zolang je maar in gesprek blij en echt naar elkaar
En zij krijgen alles zo maar. Wat doe je voor ons?
luistert. Dan hoor je in de buurten geen haat of racisme
dan hoor je de wens voor wat geluk en gezelligheid.
Een dag later liep ik met wat SP-kameraden door de Mag het ook een beetje in hun leven. Ook een beetje
wijk om nog eens in alle rust met ze te praten. Ze in hun wijk. De pleintjes in Fellenoord gaan er voor
zijn toch niet echt zo racis sch? ‘’Wel nee, man. Wie zorgen. Ook het nieuwe elan in het voormalige
hier komt uit oorlog en ellende is welkom. Maar die buurthuis Gerardus Marjella draagt een steentje bij.
gelukzoekers er tussen, die moeten opzouten. Tuurlijk
moet er wat gebeuren voor die echte vluchtelingen. Komende jaren gaan we lekker door in Fellenoord.
Maar kijk ook eens naar ons. Wat hebben onze Het mag schuren, het mag met de koppen tegen
kinderen hier nou eigenlijk. Beton en pleintjes vol elkaar. Als we maar wel blijven luisteren en niet mee
drugsrunners. Doe daar eens wat aan”.
gaan in de tweespalt die makkelijk op de loer ligt. We
moeten het toch samen doen hier in Breda.
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WEER OF GEEN WEER - DE BUURT IN!
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Tips, reac es, sugges es of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

Gehuld in nieuwe jassen tegen de
snijdende kou gingen vastberaden
SP’ers het weekend van 3 maart
de buurten weer in. Ditmaal in
Heusdenhout en Brabantpark.
Daar hebben zij de verkiezingskrant
afgeleverd bij meer dan 400 adressen
en vele gesprekken gevoerd met
buurtbewoners. “Je merkt dat de
verkiezingen in deze wijk leven en dat
mensen hun stem willen laten horen.
En dat is ook goed, want er valt wat te
kiezen.” Tekenen we op uit de mond
van raadslid en nummer drie op de
kandidatenlijst Dirk Uijl. SP’ers kijken
niet op van een beetje kou of hi e. Zij
gaan graag de buurt in.

Ook de weekenden voorafgaand aan
deze ac edag zijn ze de buurten in
geweest. Tuinzigt, de Heuvel en de
Ambachtenbuurt in Princenhage zijn
al aan de beurt geweest. Ook daar veel
sympathie voor de SP.
Zoals Ivonne Peeters-Van den Broek
uit Tuinzigt: “Patrick van Lunteren,
een wethouder zo elke wethouder
behoort te zijn. Geloven in de kracht
van bewoners met mooie ideeën en
idealen voor hun wijk en ze steunen
daar nodig is. Dankjewel Wethouder
Patrick van Lunteren en alle mensen die
de SP maken.“ Over het verwezenlijken
van de memorial voor de overleden
kickboksheld Ramon Dekkers.
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e campagne is op stoom en
hoe. Landelijk gezien zi en
we met de peilingen in de li .
VVD, CDA en vooral D66 zi en in
de hoek waar de klappen vallen. SP
proﬁteert en ik weet wel waarom.
Wij hebben een duidelijk verhaal,
wij staan tussen de mensen en
luisteren. Als enige par j zijn wij
vaak op straat en ons sociaal hart
zorgt ervoor dat de gemeente ook
sociaal beleid uitvoert en na vier
jaar voelen de mensen dat echt in
Breda.
Afgelopen week had ik de eer om
mee te mogen lopen in de s lle
toch voor de vijf jaar geleden
overleden Ramon Dekkers. In het
Tuinzigt krijgen ze een prach ge
muurschilderen ter ere van hun
held. Een bomvolle Meidoorn keek
een uurlang naar al zijn presta es
in de ring. Ondenkbaar zonder
ac eve buurtgenoten en de steun
van Patrick van Lunteren - onze
wethouder. Niet alleen in Tuinzigt
maar in vele andere buurten en
wijken oogst hij veel lof. Niet meer
dan terecht. Juist in de coali e
maakte SP Breda het verschil en
dat wordt gewaardeerd.
Nu is het jd voor de eindstrijd.
Doorpakken de komende weken,
de buurten in, folderen, bellen,
overleggen, deba eren. We gaan
er vol voor en dan straks - de
overwinning.
Ik ben trots op
p SP
Breda!

Michel Verschuren
voorzi er

50.000 VERKIEZINGSKRANTEN, BUURTEN IN DE BUURT, DEBATTEN EN DE SPELD
Kijk voor de grap eens op
breda.sp.nl. Daar vind je een
nieuwsoverzicht met alle
campagneac es. Links naar onze
Facebook en Twi er waar we
toﬀe campagneﬁlmpjes delen.
Zo stellen alle kandidaten uit de
top 10 zich voor en is er van ieder
debat en het buurten in de buurt
een ﬁlmpje. Deel deze zoveel je
kan.
In de laatste twee weken wordt
er stevig gefolderd. We gaan
50.000 verkiezingskranten
uitdelen een niet nader te noemen
hoeveelheid SPonsjes en ander
campagnemateriaal. De sfeer
onder de mensen is goed en
we maken ons op voor de grote
ﬁnale op 17 maart in de Haagse
Beemden.

We hebben de afgelopen weken
iedere week zo’n twee à drie
deba en gevoerd. Speciaal was
het debat in Geeren-Noord. Mede
dankzij ons is het buurthuis daar
nog steeds open en werd er voor
het eerst sinds jaren een poli ek
debat gehouden in Geeren-Noord.
Daarnaast hebben we de SPeld
(zie foto). Dit gevaarte plaatsen
we door de hele stad heen en
het bijbehorende ﬂyerteam zorgt
ervoor dat de successen die de SP
in hun buurt bereikt hee ook de
mensen daar bereikt. Je vindt de
SPeld de komende week nog door
heel Breda - kom je ‘m tegen?
Maak een foto en tag deze op
Facebook/Twi er/Instagram met
@SPBreda en #SPeld.

,,Helemaal mee eens en die graaiende bestuurders moeten echt
e
aan gepakt worden”
- Jolanda Reinieren op Facebook

ROOD BEGRAAFT DE “D“ VAN D66

D

e SP-jongeren van
ROOD-Breda hebben
woensdagavond de D van
D66 begraven. De uitvaart vond
op hetzelfde jds p plaats als het
geplande bezoek van Alexander
Pechtold aan Breda. De par jleider
van de voormalig democraten, zou
naar de stad komen om een lezing
bij te wonen over D66-oprichter
Hans van Mierlo.
Dezelfde Van Mierlo die juist
streed voor referenda zoals
die vorige week in de Tweede
Kamer door de coali e van VVD,
CDA, ChristenUnie én D66 zijn
afgescha . Recht tegenover
café Oncle Jean waar dit plaats

vond, was ook de avondwake. De
doodskist met daarin de D van D66
werd geﬂankeerd door monddood
gemaakte jongeren. “Uitgerekend
D66 is er verantwoordelijk voor
dat een belangrijk democra sch
recht als het referendum, de
nek wordt omgedraaid”, zegt Adi
Vranac namens ROOD. “Als je zo
bang bent voor de mening van
mensen dan ben je die D die staat
voor Democraten, helemaal niet
waard!”
Achteraf bleek dat in tegenstelling
tot wat D66 beweerde, Pechtold
helemaal niet aanwezig was, maar
op St. Maarten zat.

