
In Breda is het aantal mensen dat 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 
op de SP heeft gestemd licht gedaald 

van 11% in 2012 naar 10% gisteren.
Daarmee is het resultaat in Breda iets 
beter dan het landelijk gemiddelde 
waarbij 9% van de kiezers SP stemt wat 
heeft geleid tot 14 zetels in de Twee-
de Kamer. We feliciteren de grote win-
naars van deze verkiezing waaronder 
onze vrienden op links van GroenLinks 
en Partij van de Dieren. Dat de VVD 
na twee kabinetten afbraakbeleid on-
danks flink verlies toch weer het initi-
atief heeft, is natuurlijk teleurstellend.

Ondanks dat het slechts een nipt ver-
lies is, hadden we na het ineenstorten 
van de PvdA wellicht op winst gehoopt. 
Verliezen is nooit leuk maar een paar 
maanden terug stonden we op minder 
dan tien zetels in de peilingen. Dankzij 
sterke tv-optredens van Emile Roemer 
maar ook al die vrijwilligers die lokaal 
campagne hebben gevoerd, hebben 
we dat om kunnen zetten in een stij-
gende lijn. Wat SP Breda betreft wordt 
die stijgende lijn doorgetrokken tot aan 
de Gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018. De campagne daarvoor 
begint alweer direct!

HULPDIENST SP BREDA
     hulpdienst@spbreda.nl
 06 31 534 434
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AGENDA
ALV
Wegwijzer
Datum: 5 april 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

BUURTEN IN DE BUURT
Locatie volgt
Datum: 8 april 2017 
Tijd: 14:00 - 16:00

THEMA-AVOND ARMOEDE
Wegwijzer
Datum: 20 april 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

LEDENVERGADERING
Wegwijzer
Datum: 3 mei 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 5 mei 2017
Tijd: 11.30 - 13.30 u.
Let op gewijzigd i.v.m. bevrij-
dingsdag.

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

NIPT VERLIES, BLIK OP VOORUIT

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl



UIT DE AFDELING

Trots ben ik op onze afdeling. 
Zoveel vrijwilligers die zich de 
afgelopen maanden ingezet 

hebben voor de campagne. Ik 
weet ook dat jullie dat niet doen 
omdat het campagne is, maar 
omdat jullie geloven in de idealen 
van de SP. Samen bouwen aan 
een socialer Breda en Nederland. 
Natuurlijk baal ik, net als jullie van 
het zetelverlies. Het besef kwam 
bij mij al snel dat we door moeten. 
Dat verdienen al die vrijwilliger 
die opkomen voor al die mensen 
die ons nodig hebben. En lokaal 
zijn we nog steeds sterker dan 
het landelijke gemiddelde. Toch 
moeten we ook kritisch kijken naar 
onszelf tijdens de campagne.

150   partijvoorzitters     dachten           
zaterdag 25 maart hetzelfde. 
Hoe evalueren we de campagne. 
De jongeren, Dennis de Jong 
(Europarlementariër) vatte het 
mooi samen. Jongeren houden 
er niet van als mensen ergens 
tegen zijn. Zij zoeken hoop. Ons 

programma is steengoed, laten 
we die de komende jaren positief 
brengen naar de jongeren. Veel 
gehoord was het ontbreken van 
meerdere thema’s. Ook terecht. 
Aan ons de schone taak om deze 
kritiekpunten om te buigen in 
nieuwe mogelijkheden.

De campagne bracht ons samen, 
het verbond nieuwe mensen 
aan de partij. Het Nationaal 
ZorgFonds zette zorg op de kaart 
tijdens de verkiezingen. Ron 
Meyer noemde de campagne 
fase 1. Een nieuwe manier van 
werken is ontstaan binnen de SP. 
Moderne communicatiemiddelen 
stellen ons in staat om sneller met 
elkaar te overleggen en gegevens 
in te zien, waardoor we nog 
gerichter actie kunnen voeren. 
Veel mensen hebben sympathie 
voor de SP, nu die sympathie 
omzetten in stemmen. Ambitieus 
als we zijn willen we 1 miljoen 
mensen spreken het komende 
jaar. En daarbij zoveel mogelijk 

contactgegevens verzamelen. 
De buurten in is het credo. Geen 
onbekend terrein voor SP Breda. 

Al voor dit ambitieuze plan van 
onze partij wisten wij dat we de 
mensen moesten spreken, weten 
wat er leeft, zodat we aansluiten bij 
de wensen van de mensen met ons 
verkiezingsprogramma. getoetst 
aan solidariteit, menselijke 
waardigheid en gelijkwaardigheid. 
 
De nieuwe campagne is begonnen.  
Volgend jaar winnen we in Breda, 
want wij weten dat een sterke SP 
een zegen is voor de stad en vooral 
voor de mensen. Dat doen we op 
straat. Spits je oren en geef je 
ogen goed de kost in jouw buurt. 
Stemmen winnen we met lokale 
thema’s. Deel ontwikkelingen in 
jouw buurt met ons via de bekende 
kanalen. Wij helpen de mensen 
verder vooruit, samen met ze dus 
voer gesprekken, analyseer en 
vooral DOE MEE.

Baal je van de winst van 
Groenlinks, zie je liever 
SP’ers aan de macht en zet je 

je ook in voor een gelijkwaardiger 
Nederland waarin we rekening 
houden met alle mensen en we 
opkomen voor elkaar. Word dan 
actief bij ROOD. 

Bezoek onze pagina op Facebook 
en bekijk ook eens het Instagram-
account onder dezelfde naam.

VAN DE VOORZITTER

ROOD              

ROODBreda

HULPDIENST
Iedere dinsdag houdt de SP hulpdienst spreekuur (zowel telefo-
nisch als op kantoor. Je vindt ons in de Wegwijzer van 19:30 uur 
tot 20:30 uur. Ook zijn we te bereiken via e-mail.

Zit je met zorgen qua huur, zorg, inkomen, etc, zoek ons op, 
wellicht kunnen we je helpen of doorverwijzen naar de juiste 
personen.

hulpdienst@spbreda.nl 06-31 534 434



In maart sprak de commissie 
economie over het armoede-
beleid. Het is volgens SP Breda 

goed dat de trend om minder hard 
en minder veroordelend naar 
huishoudens in armoede te kijken, 
wordt doorgezet. Maar er wordt 
ook nog wel erg veel onderzocht, 
veel overlegd en veel gepraat over 
armoede. Dat terwijl de kern van 
armoede heel simpel is: mensen 
houden gewoon te weinig geld 
over om volwaardig en goed te 
kunnen leven.

Alhoewel de landelijke politiek 
over inkomenspolitiek gaat, 
heeft de gemeente wel degelijk 
mogelijkheden om armoede 
aan te pakken. SP Breda gaf de 
wethouder daarvoor een groot 
aantal suggesties mee.

Nadat wethouder Marianne de Bie 
(D66) de inbreng van de commissie 
heeft verwerkt, komt het stuk 
nogmaals terug in de commissie 

om het uiteindelijk in de raad 
vast te stellen. Ondertussen gaat 
SP Breda niet achterover leunen. 
Integendeel! We organiseren 
binnenkort een thema-avond 
armoede om met mensen en 
organisaties uit de stad samen tot 
concrete aanbevelingen te komen. 
Daarbij kan je denken aan het 
oormerken van armoedegelden, 
het verlagen van drempels tot 

armoederegelingen en het 
schrappen van eigen bijdrages en 
het eigen risico in de zorg. Deze 
zullen we dan de volgende keer in 
de raad inbrengen als aanvulling 
op hetgeen waar de wethouder 
mee terugkomt. Hou de site en de 
weekmail in de gaten. De thema-
avond vindt plaats op donderdag 
20 april. Start om 20:00 uur in de 
Wegwijzer.

Donderdag 23 maart 
werd Bredanaar Michiel 
van Nispen opnieuw 

geïnstalleerd als Tweede 
Kamerlid voor de SP. Evenals in 
de vorige kabinetsperiode zal hij 
woordvoerder justitie en sport 
worden. 

De andere twee kandidaat-
Kamerleden uit Breda, Bas Maes 
(plek 21) en Patrick van Lunteren 
(plek 46), wisten niet één van de 
veertien zetels te bemachtigen. 
Toch zijn wij blij dat we met 

Michiel weer een Kamerlid uit 
onze afdeling hebben. Wij wensen 
hem alle succes en twijfelen er 
niet aan dat hij zijn goede werk 
onverminderd voortzet. 

Met verder vijf mensen in de 
Gemeenteraad en twee in de 
Provinciale Staten heeft onze 
afdeling nog altijd korte lijnen met 
alle bestuurslagen. Dat komt ons 
werk zeker ten goede.

UIT DE GEMEENTE  
AANVALSPLAN ARMOEDE!

MICHIEL VAN NISPEN OPNIEUW KAMERLID



Ze zijn bescheiden en willen er eigenlijk niets 
van weten. Na 30 jaar nemen ze als bestuurslid 
afscheid van hun buurthuis, de Beemdentil. De 

één na 31 jaar, de ander 27 jaar en de derde ook in 
die orde van tijd. Ongelofelijk lang hebben ze zich met 
hart en ziel ingezet om het buurthuis draaiende te 
houden.

Kom daar nog maar eens om anno 2017. Met een 
buiging en gepaste bos bloemen en wijn nam ik 
woensdagochtend afscheid van ze. Nu is het tijd 
voor een nieuwe lichting, met nieuw elan en nieuwe 
passie.

Een half jaar geleden besloten we dat het stokje over 
gedragen moest worden. Het lukte niet meer om de 
buurt in beweging te krijgen in het buurthuis. Niet 
dat het financieel of anderszins slecht draaide, maar 
de echte buurtfunctie werd gemist. Een pijnlijke 
beslissing. Voor mij als wethouder maar vooral voor 
hen natuurlijk. 3 decennia ziel en zaligheid. Dan moet 
je even slikken. Het half jaar dat de opzegtermijn 
duurde, hebben ze gebruikt om alles op te ruimen en 
vooral te wennen aan het afscheid.

Buurtbewoners zagen ze al die maanden af en aan 

rijden met wagens vol spullen. “Blijft er nog wel wat 
over?  Zo vaak als ze met auto’s en aanhangers rijden…, 
het lijkt wel of ze het hele buurthuis leeghalen, tot 
de plinten aan toe”. Maar 30 jaar buurthuis, dan 
heb je wel wat verzameld op zolder, in alle kasten 
en opbergruimten. En alles heeft zijn verhaal en 
herinnering. Dat hakt er behoorlijk in.

Ik kan niet anders zeggen dan dat het buurthuis 
supergoed is opgeleverd. Netjes schoon en leeg 
gemaakt. De bruikbare inventaris is achtergelaten. 
Daar heeft het nieuwe bestuur een aardige start mee. 
Hooguit hier en daar een kwastje voor een eigen 
nieuw accent. Het nieuwe bestuur presenteerde zich 
dinsdagavond al aan de wijk. Ze gaan er met goede 
moed tegenaan. Ik verwacht daar mooie dingen van. 
Als de buurtbewoners er samen de schouders mee 
onder zetten, krijgt de Haagse Beemden er weer een 
kloppend hart bij. “Zoals in de beginjaren van de 
Beemdentil”.

Die beginjaren hebben ze meegemaakt. En met alle 
ups en downs nadien is er veel gebeurt rondom de 
Beemdentil. Dank daarvoor, Ankie, Annemarie en 
Harko.

ACHTERGROND
KOM ER NOG MAAR EENS OM - wethouder


