
Breda investeert 
twee miljoen euro 
in het versneld 

bouwen van duizend 
sociale huurwoningen. 
Dat blijkt uit de deze 
week gepresenteerde 
Begroting 2017. 

Ook krijgt de oproep van 
de SP om nog dit jaar 
te starten met de bouw 
van tijdelijke woningen 
om de ergste nood te 
lenigen, concreet vorm. 
Zo komt er op een 
braakliggend terrein in 
de Haagse Beemden, 
een wijkje met dertig 
tijdelijke woningen. Een 
tweede locatie wordt 
nog nader onderzocht 
zodat uiterlijk eind van 
het jaar gestart is met de 
bouw van in totaal vijftig 
tijdelijke woningen.

Dankzij het voortdurend 
hameren op het te-kort 
aan betaalbare woningen 
door de SP, is het besef 
er inmiddels raadsbreed. 
Zonder de SP in de coalitie 
en een SP-wethouder op 
wonen, was dit resultaat 
ondenkbaar geweest. 

Wij zijn er dan ook zeer 
blij mee dat er nu ook 
concreet geld en plannen 
zijn om een groot aantal 
betaalbare woningen 
toe te voegen aan de 
bestaande voorraad. Iets 

dat al vele jaren niet is 
vertoond in Breda. De SP 
maakt wel degelijk het 
verschil en daar zijn we 
trots op! Iedereen een 
betaalbare woning is het 
streven.

HULPDIENST SP BREDA
     hulpdienst@spbreda.nl
 06 31 534 434
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AGENDA
ALV
Wegwijzer
Datum: 19 oktober 2016
Tijd: 20.00 - 22.00 u.

INFORMATIEAVOND NZF
Cultuurcentrum , molenstraat 
5 Zundert
Datum: 26 oktober 2016
Tijd: 20.00 - 22.30 u.

BUURTEN IN DE BUURT
Locatie n.t.b.
Datum: 29 oktober 2016
Tijd: 14.00 - 16.00 u.

REGIOCONFERENTIE
Aristo Eindhoven
Datum 30 oktober 2016
Alleen afgevaardigden

ALV
Wegwijzer
Datum: 16 november 2016
Tijd: 20.00 - 22.00 u.

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?

slagkracht@spbreda.nl

Grote stappen naar meer betaalbare 
woningen

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl



UIT DE AFDELING

De ober zit weer in 
de maand. De dagen 
worden korter en de 
temperatuur daalt. Niet 
bij de SP. Het belooft een 
hete herfst te worden. 
Veel acties en natuurlijk 
de voorbereidingen voor 
het congres. Wanneer 
deze Slagkracht bij 
je op de mat valt is 
inmiddels het concept-
verkiezingsprogramma 
gepresenteerd. Daar 
gaan we in een tweetal 
algemene ledenverga-
deringen en een regio-
conferentie kritisch naar 
kijken. 

Het Zorgfonds gaat 
hard. Ook Breda draagt 
haar steentje bij. Meer 

dan 180.000 vrienden 
hebben hun steun 
betuigd. Ron Meyer was 
helder op de Partijraad. 
We gaan de 500.000 
halen. Op diezelfde 
Partijraad spraken we 
ook over het kiezen 
van bestuursleden, 

lijsttrekkers en de 
kieslijsten. Afgelopen jaar 
boog een commissie zich 
over manier waarop wij 
onze mensen kiezen. Dat 
leidde tot interessante 
aanbevelingen om leden 
meer zeggenschap te 
geven binnen de partij. 

Eén van de aanbevelingen 
raadde aan om 
bestuursleden te kiezen 
volgens het principe van 
de meeste stemmen 
gelden, in plaats van 
tegenkandidering. De 
Partijraad vond deze en 
de andere aanbevelingen 
zeer interessant en gaf de 
commissie opnieuw een 
mandaat om dit verder 
uit te werken. In mei 2017 
horen we de uitkomst. 

De afdeling gaat zich ook 
voorbereiden op Serieus 
Request 2016. Dat 
belooft een groot feest 
te worden als opmaat 
voor de campagne. Zorg 
in ieder geval dat je daar 
bij bent!

De afgelopen tijd 
heeft ROOD 
enorm veel 

activiteiten bijgewoond 
en georganiseerd.

Zo heeft ROOD mee-
gedaan aan de PJO 
raadssimulatie in Til-burg. 
Een goede manier om 
kennis op te doen van het 
politieke spel in de lokale 
raad. Negen ROOD-leden 
deden actief mee. Het 
weekend van zaterdag 
17 september stond 
ROOD samen met de SP 
met een kraampje op 
Breda Barst. Daar riepen 

wij jongeren op om naar 
het Niet In Mijn Naam 
Festival te komen en 
hielpen wij de SP om voor 
het Nationaal ZorgFonds 
veel steunbetuigingen 
op te halen. Uit alle 
windstreken kwamen er 
maar liefst vijftien ROOD-
leden meedoen.

Woensdag 28 septem-
ber ging ROOD in 
Breda de straat op met 
speelkaarten. 
Daarop verzamelden de 
leden handtekeningen 
van jongeren die willen 
dat de Tweede Kamer 

open kaart speelt over 
Irak.  Niet alleen in Breda 
gingen jongeren 28 
september de straat op, 
maar ook in onder andere 
Amsterdam, Groningen, 
Nijmegen en Weert.

Binnenkort komt er weer 
een leuke ludieke actie!

Doe mee! Woon jij in 
Breda, ben jij tussen de 
14 en 28 jaar oud, en heb 
jij ook een sociaal hart? 
Doe dan mee met onze 
activiteiten Kijk hiernaast 
voor contactinformatie.

VAN DE VOORZITTER

ROOD

rood@spbreda.nl

ROODBreda

06-23555467 



UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE

Geen onderwerp 
wat zo vaak in 
de raad wordt 

besproken als parkeren. 
Op 1 oktober is er in 
de wijken Belcrum, 
Linie en Drie Hoefijzers 
betaald parkeren met 
een vergunningenstelsel 
geïntroduceerd. Een 
aanpassing op initiatief 
van de VVD op het laatste 
moment om niet vanaf 
20 uur maar vanaf 18 uur 
vrij te parkeren kon op 
veel ongenoegen van een 
deel van de bewoners 
rekenen. Wij hebben het 
oordeel van wethouder 
Boaz Adank (VVD) zwaar 
laten wegen. Hij is er 

als verantwoordelijk 
wethouder het meest 
betrokken geweest bij 
de gesprekken met de 
buurt. Dat het alsnog 
verruimen van de 
tijden voor betaald 
parkeren eenvoudiger 
is dan andersom gaf 
voor ons de doorslag 
in te stemmen met het 
voorstel. De SP heeft wel 
een toezegging van de 
wethouder afgedwongen 
dat wanneer blijkt dat 
het vanaf dag één een 
zooitje is, we direct 
ingrijpen.

Om te kijken of dat ook 
daadwerkelijk zo was, 

ging de SP op zaterdag 
8 oktober direct de 
buurt in om in gesprek 
te gaan met bewoners. 
Mensen in de Belcrum 
gaven vooral aan dat 
zij het liefst betaald 
parkeren tot 22 uur 
hadden gezien en dat 20 
uur als een compromis 
was. Zij geven aan dat 
het een parkeren sinds 1 
oktober een nog groter 
drama is geworden. De 
herinrichting van de 
Speelhuislaan heeft ook 
veel parkeerplaatsen 
gekost volgens veel 
omwonenden. De 
parkeerproblemen in 
de Drie Hoefijzers zijn 

van een heel andere 
aard. Daar veroorzaken 
vooral bezoekers van de 
binnenstad overlast door 
hun auto daar gratis in 
de wijk te zetten. 
Betaald parkeren tot 18 
uur zou daar een prima 
oplossing kunnen zijn 
volgens de bewoners. 
De SP is van mening dat 
er een gediferentieerd 
beleid moet komen dat is 
gericht op de specifieke 
problemen van iedere 
wijk!



Zaterdag 24 sep-
tember stond SP 
Breda op Braderie 

Heksenwiel. “We lopen 
zoveel mogelijk bra-
derieën af om steun te 
krijgen voor het Nationaal 
Zorgfonds zonder een 
eigen risico, telkens 
weer geven honderden 

mensen hun steun.” 
Aldus actiecoördinator 
Paul Marijnissen. 170 
mensen kwamen naar de 
kraam en spraken ook hun 
zorgen uit over de zorg 
en daarnaast steunde ze 
het Nationaal Zorgfonds. 
160.000 mensen gingen 
hen al voor.

De SP vroeg niet alleen 
om steun voor het 
Zorgfonds. Een andere 
belangrijke boodschap 
stond op de ballonnen 
die ze uitdeelden. “Zeg 
NEE tegen pesten”. De SP 
vindt dat ieder kind een 
gelukkige schooltijd heeft 
en daar hoort pesten 

niet bij en vroeg daarom 
aandacht hiervoor in de 
week tegen het Pesten. 
Leraren, ouders en de 
leerlingen zelf moeten 
allen samenwerken om 
pesten te voorkomen. 
De politiek kan helpen 
met kleinere klassen en 
trainingen voor leraren.

Er komt woensdag-
middag een app 
binnen van een 

onbekend nummer. Een 
kleurrijk plaatje met de 
tekst Positive Vibrations. 
Gelijk hoor ik in mijn 
hoofd Bob Marley zingen. 
Shit man, wie stuurt mij 
zoiets blijs.

Ook nog recht in de roos 
met die reggae. De rest 
van de dag neurie ik: 
“rasta man vibrations, 
Positive vibrations”, 
…. “Make way for the 
positive day, cause its a 
new day a new time a new 
feelin… “are you picking 
up now”… ’s Avonds zie 
ik pas dat ronde fotootje, 
rechts boven in naast dat 
nummer….Lol …. 

Ik herken hem meteen. 
Peter. Prachtig verhaal. 
Jarenlang aan de alcohol 
en de wiet. Als ontbijt 
en vervolgens de hele 
dag. Maar nu al enkele 
maanden los op de Radler 

0.0.  De weken voor de 
totale drooglegging ging 
het niet zo goed. Hij klopte 
voor hulp aan bij Novadic 
Kentron. Even binnen, 
Cold Turkey. Maar niet 
te lang tussen die andere 
afkickende mensen. Daar 
wordt hij alleen maar gek 
van. Novadic is mee in de 
transformatie van de zorg 
en snapt wat nodig is. 
Liever thuis op eigen wil 
en karakter verder.  Hij 
gaat als de brandweer.

Mooie bijvangst van de 
veranderende zorg. Niet 
binnen houden als het 
niet hoeft. Het mag en 
kan weer op straat: (Een 
beetje) afwijken van de 
rest. De mensen om hem 
heen merken er niks 
van dat ie zichzelf heeft 
drooggelegd. Hij stuitert 
nog even enthousiast 
door het leven. Had ie 
al die jaren alcohol en 
wiet eigenlijk niet nodig. 
Heerlijke gast, die je graag 
tegenkomt op straat.

DE SP IN ACTIE
SP OP BRADERIE HEKSENWIEL

PATRICK VAN LUNTEREN 

….Say you just can’t live that negative way
You know what I mean
Make way for the positive day
‘Cause it’s a new day
And it’s a new time
Yes, it’s a new feelin’
Said it’s a new sign
Oh, what a new day

Pickin’ up? 
Are you pickin’ up now? 
Pickin’ up? 
Are you pickin’ up now?.....


