ACHTERGROND
OVER BEVOLKINGSTOENAME
Zo gaat dat dus ook nog in Afrika. Hoe armer, hoe
meer kinderen. Demograﬁsch gezien komen er
Goed weet ik nog hoe ik in de jaren ’70 en ’80 kon nog veel aan. Malthus, een dominee en demograaf
buitenspelen. Zoals voetballen, boomklimmen, waarschuwde al voor de bevolkingsgroei. Uit de
hu en bouwen, clubs, bessen schieten en slootjes Nieuw-Mathusiaanse Bond is dan ook de NVSH/
onderzoeken aan de randen van Rijen. Een heerlijke Rutgers S ch ng voortgekomen die voorlich ng gaf
jeugd. Al jd buiten. In de jaren ’90 ﬁetste ik als over o.a. voorbehoedsmiddelen. (‘Tina, hoe duur
jongeling naar Tilburg en Breda. Waar eens de koeien zijn de condooms?’)
stonden zijn nu de Reeshof en Minervum verrezen.
De Brabantse stedenrij begint op een grote stad te Dus mooi zo’n nieuwe klimaatwet in Nederland,
lijken, aan elkaar vast te groeien met af en toe een maar er moeten gewoon minder mensen zijn, want
parkbos ertussen. Willen we dat wel een Brabantse hoe meer mensen hoe meer vervuilers. Hoe rijker en
seculierder hoe minder kinderen mensen krijgen. De
Randstad?
oplossing is dus meer onderwijs en welvaart maar
Het liedje ’15 miljoen mensen’ uit 1996 is illustra ef. dan gaan ze weer migreren. Las g dus. Alle 30.000
Nu in 2018 zijn er in Nederland al 17 miljoen mensen! Syriërs in Nederland hebben 30.000 euro p.p. kunnen
Waar toen ik klein was in 1980 China de Tweede betalen en waren dus welvarend en opgeleid. De 10
Wereld was en India de Derde Wereld, zijn deze miljoen arme gevluchte Syriërs zi en in de regio…
twee landen nu qua economie tot de Eerste Wereld
gaan behoren en is hun bevolking exponen eel Tot slot Breda. In 1960 keek je vanaf de Tuinbouwlaan
toegenomen. Ook de middenklasse in die landen nog de velden in naar Dorst. Er was daar nog geen
zijn gegroeid en die willen vlees eten, auto rijden Brabantpark en Heusdenhout. Vorig jaar een mooie
enzovoort. Dus door de groei van de wereldbevolking fototentoonstelling over die lege streek rondom
en de groei van de middenklassen s jgt de de Tilburgseweg in De Koﬃemolen op het Pels
consump e en daarmee dito de milieuvervuiling. Rijckenpark van de Heemkundekring.
Want al dat rondvliegen en autorijden en vlees eten
Nu is er in Breda weinig bijgebouwd qua sociale
is CO2-uitstoot.
woningbouw de laatste vier jaar. De Molukse Wijk
Dan de ontwikkelingssamenwerking, waarvan ik is mooi geworden, maar er zijn minder woningen
in de jaren ’80 een blad kreeg van het Ministerie, dan er stonden. Dus dat het Rijk aan Breda oplegt
en we gesponsorde rondjes liepen om het om 700 statushouders te huisvesten in die afgelopen
Brabantplein in Rijen voor de Derde Wereld; deze vier jaar is niet doordacht. Want er is weinig
ontwikkelingssamenwerking, is nu aangetoond in gebouwd. Waterdonken is opgeleverd. Mooi. Maar
West-Afrika, verhe de bevolking, maar diegenen weinig huurwoningen. De circa 1000 woningen die
die het kunnen betalen willen toch naar Europa zijn gesloopt aan de Lage Kant en de Bernard de
Wildestraat worden nu node gemist. Mijn advies
migreren.
is wat B&W ook zeggen, inbreiding, maar geen
Vroeger moesten de katholieken in Brabant van de uitbreiding van de stad.
pastoor veel kinderen krijgen. An concep e was
verboden door de Kerk. Mijn moeder is er een van Bron o.a; ‘Breda, na 750 jaar’, Sec e D, 2002.
zeven bijvoorbeeld. Om de stemmen voor de KVP
veilig te stellen en om bij arme gezinnen genoeg
inkomen te verwerven en om de oudjes jdens de
oude dag te verzorgen. Zo ging dat voor de AOW er
was. (1957)
Door Hans Creemers
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“TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN VOORTAAN DE NORM”
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Tips, reac es, sugges es of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

E

ind juni werd in de raad een
burgerini a ef
besproken,
waarbij de indieners van Breda
Gelijk en Breda Barst de Gemeenteraad
oproepen
evenementen
breed
toegankelijk te maken.

Om zich voor te bereiden is raadslid
Inge Verdaasdonk op stap geweest met
Marcel Brans van Breda Gelijk. Marcel
is gebonden aan een rolstoel en wilde
graag laten zien welke problemen
hij allemaal tegenkom. Dat avondje
stappen was niet alleen gezellig maar
Breda is een gezellige stad en staat hee ook Inge’s ogen geopend. De
bekend om haar vele evenementen. meest simpele dingen als even muntjes
Tegelijker jd is onze slogan “brengt kopen of een drankje bestellen zijn al
het samen”, dan kan het niet zo zijn een hele opgave. En vervolgens zit je
dat juist al onze mooie evenementen de hele jd tegen konten aan te kijken.
niet standaard breed toegankelijk zijn. Dat heb je na verloop van jd ook
Het ini a efvoorstel dat SP Breda in wel weer gezien. Na de zomer zal
voorbereiding hee , moet ertoe leiden het voorstel van Inge, die daarbij
dat organisatoren vanaf 2019 duidelijk samenwerkt met andere par jen in de
moeten maken hoe zij hun evenement Gemeenteraad besproken worden.
toegankelijk hebben gemaakt.
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UIT DE AFDELING
COLUMN
Het is bijna reces in de poli ek. In
Den Haag, waar ik op 29 juni was
met de leerlingen van mijn school
was het al rus g. Donderdag 5
juli, zal de gemeenteraad op reces
gaan in Breda. Ook wij gaan er
een maandje tussenuit met de
Slagkracht en de Tribune. Genieten
van een welverdiende vakan e.
Vakan e betekent voor SP Breda
niet s lzi en. De afdeling gaat
gewoon door en ac evoeren doen
we ook in de vakan e. Ook de
afgelopen maand zaten we niet
s l. We kwamen op voor dak- en
thuislozen, voor toegankelijkheid
bij evenementen, tegen de
gasboringen in Waalwijk, tegen
fabrieken en bedrijven in BavelZuid en extra belas ngen voor
woningcorpora es.
Eén iemand in het bijzonder stal
mijn hart: Rino van Ariba. Zijn
zorgboerderij is er één die moet
blijven in Bavel. Het liefst in een
groene omgeving. Dat spraken
meer dan honderd bezoekers van
de braderie ook uit.
Mocht ik je niet meer zien of
spreken, dan alvast een ﬁjne
vakan e en hopelijk zien we elkaar
weer in september en het liefst
eerder jdens de vakan eperiode.

Michel Verschuren
Voorzi er

BREDA WORDT STEEDS ‘GEZELLIGER’

H

et VVD-college laat er geen
gras over groeien. Amper
een maand onderweg en ze
hebben al een bedelverbod door
de raad gedrukt, de jacht geopend
op dak- en thuislozen in het
buitengebied en boa’s
(opsporingsambtenaren) zullen
bewapend gaan worden.
Het contrast met het vorige
college waarin de SP wel was
vertegenwoordigd, kan haast
niet groter. In plaats van geloof
in het goede van de mens en
samenwerken, zet dit VVDcollege vol in op repressie en
onderdrukking. En dan hebben
we het nog niet eens gehad over
de bezuinigingen op de Wmo,
jeugdzorg, armoedebeleid en de

SP BREDA VRAAGT OP BAVEL ANNO OVER BAVEL-ZUID

V

sociale werkvoorziening van in
totaal € 40 miljoen.

an de meer dan honderd
mensen die SP Breda 24 juni
sprak bij de kraam op de
braderie jdens Bavel Anno, gaf
helemaal niemand aan ten zuiden
van Bavel graag een bedrijventerrein
te zien. Wil dat nu precies hetgeen
zijn wat het VVD-college daar wel
wil volgens het bestuursakkoord. Dit
overigens zonder eerst te overleggen
met bewoners of de dorpsraad die
zich daardoor overvallen voelden.
“7 op de 10 inwoners uit Bavel wil
dat het groen buitengebied blij en
3 op de 10 ziet er het liefst woningen
komen, net als de dorpsraad”, zegt
SP-bestuurslid Pierre van Leent.
“Maar werkelijk niemand is het eens
met het VVD-college dat het groene
buitengebied geoﬀerd moet worden
voor nog meer bedrijventerreinen!”

Ook die enkeling die er nog aan
twijfelde of het inderdaad de SP
was die de afgelopen vier jaar het
verschil hee gemaakt in Breda,
moet inmiddels erkennen dat
het onze par j was die de vorige
coali e sociaal maakte. Maar ook
vanuit de opposi e, in de raad en
op straat kunnen we Breda eerlijker
en socialer maken.
Mogen we daarbij ook op jouw
steun rekenen? Breda is namelijk
van iedereen!

breda.sp.nl

HET NIEUWE AFDELINGSBESTUUR

D

at was even wennen op
20 juni. Een bestuur met
9 bestuursleden. Allemaal
gekozen op de ledenvergadering
van 6 juni. Die eerste
bestuursvergadering was meteen
een belangrijke. De basistaken, die
binnen onze afdeling nodig zijn,
zijn gekoppeld aan een bestuurslid.
Zij hebben zich eerder al een
keer voorgesteld, dus dat kan nu
achterwege blijven.
Michel Verschuren is voor een
volgende periode gekozen als
afdelingsvoorzi er. Pierre van
Leent als organisa esecretaris. Zij
zijn in func e gekozen. Daarnaast
zijn gekozen tot Algemeen
Bestuurslid Mario Bierbooms, Paul
Marijnissen, Maartje Verheijen,
Tamara Verheijen, Oscar van Raak
en Patrick van Lunteren. Bas Maes

vervolledigt het bestuur vanwege
zijn frac evoorzi erschap.
Vanuit het bestuur is een dagelijks
bestuur gevormd, bestaande uit
Michel Verschuren, Bas Maes en
Pierre van Leent.
Per bestuurslid zijn de volgende
taken verdeeld:
Michel Verschuren: Algehele
poli eke verantwoordelijkheid
en gezicht naar binnen en buiten,
vertegenwoordiging afdeling
bij landelijke en regionale
bijeenkomsten, distribu e Tribunes
en Scholing.
Pierre van Leent: Uitvoering
besluiten, Secretariële
aangelegenheden, Ac ecoördina e
en –organisa e, samen met Michel
Logis ek, Voorraadbeheer en
Inkopen, Huisves ng, Waarneming

voorzi er.
Bas Maes: Inbreng frac e en Pers
en Media.
Paul Marijnissen: Penningmeester
Mario Bierbooms: Ledenbeheer
Patrick van Lunteren: Bedrijvenwerk
en Netwerken
Oscar van Raak: ROOD
Maartje Verheijen: Redac e
Slagkracht
Tamara Verheijen: Websitebeheer
en Lief en Leed
Op een voor het bestuur
georganiseerde heidag op 1 juli
werd verder gesproken over de
koers van de afdeling. Daarover
werd de ledenvergadering van
4 juli geïnformeerd. Gezien de
korte jdsmarge wordt daar in
de eerstvolgende Slagkracht op
teruggekomen.

Het nieuwe bestuur: v.l.n.r: Pierre van Leent, Patrick van Lunteren,
Paul Marijnissen, Maartje Verheijen, Mario Bierbooms, Tamara Verheijen, Oscar
van Raak, Bas Maes en Michel Verschuren

