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AGENDA
Openbare Avond 
Zorgcampagne
Datum: 23 mei 2016
Locatie: Buurthuis Erasmus
Tijd: 19.30 - 22.00 uur

ALV - Bestuursverkiezingen
Datum: 1 juni 2016
Locatie: Wegwijzer - Breda
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Buurten in de Buurt
Datum: 4 juni 2016
Locatie en tijd volgen later op 
de webagenda van SP Breda

ALV ROOD Landelijk
Datum: 5 juni 2016
Locatie: 
De Moed - Amersfoort
Tijd: 11.00 - 16.00  uur

Aardbeienfeesten
Datum: 11 en 12 juni 2016
Locatie: Zundert
Voor meer info kunt u mailen 
naar paul@spbreda.nl

SP BREDA KOMT MET MELDPUNT 
MISSTANDEN ATEA

ROOD, Jong in de SP
rood@spbreda.nl

SP Breda breda.sp.nl@SPBreda

SLAGKRACHT
SP Breda SlagKracht
SlagKracht Magazine is is het 
vernieuwde 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?
Email: slagkracht@spbreda.nl

Terwijl woensdag 2 mei op de achter-
grond het luchtalarm klonk, was er op de 
Riethil in Breda een heel ander alarm te 

horen: het ATEA-Alarm. Het was de start van 
een meldpunt voor misstanden bij ATEA. In de 
afgelopen maanden bereikten ons klachten 
over ATEA. Samen streden we in het verleden 
met succes voor het behoud van de sociale 
werkvoorziening in Breda. Juist vanwege het 
grote belang dat wij aan ATEA hechten, moet 
de kwaliteit omhoog. 

Op de website www.atea-alarm.nl kan ieder-
een die dat wil – eventueel anoniem – zijn erva-
ringen delen. We gaan alle klachten bundelen 
in één zwartboek, wat we vervolgens overhan-
digen aan de verantwoordelijk wethouder. Via 
dit zwartboek hoopt SP Breda verbeteringen 

bij ATEA af te dwingen. Wij zijn benieuwd naar 
verhalen. Werk jij zelf bij ATEA of ken je men-
sen die via ATEA ergens aan de slag zijn? Deel 
dan je ervaringen op de website. 

Het meldpunt www.atea-alarm.nl zal minimaal 
enkele maanden online blijven voor het verza-
melen van zoveel mogelijk klachten.

Inmiddels zijn er bij het ter perse gaan van de 
Slagkracht al 28 meldingen binnen. Daaruit is 
op te maken dat er zeker verbeterpunten lig-
gen. In de komende weken zullen we bij ande-
re plaatsen waar ATEA-medewerkers werken 
aandacht vragen voor het meldpunt. Gezien de 
meldingen en de feedback die we krijgen voor-
ziet het meldpunt zeker in een behoefte. 

Foto: Bas Maes



UIT DE AFDELING

Voor u ligt de nieuwe 
SlagKracht van mei. Dit-
maal opnieuw met een 

prachtige column van Hans 
Creemers. Afgelopen maand 
stapte Jamal el Kaddouri 
uit onze fractie. Wij hadden 
graag gezien dat hij samen 
met ons de Raadstermijn had 
afgemaakt en wij balen van 
zijn besluit. Binnen het be-
stuur en de fractie hebben we  
Jamal geprobeerd te facilite-
ren en bij ons te houden. He-
laas is dit niet gelukt. De fractie 
gaat nu verder met vijf sterke 
Raadsleden in wie het bestuur 
alle vertrouwen heeft. Twee 
grote campagnes lopen op dit 
moment. Zo ging afgelopen 2 
mei het ATEA-ALARM af met 
de lancering van ons meld-
punt op www.atea-alarm.nl. 
We willen graag klachten ver-
zamelen van mensen die voor 
of via ATEA werken of te ma-

ken hebben met ATEA op een 
ander vlak. Met deze klachten 
gaan we vervolgens naar wet-
houder De Bie. Het rommelt al 
langer bij ATEA en we krijgen 
er door middel van gesprek-
ken met ATEA niet de vinger 
achter de pols. Nu nemen 
we het heft in eigen hand en 
bundelen we de klachten zelf. 
Mocht je mensen kennen, 
of zelf klachten hebben over 
ATEA meld ze op de website.

Op 1 mei vond de landelijke 
aftrap plaats van het Nationa-
le Zorgfonds. Ik heb er al eer-
der over geschreven. De SP en 
een heleboel sympathisanten 
willen af van de macht van de 
zorgverzekeraars en het eigen 
risico. Tachtig procent van de 
mensen in Nederland is voor 
de afschaffing van het eigen 
risico, terwijl tachtig procent 
van de Tweede Kamer tegen 

is. Dat is nogal een kloof. Om 
die macht te breken moet er 
een nieuw Zorgfonds komen 
dat van ons allemaal is. Geleid 
door de overheid en zonder ei-
gen risico. We houden de zorg 
betaalbaar en bereikbaar en 
de straf op ziek zijn schaffen 
we af. Daarnaast brengt het ei-
gen risico het gevaar met zich 
mee dat mensen belangrijke 
zorg mijden uit angst voor de 
kosten. SP Breda trapte af op 
14 mei tijdens SuperZaterdag. 
Wij zijn op zoek naar verhalen 
uit de zorg over misstanden 
met zorgverzekeraars, proble-
men die ontstaan door het ei-
gen risico. Doe vooral mee en 
deel de ervaringen. Hoe meer 
mensen zich uitspreken voor 
het Nationaal Zorgfonds, hoe 
sterker we staan. Laten we de 
kloof tussen politiek en volk 
dichten op dit onderwerp. 
Kijk voor meer informatie op            

www.nationaalzorgfonds.nl.

Tot op vorige maand was 
het goed mogelijk dat dit ex-
emplaar van uw SlagKracht 
vakkundig werd ingevouwen 
en verdeeld door Els van der 
Vaart. Els is al jaren trouw lid 
en heeft meer dan tien jaar 
deel uitgemaakt van het Tri-
buneteam dat iedere maand 
de Tribunes en de SlagKrach-
ten verzendklaar maakt. Af-
gelopen maand stopte ze, om 
gezondheidsredenen. Dat wil 
niet zeggen dat ze nu stil zit, 
maar de combinatie van acti-
viteiten werd teveel. Namens 
de SP ben ik haar een bloe-
metje gaan brengen en via 
deze weg wil ik haar opnieuw 
hartelijk bedanken voor alle 
inzet die zij de afgelopen jaren 
heeft getoond voor de SP.

VAN DE VOORZITTER 

Het actieteam is afgelo-
pen weken weer een 
aantal keer op stap ge-

weest. Zo hebben ze Tribunes 
uitgedeeld op het Brabant-
plein en stonden ze op maan-
dag 9 mei bij SKIL (Bosch) om 
aandacht te vragen voor het 
ATEA-alarm zoals hierboven 
beschreven. 

De twee Peters van het actie-
team gingen op zaterdag 30 
april op pad met een wagen 
vol bloemen om de oudere le-
den van de afdeling een bloe-
metje te overhandigen. De SP 
Breda zet traditiegetrouw ie-
der jaar een aantal oudere en 
trouwe leden in het zonnetje.

Normaal doen we dit op 1 
mei, maar 1 mei viel op een 
zondag dit jaar en de SP Bre-
da  houdt rekening met de 
rust op zondag. 1 mei is Dag 
van de Arbeid en een mooie 

dag om stil te staan bij al het 
harde werk dat de ouderen in 
ons land hebben verricht in de 
jaren na de Tweede Wereld-
oorlog tijdens de wederop-
bouw. Zij hebben ervoor ge-
zorgd met hun mentaliteit van 
hard werken, bouwen en niet 
zeuren dat Nederland een 
welvarend land is geworden. 
Een feit waar de kinderen en 
kleinkinderen van deze gene-
ratie ouderen nog steeds de 
vruchten van mag plukken. 

Als SP komen we graag op 
voor de ouderen, zij verdie-
nen goede zorg en het recht 
op een goede oude dag. Geen 
getouwtrek met hun pensioe-
nen en aow. 

De bloemen werden hartelijk 
ontvangen en wij zijn blij dat 
ook vele ouderen onze partij 
en onze zaak steunen.

ACTIETEAM 

Foto: Peter Nuijten



UIT DE GEMEENTE 
FRACTIE 
Dwing mensen met een 

laag inkomen niet ie-
der jaar opnieuw kwijt-

schelding aan te vragen. 

Dat zei de SP in de raadsverga-
dering van donderd 21 april. 
Daar werd de begroting van 
de belastingsamenwerking 
besproken. Wethouder Paul 
de Beer (D66) had in de Com-
missie Bestuur al positief ge-
reageerd op de oproep . 

Elk jaar vraagt een groep men-
sen kwijtschelding aan van ge-
meentebelastingen en krijgt 
die ook toegewezen. 
Die groep zou niet elk jaar op-
nieuw schriftelijk kwijtschel-
ding aan moeten vragen vindt 
de SP fractie. 2017 wordt het 
jaar van de dienstverlening 
en die gaat ten allen tijde om 
de mensen waarvoor we het 
doen. Kunnen we geen eind 
maken aan deze onnodige bu-
reaucratie? 

Naast de onnodige bureacrat
ie wil de fractie van het Col-
lege van B&W weten hoeveel 
geld er in Breda overblijft 
op het zorgbudget. Dit naar 
aanleiding van recent gepu-
bliceerd onderzoek waaruit 
blijkt dat gemeenten hierop 
naar schatting zeker 310 mil-
joen overhouden. In oktober 
bleek al dat ook Breda voor 
het zoveelste jaar op rij afste-
vent op een overschot op het 
zorgbudget.

SP Breda vraagt nu wat de 
meest recente cijfers zijn. “Ik 
wil weten hoe het kan dat er 
ondanks fikse bezuinigingen 
toch weer geld overblijft”, zegt 
SP-fractievoorzitter Bas Maes. 
“Bovendien wil ik weten hoe 
dat het geld dat overblijft, 
opnieuw ingezet gaat worden 
voor de zorg. Hoe gaan we er-
voor zorgen dat geld voor de 
zorg ook daadwerkelijk naar 
de zorg gaat?”

De innovatieve samenleving

Breda is een wakkere 
stad. Dat durf ik wel te 
stellen na afgelopen 

vrijdag. Onze super-enthou-
siaste EU-watcher nam mij 
mee naar de uitreiking van de 
iCapital Award. Deze wed-
strijd werd dit jaar voor de 
2e keer georganiseerd door 
de Europese Commissie. Het 
zet steden in de spotlights 
die innovatie in hun stad 
stimuleren met als doel de 
leefomgeving van de inwo-
ners te verbeteren. Onze 
EU-watcher had een prachtig 
verhaal over Breda ingediend 
om mee te dingen naar die 
prijs. Met Breda Begroot, City 
of Imagineers, Smart City en 
Robbie de Rat laten we veel 

vernieuwing zien. We vielen 
net buiten de top 9. Maar 
dat is lang geen schande als 
je ziet wie in die top 9 staan: 
Berlijn, Parijs, Milaan, Turijn, 
Wenen, Glasgow, Eindhoven 
en Oxford, met als Amster-
dam als winnaar.
Amsterdam won overigens 
terecht, wat mij betreft. Dat 
verhaal hing niet aan een in-
novatieve stad, maar juist aan 
een innovatieve samenleving. 
En daar draait het natuurlijk 
om. Mensen maken de stad. 
Heb je als stad de zaken zo 
voor elkaar dat vernieuwing 
en creativiteit er als van-
zelf uit komt. Met Pakhuis 
de Zwijger en De Waag als 
iconen van die voedingsbo-
dem heeft Amsterdam een 
prachtig verhaal.

Je zou als chauvinistische Bre-
danaar natuurlijk wel bijna 
denken dat ze het bij ons heb-
ben afgekeken. Maar dat is 
onzin natuurlijk. Succes kent 
vele vaders. In de verhalen 
van alle negen steden voel je 
dezelfde dynamiek. Er is veel 
ruimte voor mensen om de 
stad te maken. Overal komen 
nieuwe vormen van com-
municatie en samenwerking 
van de grond. Amsterdam 
heeft dat gewoon het beste 
verwoord en heeft die werk-
vormen al wat verder ingebed 
in de eigen organisatie. Daar 
kan Breda nog een stuk in 
verbeteren. Organiseer je ge-
meente zo dat die voedings-
bodem optimaal tot zijn recht 
komt. Flexibel, enthousiast en 
vanuit een positieve grond-

houding voor veranderingen. 
Aan onze EU-watcher zal het 
in ieder geval niet liggen. 
Uiteraard is de Bredase kwar-
tiermaker voor innovatie in 
eigen organisatie ook al aan 
de slag.
We ontwikkelen gestaag 
verder met alle creatieve 
geesten in Breda. En metDi-
ane Nijs als gemotiveerde 
hoogleraar Imagineering in 
onze stad kan het eigenlijk 
niet mis gaan. Zij weet voor 
elk complex vraagstuk wel 
een oplossing te vinden. De 
volgende keer doen we vast 
mee aan de prijzen. Wie 
weet, wel samen met Eind-
hoven. Het fotomomentje 
hebben we alvast geoefend.

WETHOUDER



Bombardementen in Syrië? 
ROOD Breda zei op 4 mei sa-
men met andere jongeren: 
“Niet in mijn naam!” De bur-
geroorlog in Syrië heeft in-
middels meer dan 260.000 
slachtoffers gemaakt. Tien 
miljoen mensen zijn voor het 
geweld op de vlucht geslagen. 
“We moeten iets doen, is een 
veel gehoorde reactie op het 
geweld van ISIS”, zegt Heleen 
van der Most namens ROOD. 
“Maar laten we de lessen uit 
vorige oorlogen in het Mid-
den-Oosten niet vergeten. 
Nóg meer bommen leiden 
niet tot vrede maar tot nog 
meer oorlog. En nóg meer 
mensen op de vlucht!”

DE SP IN ACTIE
ROOD

Door Hans Creemers

Het Bredaas Museum 
gaat samen met Moti, 
Museum voor Beeldcul-

tuur in het gebouw van Moti 
aan de Boschstraat. Oorspron-
kelijk het ‘Oude Mannenhuis’.
(18e eeuws bejaardentehuis 
voor armen)

Een paar jaar geleden is de 
mooie open binnenplaats met 
zuilengalerij gesloopt en daar 
staan nu de moderne lelijke 
glazen en betonnen bakken.

Eeuwig zonde. De keuze om 
het samengevoegde nieuwe 
museum dan ook in dat ge-
bouw te huisvesten is niet 
mijn keuze. Het is te klein en 
niet mooi. Het gebouw van 
de gemeente aan de Parade 
waar nu het Bredaas Muse-
um in zit en het Stadsarchief 
is mooier, ruimer en biedt ook 
meer uitbreidingsmogelijkhe-
den. Het Bredaas Museum is 
eigenlijk een samenvoeging 
van het Bisschoppelijk Muse-
um en het Stedelijk Museum. 

De stichtingen zoals ‘Vrienden 
van het Bredaas Museum’ 
gaan over vele stukken die ze 
in bruikleen geven aan het 
museum. Als daar niet goed 
mee wordt omgesprongen 
door onkunde, plaatsgebrek 
e.d. dan zouden deze werken 
kunnen verdwijnen.
Tevens kun je de salarissen 
van de top drastisch inperken 
zodat er meer geld overblijft 
voor het onderhoud van het 
gebouw en aankopen van 
kunst.

Ook de Grote Kerk is eigenlijk 
een museum. Daar liggen de 
voorouders van Willem van 
Oranje zoals René van Cha-
lon/Orange en Engelbrecht 
van Nassau. Omdat Breda was 
bezet door de Spanjaarden is 
er bij de moord op Oranje in 
Delft in 1584 voor gekozen om 
noodgedwongen de traditie 
te veranderen en nu liggen de 
Oranjes dus in Delft. Het idee 
om de kerk te gebruiken om 
het verhaal van de Nassaus te 
vertellen is een goede, maar 

ik zou dan ook de 80-jarige 
oorlog daarin willen zien.

Door de inbreiding van de 
Trip van Zoutlandtkazerne, 
wat weer een gevolg is van de 
sluiting van de Seeligkazerne, 
verliest het Generaal Mazcek 
Museum zijn vaste stand-
plaats en is naarstig op zoek 
naar een nieuwe locatie. Ver-
der hebben we nog het Mu-
seum Oorlog en Vrede aan de 
Ginnekenweg (het huis met 
de bomen), waar oud geschie-
denisleraar Wim Mol de scep-
ter zwaait. Er zijn daar wisse-
lende tentoonstellingen maar 
de rode draad is de bezetting 
van Nederland van 1940-1945 
door de Duitsers.

Ook kan men terecht in het 
Wilhelminapaviljoen (oude 
19e eeuwse HBS) op het Kas-
teelplein waar de KMA een 
expositie heeft.

Oud fysiotherapeut Pim 
Monné heeft in Prinsenbeek 
ook een Mobilisatiemuseum 

1939-1940 van de grond ge-
tild. Door de verbouwing van 
garages is het intiem maar er 
is heel veel te zien.

Door vrijwilligers zijn er ma-
quettes gemaakt van kaze-
matten en egelstellingen. Er 
zijn situaties uitgebeeld met 
poppen met de juiste unifor-
men en entourage zoals een 
lazaret en een stelling bij een 
brug. Een keur aan uniformen 
zijn er te zien van het Neder-
landse Leger. Zelfs een geweer 
mogen de kinderen heel even 
vasthouden! Er zijn ook zwart 
wit films te zien waaronder 
beelden van een neerstortend 
Luftwaffetoestel bij Prinsen-
beek. Zeer de moeite waard 
om eens te gaan kijken aldaar.

Eerst even bellen of mailen 
naar:
  info@weestopuwhoede.nl 
  www.weestopuwhoede.nl 
  Kapelstraat 30, Prinsenbeek,     
  06-16415002.

Achtergrond Over Bredase musea  


