
Drukke laatste weken...
Zoals ieder jaar is het vlak voor 
het zomerreces erg druk in de 

Bredase Gemeenteraad. De agenda’s 
van de commissie zijn overvol en extra 
vergaderingen zijn onvermijdbaar. 
Belangrijkste onderwerpen die 
momenteel spelen zijn de evaluatie 
van Serious Request, het doortrekken 
van de Nieuwe Mark en de toekomstige 
relatie tussen de gemeente en NAC. Ik 
zal kort toelichten wat er speelt en hoe 
we daar als Bredase SP-fractie  instaan.

U weet het vast nog wel, eind vorig jaar 
stond Breda in het teken van Serious 
Request. Vanuit het Glazen Huis op de 
Grote Markt werd geld ingezameld voor 
het goede doel. De gemeente droeg 

bij aan de kosten voor de organisatie 
en beveiliging. Een eerste inschatting 
was dat dit 300 duizend euro zou 
kosten. Maar dat bleek bij lange na niet 
voldoende! Uit de evaluatie blijkt dat 
de kosten opgelopen zijn tot zo’n 850 
duizend euro. Een flinke overschreiding 
dus waarover wethouder Boaz Adank 
(VVD) nu verantwoording af moet 
leggen. Het was een mooi feest met 
een hoge opbrengst voor zowel het 
goede doel als de lokale economie. 
De SP wil echter wel weten waarom 
de kosten zo zijn opgelopen en of de 
wethouder de raad niet actiever had 
moeten informeren.

JULI 2017

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

WIJKTOUR
Heusdenhout (festival)
Datum: 26 augustus 2017

Tijd: 11:00 - 13:00

LEDENVERGADERING
Wegwijzer
Datum: 6 september 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 8 september 2017
Tijd: 15.30 - 17.30 u.

SLAGKRACHT

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

DE BREDASE POLITIEK 
BAS MAES

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl

lees verder op pagina 3

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

Zoals Bas Maes in zijn stuk 
aankondigd is het bijna reces. 
Zoals Paul Marijnissen onze 

actiecoördinator aangeeft is dit 
geen tijd om stil te gaan zitten. Veel 
van ons zijn de komende weken in 
verre oorden of juist dichtbij, maar 
we genieten allemaal van een 
welverdiende vakantie. 

Om die vakanties heen voeren 
de mensen die in Breda zijn nog 
steeds actie. Want de mensen 
blijven hulp nodig hebben, dat 
stopt niet tijdens het reces. Ook de 
verkiezingen komen er nog steeds 
aan en daar moet ook een ton aan 
werk voor worden verzet.

Over werk verzetten, wat zijn er 
toch weer mooie acties gevoerd. 
Zowel binnen als buiten de raad. We 
hebben de stakende basisschool- 
leraren een hart onder de riem 
gestoken, net zoals we dit eerder 
deden bij het ambulancepersoneel, 
de Brandweer en de Politie. We 
deden samen met NO GOAT 
Bavel mee tegen de komst van 
een megastal. Ondertussen strijd 
Patrick van Lunteren verder tegen 
leegstand en Bas Maes zich vast in 
het NAC-dossier. 

Ook bij de 10 wijken- en dorpentour 
staan we niet stil. Een succesvolle 
middag in het Tuinzigt gaf ons 

waardevolle informatie. Kortom 
tijd om door te pakken in juli en 
augustus. Na de zomer weer een 
ALV. Tot dan en hopelijk eerder bij 
een actie.

Het is reces, een periode 
waarin de politiek zo 
goed als stil staat en de 

komkommertijd begin.

Tijdens deze periode wil het 
niet zeggen dat we niets doen, 
tijdens deze periode draait in onze  
afdeling bijna alles door.

Wijken- en dorpentour  staat 
niet stil, zo we gaan in juli (29) 
en augustus (26) onze wijk en 
dorpentour nr 3 en 4 doen .
Het belangrijkste  van deze tour is 
om zichtbaar te zijn  in de buurten 
en wijken maar vooral met de 
mensen in gesprek te gaan, zodat 
wij weten wat er leeft in de buurten 
en wijken.
 
Een goed gesprek bij iemand aan de 
deur wordt ook zeer gewaardeerd 
door bewoners van een wijk, vaak 
als er iets niet helemaal goed gaat 

in een buurt zijn ze erg blij dat er 
iemand vanuit de politiek is die wil 
luisteren naar wat ze te vertellen 
hebben.

Als er wat is in een wijk gaan we 
samen met de bewoners zoeken 
naar de juiste verbeteringen en 

oplossingen.

Heb je iets te melden over je eigen 
buurt , of wil je een keer meedoen 
met de wijk en dorpentour?

VAN DE VOORZITTER

VAN DE ACTIECOÖRDINATOR        

paul@spbreda.nl



Het is geen geheim dat de 
SP geen voorstander was 
van de heropening van de 

haven en het doortrekken van de 
Mark. Destijds heeft echter een 
meerderheid van de raad het 
besluit genomen dit plan toch uit 
te voeren in drie fases. Fase A en 
B zijn inmiddels tien jaar geleden 
afgerond en nu is fase C aan de 
beurt. Die laatste fase is het stuk 
tussen de hoek Markendaalseweg/
Karnemelkstraat en de aansluiting 
op de Vredenburchsingel. Het 
voorstel vanuit het college is nu 
dit stuk bevaarbaar te maken in 
plaats van alleen een bak water. 
Ook de SP is van mening dat als 
je het doet, je het wel goed moet 
doen. Maar we willen een jaar 
voor de verkiezingen Breda niet 
met een rekening van 25 miljoen 
opzadelen. Plannen maken is dus 
prima, maar we moeten altijd nog 

terug kunnen.

De afgelopen jaren is onderzoek 
gedaan naar de verstrengeling en 
verstrikking tussen de Gemeente 
Breda en NAC. Sinds de gemeente 
in 2003 eigenaar werd van het 
stadion, is zij meerdere malen 
met de rug tegen de muur 
komen te staan op het moment 
dat NAC weer eens in financiële 
moeilijkheden zat. Een stadion 
zonder club is immers niets waard. 

De enige manier om hieraan een 
eind te maken is volgens de SP het 
stadion te verkopen. Inmiddels 
lijkt een meerderheid in de 
Gemeenteraad dat met ons eens. 
We hopen dan ook nog voor de 
zomer een knoop hierover door 
te hakken. Want alleen wanneer 
NAC en de gemeente niet meer 
een gemeenschappelijk belang 
hebben, kan er in de toekomst 
een zuivere afweging worden 
gemaakt!

Donderdag 22 juni maakten 
de SP-jongeren van 
ROOD het debat over de 

Voorjaarsnota 2017 wat draaglijker 
door een potje Oud Hollands 
Bullshit Bingo te organiseren. 
Toeschouwers en raadsleden 
kregen voorafgaand aan de 
vele uren durende vergadering 
een bingokaart met daarop 
allemaal termen uit de categorie 
‘Management Bullshit’ waarvan 
de Voorjaarsnota 2017 doordrenkt 
is. “Als dan een term als ‘health 
community’ of ‘triple-helix-
samenwerking’ valt dan kunnen 
de aanwezigen deze afstrepen en 
wie het eerst een volle kaart heeft 

mag hard ‘bullshit’ roepen”, legt 
ROOD-contactpersoon Adi Vranac 
uit. “Op deze ludieke manier 
willen we aandacht vragen voor de 
manier waarop dit soort stukken 

geschreven wordt. Laten we 
stoppen met allerlei nietszeggende 
termen en met elkaar in gewone 
mensentaal blijven praten. Het is 
al ingewikkeld genoeg!”

UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE

ROOD - BULLSHITBINGO



Dit opiniestuk van SP-raadslid Dirk Uijl over 
het onderzoek naar de verruiming van de 
openingstijden voor winkels verscheen op 

BredaVandaag

“Jij bent toch van de SP? Dan kan je nu toch niet 
ineens voor langere openingstijden zijn?“ vroeg een 
binnenstadondernemer me gisteren. Dat klopt. Ik 
ben ook helemaal niet voor. Een krantenkop is snel 
gemaakt. Alsof ‘de politiek’ de openingstijden wil 
verlengen van 6 tot 23 uur per dag. Het liep natuurlijk 
anders. Een nadere toelichting van de betreffende 
wethouder stelde mij enigszins gerust.

Toen ik de krantenkop las vroeg ook ik me af waar 
dit nu ineens vandaan kwam en hoe het draagvlak 
onder de ondernemers lag. Ik kon mij de discussie 
een paar jaar terug over zondagsopenstelling nog 
levendig herinneren. Een mooi politiek debat werd 
dat toen. De grote winkelketens hadden er alle baat 
bij. De kleine zelfstandige ondernemer zat er niet 
perse op te wachten. Die worden er niet beter van 
en het kost ze alleen maar kruim zowel in het werk 
als in de privésituatie. Zij trekken niet even een blik 
studenten open om goedkoop die paar uurtjes extra 
te werken. Zelf in de winkel betekent weer een stukje 
privétijd minder. Veel reuring en tegenstand dus.

Of die behoefte onder ondernemers er is, dat wordt nu 
eerst nader onderzocht. Ook de binnenstadbewoners 
zullen hier ongetwijfeld een mening over hebben. 
Het is immers hun ‘wijk’ waar voortaan ook op zon- 
en feestdagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat kan worden gewinkeld. Als al die ondernemers 
en bewoners zich straks gehoord voelen dan pas is 
het woord aan de politiek, eerst aan het college en 
tot slot aan de raad. Er moet dus nog heel wat water 
door de singels stromen voordat de openingstijden 
verruimd worden.

Ik ben in ieder geval niet overtuigd van die onzin van 
steeds maar langer open. Persoonlijk heb ik om 22.30 
uur nog nooit de aandrang gehad om een broek of 
een paar schoenen te gaan kopen. Ik gun ieder zijn 
lol hoor maar in wiens belang is het allemaal? Een 
mens is meer dan consument en een ondernemer 
wil ook graag een privéleven. Laat eerst maar eens 
alle ondernemers zich er over uitspreken. En vooral 
de kleine zelfstandige ondernemers. Zij geven de 
stad kleur en maken Breda tot een sfeervolle stad. 
Zij geven die eenheidsworst van het grootbedrijf net 
dat beetje extra.

Ik ren in ieder geval om 22.55 uur niet snel nog even 
de HEMA binnen voor een paar onderbroeken

ACHTERGROND
OPINIE:  VERRUIMING OPENINGSTIJDEN NOG VER WEG 


