
In de afgelopen weken is er 
achter de schermen hard 
gewerkt aan een nieuwe actie. 

Op dinsdag 26 september gingen 
we live. Op die dag lanceerden 
we de Facebookpagina “Red 
ons Winkelcentrum” en zijn we 
begonnen met het verspreiden 
van 5.000 enquêtes in de buurten 
in de Haagse Beemden en in 
Prinsenbeek. Ook hebben alle 
winkeliersverenigingen een brief 
ontvangen. 

Allereerst toont het de kracht 
van onze afdeling. In één week 
verspreidden onze leden in 
bovengenoemde buurten de 
gedrukte enquêtes en fungeren 21 
van onze leden ook als inleverpunt 

voor diezelfde enquêtes. Op 
zaterdag 30 september stonden 
12 vrijwilligers klaar om een 
deel van die enquêtes op te 
halen en in gesprek te gaan met 
buurtbewoners en winkeliers. 

De eerste resultaten. We krijgen 
veel reacties. Zowel de papieren 
enquête als de digitale versie  
(enquete.spbreda.nl) wordt goed 
ingevuld. Veel mensen bevestigen 
het beeld dat het winkelen in 
de wijk minder aantrekkelijk is 
geworden omdat de huren te 
hoog zijn en de concurrentie van 
Stada Stores te groot is. Mensen 
vrezen dat door de leegstand de 
leefbaarheid achteruit zal gaan. 
Dit gevoel wordt breed gedragen.

Veel mensen gaven aan langs te 
komen op onze actiebijeenkomst 
op 24 oktober in het Kraaiennest. 
Al met al is de actiebereidheid 
groot. De komende weken gaan 
we ook andere wijken in om nog 
meer respons op te halen.

OKTOBER 2017

AGENDA
BIJEENKOMST RED ONS WIN-
KELCENTRUM
‘t Kraaiennest
Datum: 24 oKtober 2017 
tijD: 20:00 - 22:00

WIJKTOUR #6
Heuvel
Datum: 27 oKtober 2017 
tijD: 11:00 - 16:00

LEDENvERgaDERINg
WegWijzer
Datum: 1 november 2017 
tijD: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INvOUWEN
WegWijzer
Datum: 6 oKtober 2017
Tijd: 15.30 - 17.30 u.

SLAGKRACHT

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA

@SPBREDA breda.sp.nl

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

ACTIE WINKELCENTRA GROOT SUCCES
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UIT DE AFDELING

Als je dit leest dan is het 
alweer oktober en is de 
herfst begonnen. De 

lokale politiek maakt zich op voor 
gemeenteraadsverkiezingen. De 
komende maanden staan onze 
ledenvergadering ook in het teken 
van deze verkiezingen. 

Halvervege oktober worden er 
uitnodigingen verstuurd naar alle 
leden. We nodigen je van harte 
uit om aanwezig te zijn bij alle 
aankomende ledenvergaderingen. 
We stellen namelijk in de komende 
maanden onze kandidatenlijst, 

het verkiezingsprogramma en het 
nieuwe Partijbestuur vast. 

Blij was ik met de hoge opkomst 
bij de ledenvergadering van 
september. 10 procent van onze 
leden was aanwezig op deze 
belangrijke ledenvergadering. 
Zo zijn we begonnen met actie-
reactie. Deze manier van denken 
werpt nu al zijn vruchten af. Laat 
niemand zeggen dat we geen 
productieve afdeling zijn. In 
de eerste debatraad was de SP 
toonaangevend en op zaterdag 30 
september gingen 12 enthousiaste 

SP’ers vier wijken in om enquêtes 
op te halen die in diezelfde week 
door 14 SP’ers waren verspreid. 
Vergeet niet dat op diezelfde 
zaterdag ook nog vijf van onze 
leden op cursus waren voor de 
partij. Een sterke SP is een actieve 
SP, in de raad en vooral op straat.

Daarnaast introduceer ik via deze 
Slagkracht graag onze nieuwe 
webbeheerder; Leon Bijlsma. Leon 
is al jaren actief betrokken bij onze 
afdeling en neemt vanaf heden het 
stokje over van Joep van Meel.

Op zaterdag 23 september 
was het burendag. Een 
mooie gelegenheid voor 

SP Breda om de wijk de Heuvel in 
te trekken. Een wijk die we goed 
kennen. In de Hudsonstraat woont 
SP-lid Wilbert Veraart en mede 
dankzij zijn inzet was er van alles 
te doen voor de kinderen daar en 
was er koffie en later een barbecue 
voor de buren.

De bewoners in de Hudsonstraat 
wonen nog maximaal tot 2019 
in hun huidige woningen. 
Dan worden deze naoorlogse 
portiekwoningen gesloopt. Helaas 
zijn deze woningen door de jaren 
heen geplaagd geweest door 
schimmel en andere ongemakken. 
Er is een goede regeling voor 
de huidige bewoners. Wonen 
Breburg zorgt ervoor dat alle 
bewoners een nieuw huis krijgen 
toegewezen, men betaald minder 
huur en als er gebreken zijn aan 
de woning dan zal Breburg deze 

herstellen tot 2019.
Aan het einde van oktober komen 
we terug in de Heuvel voor de 
Wijken- en dorpentour. Daarvoor 
zullen we ook onze enquête in 
deze wijk uitzetten en in gesprek 
gaan met de winkeliers op het 
Dr. Struyckenplein en het Mgr. 
Nolensplein. Woon je in of rondom 
de Heuvel en wil je meehelpen 

enquêtes te verspreiden en/
of fungeren als inleverpunt? 
Neem dan contact op met Paul 
via onderstaand e-mailadres. 
Verspreid ook de link naar onze 
enquête onder uw vrienden en 
kennissen.

VAN DE VOORZITTER

ACTIECOÖRDINATOR            

paul@spbreda.nl



Net zoals iedere fractie in de 
Bredase Gemeenteraad, 
heeft SP Breda het recht 

om naast alle vergaderingen ook 
schriftelijke vragen te stellen aan 
het College van Burgemeester & 
Wethouders. Deze zogenaamde 
‘Raadsvragen’ moeten dan binnen 
30 dagen worden beantwoord. 
Natuurlijk gaat onze voorkeur uit 
naar grote campagnes waarbij 
volgens het befaamde actie/
fractie-principe zaken op de 
agenda gezet worden. Samen met 
inwoners en de afdeling trekken 
we de buurten in en mobiliseren 
mensen om onrecht aan te 
pakken. Denk hierbij aan het 
ATEA-Alarm of zeer recent Red ons 
winkelcentrum!

Toch moet ook het effect van 
Raadsvragen niet worden 
onderschat. Alleen al de afgelopen 

maand zorgen onze vragen 
voor de volgende toezeggingen 
vanuit het college: Palm Parkies 
zal op de vingers worden getik 
vanwege het ineens ingevoerde 
blikverbod, er komt een 
actieplan om vrouwenvoetbal 
blijvend op de kaart te zetten, 
bijstandsuitkeringen zullen voor 
het weekend worden uitbetaald, 
naar aanleiding van mishandeling 

en discriminatie wordt een portier 
ontslagen en is het betreffende café 
een half jaar zijn nachtvergunning 
kwijt en bij het overlastgevende 
hostel Night Flight komt bewaking 
aan de deur.

Kleine succesjes die voor de 
betrokken inwoners vaak toch een 
groot verschil maken. Ook dat is 
SP Breda!

UIT DE GEMEENTE  
SUCCESJES DANKZIJ RAADSVRAGEN

ROOD BREDA        

Deze week is ROOD Breda 
verschillende scholen van 
het ROC langsgegaan.

Recent is in het nieuws geweest 
dat MBO-scholen teveel geld 
vragen van hun leerlingen. Dit 
kan dan gaan om bijvoorbeeld 
materialen zoals overalls en 
dergelijke die de studenten zelf 
moeten aanschaffen. De jongeren 
van ROOD willen samen met 
de studenten ervoor zorgen dat 
de MBO-scholen in Breda het 
voorbeeld volgen van De Rooi 
Pannen. Deze school heeft onlangs 
namelijk besloten dergelijke kosten 
voor eigen rekening te nemen, 

zodat iedere student gelijke kansen 
kan krijgen om te slagen.

“Stoppen met studeren omdat 
het te duur is. Het is een trend 
die we de laatste paar jaren terug 
zien komen. Naast het feit dat het 
collegegeld al een hoop geld is voor 
een student die met zijn bijbaantje 
een diepe minima verdient, zijn ook 
de extra kosten een doorn in het 
oog. Dit leidt ertoe dat studenten 
die een financieel vangnet hebben 
van hun ouders bijvoorbeeld, meer 
kans hebben op het afronden van 
hun studie. Dit onrecht moet de 
wereld uit geholpen worden en 
daarom willen wij, samen met 

de studenten, ervoor zorgen dat 
de ongelijkheid rechtgetrokken 
wordt”.

ROODBreda



In 1652 werd er door de VOC een verversingsstation 
door Jan van Riebeeck gesticht bij Kaap de Goede 
Hoop om de schepen daar water en fruit te laten 

inslaan op de lange reis heen en terug naar Indië. (om 
Afrika heen, er was nog geen Suez kanaal).
De Nederlanders werden door de Britten rond 1800 
verjaagd. De Nederlandse/Duitse Boeren trokken 
rond 1830 de binnenlanden in en stichten twee 
Boeren Vrijstaten. In 1902 verloren de Boeren na 
twee oorlogen de slag van het professionele Britse 
leger. In 1912 ontstond de Republiek Zuid-Afrika dat 
binnen het Britse Gemenebest viel, zoals Canada en 
Australië.

Vanaf 1948, toen de Nationale Partij aan de macht 
kwam, werd er een Apartheidsregime ingevoerd. Dat 
betekende o.a. dat zwarten, 90 % van de bevolking, 
niet mochten stemmen, of een partij vormen, wonen 
in thuislanden en nooit ergens gemengd mochten 
zijn met blanken. Ze waren dus tweederangsburgers. 
Het ANC en de Communistische Partij Z.A. streden 
tegen deze racistische politiek. In 1960 werden er 
69 demonstranten door de politie doodgeschoten 
bij Sharpville. In 1961 werd een militaire vleugel van 
het ANC opgericht. Voorman Nelson Mandela van het 
ANC werd in 1964 gevangengezet tot zijn vrijlating in 
1990.

In de jaren ’70 en ’80 werden er wereldwijd acties 
gevoerd tegen het regime van Botha. In Nederland had 
je in elke plaats, naast een antikernenergiegroep, ook 
wel een groep van het KZA (Komitee Zuidelijk Afrika) 
of het AABN (Anti Apartheidsbeweging Nederland). 
Er werden boycots georganiseerd van sinaasappels, 
koffie en olie. De bedoeling was om door isolatie van 
Z.A. haar beleid te laten veranderen. De Verenigde 
Naties onderschreef deze economische boycot. Shell 
werd onder druk gezet om geen olie meer te leveren 
aan zo’n regime. Door autonome activisten werden 
slangen doorgesneden van Shell-pompstations. RaRa 
(Revolutionaire Anti-Racistische Actie) ging nog een 
stap verder door Makro-vestigingen in brand te 
steken. Uiteindelijk trok de Makro zich terug uit Z.A.
In 1990 besliste premier De Klerk (Nat. Partij) 
dat de apartheid werd afgeschaft, Mandela werd 
vrijgelaten en het ANC en de Communistische Partij 
waren niet langer verboden. In 1994 waren er de 

eerste vrije verkiezingen. Het ANC is sindsdien aan 
de macht. Maar onder Mbeki werd de linkse lijn van 
nationalisatie en landverdeling afgeschaft en werd 
de koers neoliberaal. Onder Zuma is er nu een kleine 
zwarte steenrijke bovenlaag ontstaan. Maar nog 
altijd leeft het merendeel van het volk in armoede 
en krottenwijken. Tevens hebben de kapitalisten heel 
veel goedkope arbeidskrachten uit Mozambique en 
Zimbabwe gehaald zodat er onder de armen onderling 
veel spanningen zijn. ANC-Jeugdleider Malema 
besloot daarop dat er nood was aan een nieuwe 
linkse partij en deed met de EFF (Economic Freedom 
Fighters) in 2014 mee aan de verkiezingen en won 
25 zetels. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
vorig jaar verloor het ANC haar meerderheid in alle 
grote steden aan de Democratische Alliantie (soort 
D66). Hoe corrupt Zuma en de top van het ANC nu 
is en hoe schandalig de EFF wordt behandeld is goed 
te zien in de documentaire ‘The Giant is Falling’’. 
(Uitzending gemist) 

Via uitzending gemist is tevens de documentaire 
‘Winnie’ (2017) aan te raden. Hierin zie je goed hoe de 
Nationale Partij en de politie keihard optraden tegen 
de eigen bevolking en naderhand bang voor hun 
hachie waren en zo amnestie voor zichzelf bepleiten 
als voorwaarde voor democratie, legaliseren van het 
ANC en vrijlating van Mandela. Tevens zie je hoe de 
linkse krachten in het ANC , zoals Winnie (Hani wordt 
vermoordt) op een zijspoor worden gezet. Dan kan 
het eten uit de ruif beginnen...

ACHTERGROND
OVER ZUID-AFRIKA - HANS CREEMERS


