
Donderdagavond 20 april zijn 
ongeveer 65 mensen naar De 
Wegwijzer gekomen om mee 

te praten over armoede in Breda. Ria 
Wiegeraad: “Ik ben heel blij met deze 
grote opkomst van vooral ook mensen 
die zelf met weinig inkomen moeten 
rondkomen en in armoede leven. Want 
om hun ging het op deze avond!” Ter 
sprake kwam onder andere de bureau-
cratie en de wijze waarop de Belasting-
dienst bijvoorbeeld met terugvorderin-
gen werkt. Wiegeraad: “Door mensen 
eerst toeslagen toe te kennen en ze 
vervolgens weer terug te eisen komen 
mensen in grote problemen. Dat werkt 
de bestrijding van armoede door ge-
meenten juist tegen!”

De gastsprekers waren Hans Martin 
Don, SP-senator en directeur Leger 
des Heils Zuid, Willem Hoogkamer van 
het Stichting Sinterklaas Kindercomité 

Breda en Sandra van Houts, bewind-
voeder. Vanuit hun inbreng werd ook 
met de zaal gesproken over de grote 
groep werkende armen, de ontoegan-
kelijkheid van de inkomensondersteu-
nende armoederegelingen en de klei-
ne organisaties in Breda die zich bezig 
houden met armoede. “We gaan met 
de reacties en al datgene wat we giste-
renavond hebben gehoord aan de slag 
en verwerken dit in ons Aanvalsplan 
Armoede”, zegt Wiegeraad. “Door deze 
avond ben ik nog meer gesterkt om de 
strijd tegen armoede voort te zetten!” 

Mocht je er niet bij geweest zijn en nog 
willen reageren met je verhaal, ervarin-
gen of vragen hebben, schroom niet en 
laat het ons vooral weten. Jouw stem, 
jouw verhaal is belangrijk en moet ge-
hoord worden! 
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AGENDA
NIEUWE LEDENAVOND
Stadserf
Datum: 11 mei 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

WIJKTOUR - WISSELAAR
Hoge Vucht
Datum: 27 mei 2017 
Tijd: 11:00 - 16:00

LEDENVERGADERING
Wegwijzer
Datum: 7 juni 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 9 juni 2017
Tijd: 11.30 - 13.30 u.

SLAGKRACHT

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

SP BREDA GAAT STRIJD AAN MET ARMOEDE

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

ria@spbreda.nl

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl

HULPDIENST
Iedere dinsdag houdt de 
SP hulpdienst spreekuur 
(zowel telefonisch 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.

hulpdienst@spbreda.nl

06-31 534 434

06-22 042 839



UIT DE AFDELING

Let op deze Slagkracht heeft 
een extra bijlage. In de 
envelop vind je een oproep. 

We zoeken kandidaten voor 
de Gemeenteraadsverkiezing 
van 2018. Op dit moment is de 
kandidatencommissie hard bezig 
met gesprekken te voeren en 
achter de schermen te regelen 
dat we volgend jaar mee kunnen 
en mogen doen in Breda. Daar 
gaat meer werk in zitten dan je 
denkt. In mei starten onze eerste 
gegadigden met de cursus Lokale 
Politiek. Hier leren zij in zes 
cursusdagen de beginselen van het 
raadswerk. Ook in september is er 
een cursus. Denk jij te voldoen aan 
de eisen uit de brief en lijkt het jou 
leuk, interessant en uitdagend om 
de waarden van de SP, de mensen 
in Breda en onze lokale democratie 
te vertegenwoordigen meld je dan 
aan middels de instructies in de 
brief. Wanneer jouw aanmelding 
wordt ontvangen hoor je spoedig 
van ons wanneer je op gesprek kan 
komen.

Ook wil ik je in mijn maandelijkse 
column graag voorstellen aan 
het uitgebreidde bestuur. Sinds 
het vertrek van Stefan Jaspers als 
onze organisatiesecretaris waren 
we op zoek naar een nieuwe 
organisatiesecretaris, Daarnaast 
hadden we iemand nodig die het 
bestuur kwam versterken. Beiden 
hebben we gevonden. Allereerst 
stel ik je graag voor aan Heleen 
van der Most. Zie was al zittend 

bestuurslid (ROOD) en is door 
ALV van april verkozen tot onze 
nieuwe organisatiesecretaris. Ze is 
inmiddels al aan de slag. Haar taken 
van ROOD heeft ze overgedragen 
aan ons nieuwe bestuurslid, Adi 
Vranac. Adi komt uit ROOD en is 
dan ook de perfecte jonge gast 
om ROOD verder uit te bouwen. 
Lees hun uitgebreide biografieën 
op onze website onder het kopje 
bestuur.

Het is feest volgend jaar. 
SP Breda bestaat dan 25 
jaar. Paul Marijnissen en 

een speciaal team zijn bezig 
met een mooie verrassing. In 
januari volgend jaar zullen wij 
deze verrassing presenteren en 
uitdelen. Tot die tijd ligt er nog 
veel werk klaar. Niet alleen voor 
de feestcommissie, maar voor 
de hele afdeling. SP Breda is een 
sterke afdeling met een gestage 
groei. Sterke mensen op de juiste 
plekken. Zowel vroeger als nu. Bij 
de vorige verkiezingen haalden we 

zes raadszetels, een record. Eentje 
die we volgend jaar hopen te 
verbeteren. Zo gaan we de wijken 
en dorpen in de komende tijd en 
daar zijn alle handen bij nodig. 
De caravan heeft een likje verf 
nodig, spullen moeten bedacht en 
gemaakt worden en later dit jaar 
zal er heel wat materiaal geflyerd 
moeten worden. Voor ieder is 
er wat te doen en we hopen ook 
op jouw hulp. Bied jij ons deze 
helpende hand?

VAN DE VOORZITTER

VAN DE ACTIECOÖRDINATOR        

                              breda.sp.nl

paul@spbreda.nl



DIRK UIJL - RAADSLID

Onder druk van de SP 
komt wethouder Adank 
van Breda met een 

notitie over hoe om te gaan met 
AirBnB, de populaire verhuursite 
van particuliere kamers en 
woningen. De SP heeft tijdens 
een commissievergadering van 
de gemeenteraad stevige kritiek 
geuit op het effect van dergelijke 
verhuur op de stad en de manier 
van werken van het bedrijf. Helaas 
bleek tijdens de vergadering dat 
lang niet alle politieke partijen 
zich bewust zijn van de kwalijke 
werkwijze van AirBnB, en 
vergoelijkten zij dit met termen als 
deeleconomie en het feit dat het 
mooi is dat iemand een zakcentje 
bij kan verdienen. Daarmee 
schetsen zij echter een heel 
verkeerd beeld, AirBnB is namelijk 
een wolf in schaapskleren.

Het klinkt mooi: je hebt een huis 
waarin je 1 of meerdere kamers 
eigenlijk nooit gebruikt. Op AirBnB, 
maar ook andere verhuursites, 
bied je die kamer te huur aan, 
en de toerist die er gebruik van 
maakt logeert op een leuke en 
soms ook originele plek. Voor de 
bemiddeling betaal je AirBnB een 
percentage van de huur. In steden 
als Amsterdam en Maastricht heeft 
dit echter zo’n vlucht genomen, 
dat hele straten op de site worden 
aangeboden. De enkele “vaste” 
bewoner die nog overblijft 
heeft daardoor elke dag nieuwe 
buren. Buren die permanent in 
vakantiestemming heersen, met 
alle gevolgen voor geluidsoverlast 
en rotzooi tot gevolg. Daarnaast 
worden woningen aan de 

huizenmarkt onttrokken en 
worden de resterende woningen 
onbetaalbaar voor gewone 
mensen.

Daarnaast is AirBnB door het grote 
aanbod en het gemak waarmee 
verhuurt wordt een rechtstreekse 
concurrent voor hotels. Alleen 
heeft AirBnB geen kosten als het 
gaat om het voldoen aan brand- en 
voedselveiligheidsvoorschriften. 

Tenslotte is het argument dat 
een bijstandsmoeder een mooi 
zakcentje bij kan verdienen op deze 
manier natuurlijk flauwekul.

Zaken waar hotels zich wel aan 
moeten houden en waar zij ook 
op gecontroleerd worden. Wel 
de lusten, maar niet de lasten 
van een hotel dus. Dat is gewoon 
oneerlijke concurrentie. Daarnaast 
dragen reguliere hotels in Breda 
toeristenbelasting af. Geld dat de 
gemeente gebruikt om de stad 
mooi mee te houden, maar ook 
om voorzieningen als bibliotheken 
en buurthuizen in de wijk mee 
op peil te houden. AirBnB draagt 
geen toeristenbelasting af voor de 
huizen die via haar site worden 
verhuurd, dus ook hier geldt: wel 
de lusten, niet de lasten.

Ook laten politieke partijen 
zich inpakken door de term 
deeleconomie. Het klinkt immers 
sympathiek om te delen wat je 
over hebt of uit te lenen wat je niet 
gebruikt. Maar kamers worden 
niet gedeeld of uitgeleend via 
AirBnB, ze worden verhuurd. En 
het geld dat met die bemiddeling 

gemoeid gaat, komt in de zakken 
van AirBnB. Dit wordt dus niet bij 
de slager of de supermarkt om 
de hoek uitgegeven, waardoor de 
verhuursite ook nog een nadelig 
effect op de lokale economie 
heeft. Tenslotte is het argument 
dat een bijstandsmoeder een 
mooi zakcentje bij kan verdienen 
op deze manier natuurlijk 
flauwekul. Als we er al vanuit gaan 
dat er bijstandmoeders zijn met 
huizen vol lege kamers, moeten 
we ons als gemeente toch achter 
de oren gaan krabben dat mensen 
de verhuur van hun huis nodig 
hebben om rond te komen.

De SP is dan ook blij dat we als 
Breda, nog voordat de overlast 
van AirBnB volledig uit de hand 
loopt, kijken hoe we deze vorm 
van verhuur kunnen reguleren. 
Want hoewel we voor een verbod 
landelijk wet- en regelgeving nodig 
hebben, laten andere steden in 
Nederland zien dat er lokaal wel 
degelijk mogelijkheden zijn om 
deze wolf te temmen.

UIT DE GEMEENTE  
OPINIE - AIRBNB IS WOLF IN SCHAAPSKLEREN



Je zou er zo willen wonen toch, wethouder?’.  Hij 
maakte vrijdagmiddag een grapje. Maar, waarom 
niet.  Het bruist er aan alle kanten. Stadslandbouw, 

zelf ontworpen buurtpark, drie goed bezochte 
wijkcentra, een goed draaiend winkelcentrum, een 
sfeervolle kinderboerderij en een heel actieve groep 
mensen die het wijkplatform trekken. Een mooi mix 
van mensen uit alle hoeken van de wereld en van alle 
pluimages. 

In een week tijd was ik er drie keer. En drie keer was 
het feest. Dat is wel een schril contrast met een jaar 
of 10 geleden. Toen durfde je er met de bus nog niet 
doorheen. Zat er zelfs beveiliging naast de chauffeur. 
Je kan het je nu niet meer voorstellen. Zo gezellig als 
de opening van het buurtpark vorige week zaterdag 
was. Honderden mensen die langs kraampjes gingen, 
elkaar de eigen cultuur lieten proeven en beleven. Van 
Caribische dans, via de Turkse thee zo in de spontane 
slot karaoke met Gradje Damen. Heerlijk. 

Zo hartverwarmend was ook de maandelijkse 
fietstocht woensdag langs de bewonersinitiatieven. 
Club Kruimel die speelgoed en kleding voor kinderen 
met een beperking inzamelt en uitgeeft. De mensen 
van de Mattheuskerk die onbaatzuchtig en in 
alle nederige bescheidenheid die bij hen past de 
medemens een handje helpen. Een bescheidenheid 
overigens die hen siert maar ook wel wat te kort 
doet. Want tussen de regels door maken ze enorm 

veel verschil voor mensen in de buurt en voor de 
nieuwkomers die vluchten voor oorlog en ellende 
elders in de wereld.

Koud en toch warm zo stond in de mail met foto 
genomen bij flatbewoners.Die waren de troep om 
hun flats zat. Het zag er niet uit. Het leek wel de derde 
milieustraat van Breda maar dan illegaal. Samen met 
de corporatie hebben ze het aangepakt. Een ingenieus 
systeem met garageboxen en sleutelbeheerders houdt 
al het afval van de straat. En bijvangst is dat bewoners 
van alle flats nu contact met elkaar hebben. Doe ons 
nog een paar grijpers en ringen voor zakken, dan 
prikken we de laatste snippers en peuken voortaan 
ook op met de kinderen. 

En dan komt er binnenkort nog een Multi functioneel 
centrum bij ook. Het oude politiegebouw is gekocht 
door een Turkse stichting Yeni Camii. Aan die kant van 
de wijk gaat ook van alles van de grond komen. Ze 
hebben er zin in blijk bij een rondgang door het nu nog 
lege gebouw. Bijles aan kinderen, buurtactivititeiten, 
braderieën en nog veel meer. En ook gebed ja, dat 
ook.

Je zou er zo willen wonen daar in Breda Noord. Het 
bleef dan ook nog lang gezellig vrijdagmiddag/ -avond 
na de onthulling van het nieuwe logo van Buurthuis 
Geeren Noord. Een buurthuis, helemaal zelf door de 
buurtbewoners overeind gehouden.

ACHTERGROND
JE ZOU ER ZO WILLEN WONEN - wethouder


