
In de vorige Slagkracht kon je lezen 
dat Raadslid Ria Wiegeraad samen 
met andere experts op het gebied 

van armoede een thema-avond hiel-
den over het thema armoede. Deze 
avond werd bezocht door 65 mensen. 
Na deze avond hebben we niet stilge-
zeten. De SP gaat armoede in Breda 
aanpakken en daar hebben we de hulp 
bij nodig van wethouder Marianne de 
Bie (D66).

Op maandag 29 mei bood de SP samen 
met allerlei betrokkenen het aanvals-
plan armoede aan voorafgaand aan de 
commissie economie. 

Dit is wat ons raadslid Ria Wiegeraad 
hierover zei: “Het Aanvalsplan Armoe-
de is opgesteld samen met de mensen 
zelf, die direct met armoede te maken 
hebben. We willen met dit plan juist 
hen een stem geven want die blijft 

mede vanwege schaamte, vaak onge-
hoord in de politiek!” Naast de ervarin-
gen van de mensen die het betreft, be-
vat het aanvalsplan ook veel suggesties 
om armoede aan te pakken. “En dat is 
hard nodig!”, zegt Wiegeraad. “In 2015 
leefden in Breda 8.525 huishoudens in 
armoede, waaronder bijna 4000 kinde-
ren. Dit aantal daalt niet. Sterker nog: 
ondanks het economisch herstel is dit 
aantal in 2016 gestegen naar 8.800 
huishoudens.”

In de voorjaarsnota is hier nu aandacht 
voor en SP Breda zal de komende ja-
ren zich sterk maken voor het vermin-
deren van de armoede in Breda. Niet 
alleen de zichtbare armoede maar 
ook onzichtbaar, zoals een grote groep 
werkende armen. De politiek kan er in 
ieder geval niet meer omheen. Daar 
heeft Ria wel voor gezorgd.
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AGENDA
WIJKTOUR
Boeimeer
Datum: 24 juni 2017

Tijd: 11:00 - 13:00

LEDENVERGADERING
Wegwijzer
Datum: 5 juli 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 7 juli 2017
Tijd: 15.30 - 17.30 u.

WIJKTOUR
IJpelaar
Datum: 29 juli 2017
Tijd: 11:00 - 13:00

SLAGKRACHT

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

SP BREDA BIEDT ARMOEDEPLAN AAN

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

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

Tijdens de afgelopen 
ledenvergaderingen 
hebben we ons bezig 

gehouden met ons aankomend 
verkiezingsprogramma. 
Uit deze gesprekken en 
gedachtenwisselingen komen 
erg goede ideeën en het geeft 
de programmacommissie 
waardevolle input. De 
komende maanden gaan 
we hard aan de slag voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kandidaten worden opgeleid, het 
programma wordt geschreven en 
ondertussen doen we het leukste 
werk ook nog. De buurten in om 

daar te praten met de mensen. 
10.000 in 10 maanden is het doel. 
Ambitieus maar met onze mensen 
gaan we dat zeker halen. Maar 
gaan we zomaar buurten? Nee, om 
de mensen te vertegenwoordigen 
moeten we weten wat er leeft in 
de buurten. Om tot goede ideeën 
en alternatieven te komen hebben 
we de hulp en kennis nodig van 
de mensen uit de buurt. Immers 
zij leven daar. Voor de SP is de 
buurt de basis en zal dat ook altijd 
blijven. Wat wij doen, binnen en 
buiten de raad is om het leven van 
de mensen aangenamer te maken 
door middel van onze waarden. 

Om de mensen meer inspraak te 
geven in hun eigen buurt en in 
hun eigen stad. Om mensen trots 
te laten zijn op hun buurten en ze 
te verbinden. Een stad is meer dan 
een begroting, meer dan prestige-
projecten of bezienswaardigheden. 
Een toerist bezoekt niet de wijken 
buiten het centrum. Wij wel, wij 
weten wat er speelt in die wijken 
en daarom kunnen wij het verschil 
maken. De komende maanden 
staat onze campagne in het teken 
van die buurten en ook ver daarna. 
Maandelijks trekken we de buurt in 
met onze 10 wijken- en dorpentour 
en jij bent van harte welkom.

Zaterdag 27 juni trapten we 
af met de eerste 10 wijken- 
en dorpentour. Waar in de 

Wisselaar. Op het grasveld aan 
de Maldegemstraat posteerden 
we onze caravan en trokken vanaf 
daar de wijk in. Er kwamen ons 
weer voldoende verhalen ter 
ore over schimmelwoningen en 
ander ongemak. Voorafgaand 
aan deze dag is er hard gewerkt 
door de leden van het actieteam 
en ROOD. flyers zijn bezorgd en 
posters zijn opgehangen. 24 juni 
gaan we opnieuw de straat op. 
Dit keer in Boeimeer, waar we in 
2012 de buurtbewoners van de 
Zaart hebben geholpen. Kijken of 
daar alles nog in orde is. Overigens 
een week later stonden we 
alweer met 30 mensen in de wijk 
Tuinzigt, waar de buurtbewoners 
ons duidelijk lieten weten dat de 
verkeersveiligheid en het aantal 
activiteiten in de buurt voor jong 
en oud onder de maat zijn.

VAN DE VOORZITTER

VAN DE ACTIECOÖRDINATOR        



Een niet alledaags gezicht: 
vier raadsleden verdedigden 
woensdag in de commissie 

hun initiatiefvoorstel vanaf de 
plaats waar normaal gesproken 
het College van B&W zit. Tim van 
het Hof (D66), René Spiegels (SP), 
Jeroen Bruijns (CDA) en Marike de 
Nobel (GroenLinks) gaven samen 
een toelichting op hun plan om 
inwoners meer ruimte te geven 
over hun buurt te beslissen. 
Op enkele suggesties en vragen 
van de overige fracties en de 
wethouder na, werd het plan 

enthousiast ontvangen en kan 
rekenen op de steun van vrijwel 
de gehele raad. “De buurt is de 
basis en met buurtrechten zoals 
uitdagingrecht, biedingsrecht en 
probeerrecht krijgen inwoners 
meer zeggenschap over hun directe 
leefomgeving”, zegt Spiegels. “Dit 
initiatiefvoorstel sluit perfect aan 
bij de ambities van deze coalitie 
voor innovatief bestuur maar ook 
bij het socialistische principe van 
zelfbestuur!”

SP en PvdA willen van 
het College van B&W 
weten wat de effecten 

van het (voorgenomen) beleid zijn 
op de wachttijden voor goedkope 
huurhuizen. Uit de jaarcijfers 
van Klik voor wonen blijkt dat 
het aanbod van goedkope 
huurhuizen in 2016 is gedaald 
en de gemiddelde inschrijftijd is 
opgelopen tot vier jaar. Dit heeft 
ook te maken met het groeiend 
aantal statushouders, dat recht 
heeft op een woning. “Juist om te 
voorkomen dat groepen mensen 
die beiden dringend op zoek 
zijn naar een betaalbaar huis 
tegenover elkaar komen te staan, 
is het van groot belang dat er snel 
meer huizen beschikbaar komen”, 
zegt SP-fractievoorzitter Bas 
Maes. “In Breda hebben college, 
raad en corporaties hiervoor al 
tal van afspraken gemaakt. Maar 
we moeten vaart maken zodat 
al die maatregelen er ook echt 
toe leiden dat er meer goedkope 
huurhuizen komen!”

UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE



Kippenvel even, toen de brief werd bezorgd 
op het stadskantoor. Een teken van leven. Zat 
een geeltje op geplakt: “Kan er geen vraag in 

ontdekken, alleen dat Patrick vooral Patrick moet 
blijven”. Ik heb het ze uitgelegd. Mooi verhaal bro 
dat we te vertellen hebben. Ik had eigenlijk een blog 
over Adje willen schrijven. Helaas onverwacht uit het 
hart van Breda gerukt.  Maar een brief van jou kan ik 
natuurlijk niet negeren.

Adje was een prachtvent die de straten van Breda de 
afgelopen 20 jaar kleur gaf. Hij vrolijkte mensen op 
met zijn gedichten en eindeloze verhalen. Slimme gast 
die meedacht en meewerkte aan betere opvang voor 
dak- en thuislozen. Politiek geintresseerd ook. Op zijn 
manier hield hij ook van zijn vrouw en dochters. In de 
kern had hij dus wel wat weg van jou. Hij had sinds 
pakweg een jaar eindelijk weer een huis, en nog wel 
in zijn oude buurtje. De cirkel was rond, zo dichtte hij 
zelf.

Goed om te lezen dat ook jij weer terug bent. De 
strijdbaarheid spat weer van de brief af. Heel fijn. En 
nee, wees maar niet bang dat ik die verlies. Ik zit nu 
zo’n 3 jaar op dat zogenaamde pluche. De spelletjes, 
de machtswellust, het eigenbelang, de ego’s, de 
verlokkingen van skyboxen en haringparty’s het is 
er allemaal echt. Ik benoem het ook nog altijd met 
regelmaat. Want ik zit er niet voor eigen glorie. Ik heb 
een wereld te verbeteren.

Daar hebben ze het om mij heen, net zoals indertijd, 
soms moeilijk mee. Zolang er nog mensen buiten zijn 
die er mee geholpen worden, houd ik er de moed 
wel in. Zo’n brief van jou helpt me er ook weer een 
paar maanden doorheen. Een concertje of festival 
op zijn tijd, af en toe een (verre) vakantie, af en toe 
een wandeltocht. De weekendjes weg met vrienden. 
Netflixend samen op de bank winterse weekendjes 
wegdromen. En als in mijn beste jaren nog altijd die 
ambitie om een marathon te lopen. Je ziet al, niet 
zoveel veranderd, Hooguit wat grijzer.

Twijfel dus nooit makker, aan Patrick. Die blijft wel 
Patrick. Die wordt nooit een machtsgeile wethouder. 
Rug recht en kop er voor. En anders maar kop er af. 
Liever dat nog dan…

Maart 2018 weer verkiezingen. Dan zullen we zien of 
het beloond wordt. 

Ik beloof niemand meer dat ik snel langs kom want dat 
kan ik in dit vak nooit waar maken. Maar man, zoveel 
vragen terug en wat zou ik het tof vinden je weer eens 
in mekaar te rossen. Of was het andersom…..

Hou je haaks.

ACHTERGROND
HE DONALD - wethouder
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