
JULI 2016
CONTACT SP BREDA
Stadserf 1, 4811 XS Breda
076 529 43 32
info@spbreda.nl - spbreda.nl

HULPDIENST SP BREDA
* hulpdienst@spbreda.nl
( 06 31 534 434
Di: 19.30 u - 21.00 u.
Wegwijzer (Steendorpstr 2)

AGENDA
SP OP STRAAT
Datum: 16 juli 2016
Locatie: Teteringen
Tijd: 11.00 - 13.00 uur

In juli en augustus is het reces 
en voor velen vakantie.
Voor de actuele acties en an-
dere activiteiten kun je kijken 
op de website of social media.

 

ROOD, JONG IN DE SP
rood@spbreda.nl

SP Breda breda.sp.nl@SPBreda

SLAGKRACHT

SP BREDA SLAGKRACHT
SlagKracht is het vernieuwde 
maandelijkse nieuwsblad van 
de SP afdeling Breda. Het ma-
gazine wordt verspreid samen 
met de Tribune, het landelijke
nieuwsblad van de SP.

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?
Email: slagkracht@spbreda.nl

1000 NIEUWE WONINGEN

HULPDIENST

Breda gaat de komende 
drie jaar 1000 extra 
sociale huurwoningen 

bouwen. Om de eerste nood 
te lenigen moet daarnaast 
dit jaar al worden gestart 
met de bouw van tenminste 
vijftig tijdelijke woningen. 
Die opdracht kreeg 
wethouder wonen Patrick 
van Lunteren (SP) mee 
tijdens de raadsvergadering 
van donderdagavond. Een 
overgrote meerderheid van 
de raad steunde moties van 
de PvdA en SP die daartoe 
opriepen. Het is goed dat 
er nu vaart gemaakt gaat 
worden want de behoefte aan 
betaalbare woningen is groot. 
Als politiek geven we hiermee 
een niet mis te verstaan 
signaal af dat er gebouwd 
moet gaan worden! 

Mensen op de wachtlijst, 
ouderen die langer thuis 
blijven wonen, statushouders, 
arbeidsmigranten, studenten 
en starters. De lijst met 
groepen die wachten op 
een betaalbare woning in 
Breda is lang. Eerder dit jaar 
wees onderzoek uit dat er de 
komende 10 jaar tenminste 
1.600 sociale huurwoningen 

moeten worden bijgebouwd. 
Dat is volgens de SP nog een 
voorzichtige schatting maar 
het is een goede eerste stap. 
Omdat er de laatste jaren 
echter vrijwel niets gebouwd 
is, hebben we een achterstand 
opgelopen. Vandaar de 
oproep nu ook snel aan de 
slag te gaan met tijdelijke 
huizen voor de korte termijn.

Al ruim een jaar werken 
Jan Janssen en Rachied 
Benabbou iedere donderdag 
aan het opbouwen van 
onze hulpdienst. Met trots 
kunnen we  zeggen dat onze 
hulpdienst op sterkte is en 
goed op elkaar is ingespeeld. 

Vanaf dinsdag 12 juli 
zal de hulpdienst iedere 
dinsdagavond spreekuur 
houden in de Wegwijzer 

aan de Steendorpstraat 2 
te Breda-Noord. Ook is 
onze hulpdienst tijdens het 
spreekuur telefonisch te 
bereiken en 24 uur per dag via 
de e-mail.

Wilt u gebruik maken van de 
hulpdienst of kent u anderen 
die wellicht ondersteuning 
nodig hebben verwijs ze door 
naar onze hulpdienst.



UIT DE AFDELING

Sinds de laatste SK heeft 
de afdeling Breda een 
nieuw bestuur. De le-

den kozen tijdens de ALV 
van juni de volgende men-
sen in het bestuur: Michel 
Verschuren werd herkozen 
als afdelingsvoorzitter en 
Stefan Jaspers als organisa-
tiesecretaris. Paul Marijnis-
sen, Peter Schouten, Joep 
van Meel en nieuwkomers 
Heleen van der Most en 
Mario Bierbooms werden 
gekozen als algemeen be-
stuurslid. Bas Maes vult 
het bestuur aan vanuit zijn 
functie als fractievoorzitter. 

Inmiddels is de eerste ver-
gadering van het bestuur 
geweest en zijn de taken 
verdeeld. Michel heeft naast 
zijn voorzitterschap ook de 
Tribunes onder zich en zal 
zich samen met Paul bezig 

houden met de logistiek. 
Stefan zal zich bezig hou-
den met het organisatie-
secretarisschap. Paul blijft 
de actiecoördinator en zal 
zich ook bezighouden met 
logistiek en de buitenge-
bieden. Mario wordt le-
dencoördinator en Heleen 
zal zich richten op ROOD. 
Peter Schouten blijft de 
penningmeester en coör-
dinator van de hulpdienst. 
Dit stokje neemt hij over 
van Rachied Benabbou die 
na twee jaar trouwe dienst 
stopte in het bestuur en zich 
volledig richt op zijn werk 
in de fractie. Joep zal de 
website en de ICT rondom 
de afdeling blijven beheren 
en Bas is verantwoordelijk 
voor de mediacontacten. 
Het bestuur heeft er zin in 
en zal de komende twee jaar 
flink aan de bak moeten 

met twee verkiezingen en 
het Nationaal ZorgFonds, 
naast alle belangrijke zaken 
die voorbij komen in Breda.

Wij hebben jouw hulp ook 
nodig. Samen maken we 
Breda en het land socialer. 
Om succesvolle campagnes 
te kunnen volbrengen is 
samenwerking nodig. We 
hebben kandidaten nodig 
voor de nieuwe Raadsfrac-
tie, mensen die flyeren en/
of folders rondbrengen. 
Op straat in gesprek gaan 
met potentiële stemmers en 
mensen die op de achter-
grond allerlei administra-
tieve handelingen verrich-
ten. Zonder de één kan de 
ander niet aan de slag. We 
zijn begonnen met de eerste 
stappen richting een lande-
lijke en gemeentelijke cam-
pagne. Eerst in 2017 en dan 

opnieuw in 2018. De kracht 
van de SP is organisatie. 
Vandaar mijn verzoek: be-
zoek een ledenvergadering, 
ga mee op een actie of meld 
je aan voor een denktank 
of andere overleggen. Stuur 
ook vooral ideeën voor ac-
ties in en blijf misstanden 
bij ons melden. Heb je een 
vraag of een onduidelijk-
heid, kom langs, bel of mail 
ons. 

Tot ziens bij een volgende 
SP-bijeenkomst!
Dit is de laatste SK voor de 
zomer. Ik wens iedereen 
een fijne vakantie. De SP 
gaat gewoon door, ook in 
de zomer. Volg de website 
of onze Facebookpagina en 
blijf op de hoogte. We zien 
elkaar weer in september.

Op een zonnige dins-
dagmiddag ging de 
SP Breda op bezoek 

bij de brandweerkazerne. 
De mannen en vrouwen van 
de Brandweer Breda waren 
net aan het sporten. De SP 
kwam taart brengen en dat 
doen ze niet zomaar. De 
Brandweerlieden strijden 
al ruim anderhalf jaar tegen 
een verhoging van hun pen-
sioenleeftijd naar 62 jaar. 
De SP steunt hun strijd. 
Tijdens ons bezoek aan de 
kazerne leerden we dat de 
brandweerlieden met 14 
kilo bepakking een ladder 
op moeten en dan ook nog 
mensen redden uit bran-

dende gebouwen. Dat ver-
eist een goede conditie en 
gezondheid voor een baan 
die met recht loodzwaar ge-
noemd mag worden. Breda 
heeft een prachtige kazerne, 
met fantastisch materieel en 
gedreven vakmensen met 
een enorme passie voor hun 
werk. Dat blijkt in hun ac-
tievoeren. Vanaf woensdag 
29 juni gaat ook de Breda-
se Brandweer actie voeren. 
Deze acties zullen ingericht 
zijn om de werkgever tot 
last te zijn, terwijl de men-
sen in Breda volledig kun-
nen blijven vertrouwen op 
de inzet van onze Brand-
weer. “Ik prijs de Brand-

weer voor deze manier van 
actievoeren.” zeg SP-voor-
zitter Michel Verschuren. 
“De brandweerlieden kun-
nen onze steun gebruiken, 
zij gaan letterlijk door het 
vuur om onze stad veilig te 

houden en verdienen daar-
bij een goed en vervroegd 
pensioen.” Wij hopen dat ze 
op de kazerne genoten heb-
ben van de taart.

VAN DE VOORZITTER

ACTIETEAM



UIT DE GEMEENTE 

MOOIE DINGEN IN DE WIJK

Wie groots en mee-
slepend wil leven, 

moet dicht bij huis blijven. 
Ik weet niet wie het ooit te-
gen mij zei. Hij had wel ge-
lijk. Afgelopen week was ik 
weer veel in de wijk. Haagse 
Beemden, Tuinzigt en Bra-
bantpark. Weer genoten 
van alle verhalen en activi-
teiten. Een onderzoeksbu-
reau vertelde mij laatst dat 
Breda daar in uitblinkt. 60% 
van de Bredanaars is ergens 
actief in een club, stichting, 
groep of iets dergelijks. 2 op 
de 3, dat zijn 120.000 men-
sen! Ik spreek er telkens een 
paar.

Zondag sloot ik het Haag-
se Beemdenfestival af.  Het 
was ze dus echt gelukt, die 

Koplopers. Ik ontmoette 
ze op mijn allereerste fiet-
stocht door de wijken. Ze 
wilden laten zien dat in 
de Haagse Beemden meer 
gebeurt dat je denkt. Heel 
Winkelcentrum Heksewiel 
en omgeving stond er bol 
van zondag. Iedereen weet 
het nu.  En een nieuwe 
traditie is geboren: festival 
Haagse Beemden is een blij-
vertje!

Dinsdagavond stond ik 
in buurthuis de Nieuwe 
Meidoorn. Een hele groep 
mensen uit Tuinzigt ver-
telde over hun wijk. Wat 
is nu Typisch Tuinzigt. In 
een mooi filmpje  toonden 
ze mij hun prachtige volks-
wijk. Een wijk  vol met bij-
zondere mensen. Een heel 
pakket aan goede ideeen 

hebben ze opgehaald. Kern 
van de zaak: we willen plek-
ken om elkaar te ontmoe-
ten, bankjes, mooie pleinen 
en een bruisende Nieuwe 
Meidoorn. Maar één reac-
tie mogelijk: Dat gaan we 
doen!

Woensdagmiddag maakte 
ik weer één van mijn fiet-
stochten. Deze keer door 
Brabantpark en Heusden-
hout. Met tuinonderhoud, 
sport en wandelen als de 
rode draad.  Mensen willen 
elkaar ontmoeten. Alsof ze 
het zo hadden afgesproken 
deze week in de wijken; ook 
hier is ontmoeten de kern. 
In de Bisonstraat houden ze 
samen de tuintjes bij. Gezel-
lige boel met koffie en koek-
je toe. Ze zorgen goed voor 
elkaar. Net als in de Draai-

boom. Wat wil je nog meer? 
Nou, vanaf 16 juli kun je 
ook nog buiten gymen op 
het fitnessapparaat bij het 
paramedisch centrum. 

Bleek allemaal nog niet ge-
noeg voor deze week. Een 
prachtig verhaal van Jos en 
Sandra uit Heusdenhout. 
Ze hebben elkaar ont-
moet via een project van 
AVANS-studenten. Enkele 
maanden geleden al in het 
nieuws geweest: Uren met 
de Buren. Vijf uur in ge-
sprek met een wildvreemde 
in je eigen wijk. Ze hadden 
een klik en zien elkaar nog 
regelmatig. Sandra gaat 
Jos helpen met zijn plan-
nen. Dat zou wel eens ca-
baret kunnen worden in 
Heusdenhout. Er gebeuren 
mooie dingen dicht bij huis!

FRACTIE

WETHOUDER

Het protest van Pe-
gida, dat door een 
gelegenheidscoali-

tie omgedoopt is tot spon-
sorloop, heeft inmiddels 
€500,- opgebracht. Dit geld 
is gedoneerd door politie-
ke partijen als D66, PvdA, 
CDA, SP maar ook door 
betrokken inwoners van 
Breda. Het is mooi om te 
zien hoe een haatdragende 
club als Pegida inwoners en 
politieke partijen van Bre-
da juist weet te verbinden, 
deze actie kan met recht het 
positieve verhaal van Breda 
genoemd worden! Het geld 
dat opgehaald is, zal de ko-
mende weken uitgedeeld 
worden aan verschillende 

Bredase initiatieven die zich 
inzetten voor vluchtelingen 
en statushouders.

Naast de sponsorloop had-
den de kerken in Breda 
aangekondigd om wanneer 
de mars van Pegida door 
Breda trok, de kerkklokken 
te laten luiden. Zo lieten zij 
letterlijk een ander geluid 
horen. De symboliek van 
deze actie is zo krachtig. 
Pegida loopt door een paar 
straatjes, terwijl heel Breda 
gevuld zal zijn met het ge-
luid van de kerkklokken. 
Nadat het protest Breda 
weer had verlaten, veegde 
een bont gezelschap gewa-
pend met bezems de route 

van de mars schoon onder 
het mom ‘veeg de haat van 
de straat’. Ook was iedereen 
welkom bij buurtcentrum 
Harman in de Belcrum. 

Hier waren muziek en spre-
kers aanwezig en werd er 
een gezamenlijke maaltijd 
genuttigd. Niets verbroe-
derd immers beter dan een 



De SP in Breda heeft 
inmiddels 25 jon-
geren die ook lid 

zijn van ROOD. Dit is de 
jongerenafdeling van de 
SP die afgelopen jaar in 
Breda is opgestart. Onze 
ROOD-leden hebben een 
gezellige vaste kern die re-
gelmatig samen komt om 
ideeën uit te wisselen en 
acties op te zetten. ROOD 
Breda heeft ook goede con-
tacten met andere politie-
ke jongerenorganisaties en 
andere ROOD-afdelingen. 
We blijven bouwen aan een 
grote afdeling.

Op vrijdag 24 juni waren 
onze ROOD-leden in debat 
gegaan over de Brexit in En-
geland en de Europese Unie 
in het algemeen. Dit debat 
was samen met ROOD en 
de Jonge Democraten (jon-
gerenorganisatie D66) ge-
organiseerd, waarbij onze 
ROOD-leden hun mening 
duidelijk kenbaar kon-
den maken. De aanwezige 
ROOD-leden kwamen niet 
alleen uit Breda, maar ook 
uit andere dorpen en steden 
in Brabant (zoals onder an-
dere Bergen op Zoom, Den 
Bosch en Tilburg).

In de toekomst zal ROOD 
Breda nog meer activiteiten 
organiseren, onder ande-
re bestaande uit landelijke 
en lokale acties. Daarnaast 
zal ROOD Breda in de toe-
komst nog meer debatten 
organiseren, evenals scho-
lingen.

DOE MEE!
Woon jij in Breda, ben jij 
tussen de 14 en 28 jaar 
oud, en heb jij ook een so-
ciaal hart? Doe dan mee 
met onze activiteiten en ga 
naar rood.sp.nl en meld 
je aan! Voor vragen: Bel 

of whatsapp 06-23555467 
of  stuur een e-mailtje naar  
heleen@spbreda.nl.

DE SP IN ACTIE
ROOD


