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Door Inge Verdaasdonk (raadslid)
De bed-bad-brood-voorziening van het Mondiaal
Centrum in Breda, voor ongedocumenteerden was
één van de onderwerpen van gesprek. En elke keer
weer als het over deze groep mensen gaat, dan krijg
ik een knoop in mijn maag. Het onderwerp raakt mij,
zeker omdat het een onbegrepen groep is. Die vooral
gezien wordt als illegaal, dus ongewenst en dus fout.
Zo onterecht en zo kortzich g en tegelijker jd zijn
deze vooroordelen zeer hardnekkig. Waarom het mij
zo raakt?
Om dat uit te leggen wil ik even beginnen met wat
stukjes uit mijn “dagboek” uit 2007. De dag waarop
ik willens en wetens mijn huis en haard achter mij liet
en samen met mijn twee meiden op weg ging naar
een betere en veiligere toekomst:
Dagboekfragmenten maart 2007
“Daar zit ik dan in de auto, mijn hart bonkt in mijn
keel, mijn hoofd doet pijn ,ademen lukt haast niet
meer en mijn maag draait oneindig vaak rondjes.
Heb net een plek gevonden in een vrouwenopvang
na uren zenuwach g bellen en afwachten. Mijn
lieve meisjes zi en op de achterbank zijn muiss l.
We moeten nog een keer de weg rich ng ons oude
dorp rijden het voelt als een afscheidsrit. Deze weg
ik ken hem zo goed al zo vaak gereden in de laatste
10 jaar maar zal nu toch echt de laatste keer worden
voor een hele lange jd. Nog een keer rijden we
hem. Kinderen hebben een oplader nodig voor hun
gameboys anders is hij zo leeg. En ver weg zi en met
2 kids en hun gameboys zonder oplader lijkt me erg
las g. Voel me ergens wel trots dat ik daar toch nog
aan kan denken ,ben nog niet helemaal gestoord.
We hebben afgesproken bij de Boerenbond in een
dorp verderop. Ik rij met de deuren op slot rond.
Gelukkig zie de boerenbond opduiken en de bus
van mijn vriendin. Snel uitstappen en oplader
aanpakken. Ik zie de emo es in haar gezicht, en ik
sta doodsangsten uit zo open en bloot op straat.
Snel dag zeggen en veilig mijn auto weer instappen,
zie mijn vriendin met haar zoontje wegrijden zou
wel willen janken maar kan het nu niet”.

SLAGKRACHT

Wat was ik in die jd blij dat ik Nederlander was.
Ik kon vluchten. Ik kon dakloos worden en ik werd
nog opgevangen ook. Ik was welkom! Ik voelde me
welkom! Vaak dacht ik in die jd aan mensen die
net zoals ik op de vlucht waren. Op zoek naar een
beter bestaan. Mensen die niet welkom waren, die
zelfs tot ongewenst bestempeld werden. Ook ik heb
overwogen uit te wijken naar België. Geen seconde
eraan denkend dat ik daar misschien helemaal niet
welkom zou zijn. Wel kwam ik in opvanghuizen
schrijnende verhalen tegen van vrouwen welke niet
de Nederlandse na onaliteit hadden.
Een nieuwe start, een veilige toekomst, samen en
vooral ook voor mijn meiden. Daar had ik veel voor
over. Ik was dus ook een soort van gelukszoeker,
met daarbij een veiligheidsvraagstuk. Als ik dan de
verhalen hoor van mensen die gevlucht zijn en door
veiligheidsproblemen niet terug kunnen, maar wel
hier in de angst leven teruggestuurd te worden.
Mensen die tussen wal en schip vallen en vooral niet
in de procedures passen. Gezinnen die uit elkaar
getrokken dreigen te worden omdat regeltjes boven
gezinnen gaan. Ja dat gaat mij aan mijn hart. Blij dat ik
Nederlander ben en de kans kreeg mijn geluk te gaan
zoeken elders. Verdrie g dat andere medemensen
zoveel moeten doorstaan in hun pogingen om een
nieuw bestaan op te bouwen. En vooral zoveel
moeten doorstaan door (voor)oordelen. Welke door
medemensen aan hen worden gehangen. Hoe kan je
als mens nu illegaal of ongewenst zijn?
En wat mogen we in Breda trots zijn op de mensen
achter het Mondiaal centrum. Met oog voor de
kwetsbaarheid en menselijkheid van mensen welke
door onze samenleving tot “ongedocumenteerd”
of “ongewenst” bestempeld worden. Klein detail is
hierbij dat 30% van de mensen die aankloppen bij het
Mondiaal Centrum alsnog een verblijfsvergunning
krijgen en dus eigenlijk onterecht afgewezen blijken
in de eerste procedure. Helaas het regeerakkoord kan
ik niet veranderen als raadslid, wel kan ik me alsnog
in blijven ze en voor alle (voor)oordelen waar deze
mensen mee te maken krijgen en de uitdagingen
waar het Mondiaal Centrum mee te maken krijgt.
Met mijn hart en in de Raad.

AGENDA

SURPRISE, SURPRISE WETHOUDER!
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Tips, reac es, sugges es of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

W

at is er mooier voor een
SP-wethouder dan een
surpriseparty georganiseerd
door de mensen voor wie je vier jaar
hard geknokt en gewerkt en met wie
je mooie successen hebt gevierd. Het
overkwam Patrick van Lunteren. Onder
leiding van Natasja Donkers en Loes
Fieret ontstond het idee om “hun”
wethouder wijken te bedanken met
een feest. Niet van bobo’s maar van de
mensen uit de stad. Op vrijdag 1 juni,
rond de klok van half vijf kwamen meer
dan honderd vrijwilligers, ambtenaren
en SP’ers bij elkaar.

in de wijken. We kennen hem als de
ﬁetsende wethouder. Samen met de
ambtenaren de buurt in en luisteren
naar de verhalen. De mensen maken
de stad, dat is zijn adagium. Of het
nu ging over jeugdzorg, buurthuizen
of het bouwen van woningen. Van
woningcorpora edirecteur
tot
buurtbewoners, Patrick raakte ze
allemaal in hun hart.

Nu hee de stad afscheid van hem
genomen als wethouder, maar nog
lang niet van de mens Patrick. Hij zal
nog vaak gevraagd en ongevraagd
overal in de stad te vinden zijn en vaak
Vier jaar lang hee
Patrick van namens de SP. SP Breda kijkt met veel
Lunteren zich ingezet voor de mensen trots terug op haar eerste wethouder.
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UIT DE AFDELING
COLUMN
Wat een dynamische afdeling hee
SP Breda. In de afgelopen twee
maanden is de evalua ecommissie
druk bezig geweest. Op de
ledenvergadering van juni hebben
zij – na uitvoerig werk – een goed
rapport geleverd, waarmee het
nieuwe bestuur de koers voor de
komende jaren kan uitze en.
Over bestuur gesproken; als u deze
column leest hee onze afdeling
een nieuw bestuur en dat is een
felicita e waard. Ik wens de nieuwe
bestuursleden heel veel succes de
komende twee jaar.
Hoe meer mensen ik spreek, hoe
duidelijker het mij wordt dat het
wethouderschap van Patrick van
Lunteren bijzonder was. Niet
eerder in Breda is het voorgekomen
dat mensen in de stad zelf een
afscheidsfeest organiseerden voor
een wethouder. Patrick liet zien
dat je als wethouder verbonden
kan zijn met de mensen in de stad
en met hen de stad maakt. Het
vervult mij dan ook met trots en
grote waardering dat Patrick zoveel
ziel en zaligheid gelegd hee in het
verbinden van mensen.
Met het nieuwe bestuur, het
vertrek van Patrick uit de frac e
en SP Breda in de opposi e breekt
er een nieuwe periode aan. Eén
vol kansen en mogelijkheden die
an
we samen gaan
benu en. Want
ant
en
mensen maken
de stad!
Michel Verschuren
Voorzi er

POSTEN BIJ NIGHT FLIGHT

O

kunnen handhaven, maar ervoor
kiezen dit niet te doen als er geen
controle plaatsvindt. Reden genoeg
voor SP Breda om er bovenop te
blijven zi en, want na drie jaar
verdienen de omwonenden rust.
Het hostel kan prima handhaven,
dat hebben we aangetoond, nu is
het zaak voor de burgemeester en
ambtenaren om die handhaving ook
strikt uit te voeren. Ondertussen
blij de buurt bewijzen verzamelen
van overtredingen.
Naast een avondje opblijven en
waakzaam zijn, was het ook erg
gezellig. Er waren hapjes, koﬃe en
Dat voorafgaand aan de ac e
frisdrank. De buurt zorgde goed
’s middags er nog buiten
de ac evoerders en willen hen via
rondgehangen werd (met alcohol)
deze weg dan ook bedanken voor
en ook de dagen erna maakt ons
hun inzet en gezelligheid. Samen
duidelijk dat de beheerders wel
degelijk de regels van de vergunning strijden we verder.
p zaterdag 23 mei was het
zover. SP Breda ging samen
met de omwonenden
van het hostel Night Flight een
avond posten tegenover het
hostel. De caravan werd het
commandocentrum. De ac e was
vooraf aangekondigd en dat was
te merken. De hele avond werden
wij door de beheerder ook goed
in de gaten gehouden en de avond
en nacht verliep rus g, zonder enig
incident. De gasten van het hostel
hadden zelfs begrip voor de ac e.

RANTWOORDING
SP ROEPT WETHOUDER ADANK TER VER

O

p donderdag 7 juni
jongstleden vond er een
interpella edebat plaats,
aangevraagd door de Bredase
SP-frac e. Een zwaar middel,
het is ongebruikelijk in Breda om
een wethouder persoonlijk ter
verantwoording te roepen. Ditmaal
rechtvaardigde de omstandigheden
dit middel.
Recent kwam aan het licht dat
wethouder Boaz Adank (VVD)
zijn privéwoning op verhuursite
Airbnb staat, terwijl hij hier als
portefeuillehouder toerisme ook
het woord over voert. SP Breda
vroeg hierop een interpella edebat
aan met de wethouder, maar
de gestelde vragen werden
schri elijk beantwoord door de
burgemeester die in het kader van
integriteit voor hem in de bres

sprong. Uit de antwoorden blijkt
dat Adank deze bijverdiensten
niet van te voren aan de raad of
het college hee gemeld zoals
moet volgens de Gemeentewet
en de Gedragscode Integriteit van
de gemeente Breda. Hij hee er
twee maanden te laat melding van
gemaakt bij de burgemeester en
dit is vervolgens tegen de regels in
s lgehouden door beiden. Ook is
Adank ondanks een afspraak met
de burgemeester hierover, toch het
woord blijven voeren over Airbnb.
De burgemeester erkent fouten
te hebben gemaakt, maar vooral
wethouder Adank hee heel wat
uit te leggen. Daarom wilde de SP
alsnog het debat met de wethouder
zelf. SP Breda eist verantwoording
van de wethouder zelf. Door dit
debat in de openbaarheid te
voeren, weten ook de mensen

in de stad dat de Raad haar
controlerende taak serieus neemt.
Met de SP in de opposi e hee
de stad de waakhond die ze nodig
hee .

Wethouder Adank (met SP-verkiezingsprogramma)

SP OVER HET BESTUURSAKKOORD
Dinsdagavond 29 mei presenteerde
de coali e van VVD, D66 en PvdA
het bestuursakkoord voor de
periode 2018-2022. Het akkoord
staat vol pres geprojecten en
andere rechtse hobby’s zoals
minder belas ngen en meer asfalt.
Dit alles wordt geﬁnancierd door
alvast een graai te doen uit het
grondbedrijf en door keihard te
bezuinigen op het sociaal domein,
waaronder de zorg. “Natuurlijk
staan er ook een aantal goede
dingen in zoals het verbeteren
van het falende afvalbeleid”, zegt
SP-frac evoorzi er Bas Maes.
“De coali e smijt echter met
belas nggeld alsof er geen morgen
is. De rekening van deze rechtse
spilzucht, wordt neergelegd bij de
mensen die het echt niet kunnen
missen of vooruitgeschoven.
Onverantwoord.”

Eerder al werd de portefeuilleverdeling van de wethouders
bekend. De drie VVD-wethouders
trekken alle macht naar zich toe.
Nieuwkomer Greetje Bos krijgt een
groot deel van de portefeuille
veiligheid en degradeert daarmee
burgemeester Paul Depla (PvdA) tot
lintjesknipper. Paul de Beer (D66)
verliest de felbegeerde portefeuille
ﬁnanciën aan Bos en zijn geliefde
sport aan andere nieuwkomer Daan
Quaars (VVD). Die krijgt wonderlijk
genoeg zowel grondbedrijf als
bouwen en wonen in zijn
portefeuille. Boaz Adank (VVD) gaat
voortaan naast economische zaken
ook over werk, inkomen en
armoede. Wethouder Marianne de
Bie (D66) verliest daarmee ook een
belangrijk deel van haar portefeuille
aan de VVD. Miriam Haagh (PvdA)
mag zorg blijven doen.

