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AGENDA
Ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 6 DeCemBer 2017 
tijD: 20:00 - 22:00

KerSTWenSaCTie
grote marKt
Datum: 16 DeCemBer 2017 
tijD: 12:00 - 16:00

WiJKTOUr #8
ulvenhout
Datum: 30 DeCemBer 2017 
tijD: 11:00 - 16:00

nieUWJaarSreCePTie
lutherse KerK
Datum: 6 januari 2018 
tijD: 19:00

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

SP BREDA MAAKT HET VERSCHIL

afdSPBreda

Op 1 november jongstleden 
kozen onze leden de 
kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
Een goede mix van jong en oud, man 
en  vrouw en het belangrijkst van alles: 
talent. Een team waarmee wij met 
vertrouwen de verkiezingen en de 
campagne ingaan.

De eerste plek is voor Bas Maes. De 
huidige fractievoorzitter en lijsstrekker. 
Hij werd in september al reeds verkozen. 
Op plek twee en drie vinden we twee 
andere routinees, Patrick van Lunteren 
(wethouder) en Dirk Uijl (Raadslid). 
Op plek vier vinden we Boi Boi Huong 
(Sinoloog). Nieuw in Breda, maar zeker 

niet nieuw in de SP en de politiek. 
Op plek vijf staat Michel Verschuren 
(afdelingsvoorzitter) en plek zes is voor 
Inge Verdaasdonk (maatschappelijk 
werkster). Op plek zeven vinden 
we een vertrouwd gezicht terug: 
Maurice Spapens (modeontwerper 
en Statenlid) en op plek acht Pierre 
van Leent (voormalig ambtenaar). 
Rechtenstudent Adi Vranac en student 
chemie Heleen van der Most maken de 
top tien af op plek negen en tien.

Met deze top tien gaan we de campagne 
met vertrouwen tegemoet. Ook de 
rest van de lijst straalt vertrouwen uit. 
Advocaat Peter Schouten en Kamerlid 
Michiel van Nispen sluiten de lijst.

V.l.n.r.: Maurice Spapens (7), Michel Verschuren (5), Adi Vranac (9), Boi Boi Huong (4), Dirk Uijl (3), 
Bas Maes (1), Pierre van Leent (8), Heleen van der Most (10), Patrick van Lunteren (2) en Inge Verdaasdonk (6)



UIT DE AFDELING

Heb je het al gelezen? Voor 
de tweede maal houden we 
onze nieuwjaarsreceptie in 

de Lutherse Kerk. Je bent bij dezen 
van harte uitgenodigd!

Wat was november een volle SP-
maand. Niet alleen zijn we bezig 
met niet één, maar twee grote 
buuracties. Pakken we kleinere 
acties ook gewoon op en is onze 
fractie uitgebreid met de mensen 
uit de top 10 van onze lijst. 

Er stonden oon niet één maar 
twee ledenvergaderingen op de 

agenda. Beide goed bezocht. Wat 
ben ik trots op onze lijst en onze 
mensen. Aan het einde van de 
maand ook nog een weekend vol 
SP-feest. Met op 2 december de 
regioconferentie en op 3 december 
een volle zaal tijdens Theater voor 
Elkaar.

Nu is het tijd voor bezinning. Hoe 
ging het afgelopen jaar en hoe gaan 
we verder in 2018, het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen. De 
nieuwe slogan is voor de buurt, 
voor elkaar, voor Nederland. Daar 
straalt positiviteit vanuit. Samen 

met elkaar op naar de overwinning.
Er was ook minder fijn nieuws. 
SP’ers van het eerste uur en 
onmisbare kracht Paul Peters is 
overleden. Velen die al langer 
bij de partij zijn zullen zijn naam 
kennen. Radim belandde in het 
ziekenhuis na een aanrijding en ook 
Raadslid Ria Wiegeraad overkwam 
hetzelfde lot. Wij wensen beiden 
een spoedig herstel. 

Voor Radim blijven we knokken 
met de gemeente en stoppen we 
niet voordat hij met zijn bakfiets 
kan blijven wokken!

De laatste dit, de laatste 
dat. Het is nu al begonnen. 
De kiezer is er nog totaal 

niet mee bezig. Maar wij als 
College van Burgemeester en 
Wethouders moeten al bijkans 
op de handen gaan zitten. Maart 
zijn er weer verkiezingen voor 
de gemeenteraad. Nog een paar 
dingen in de steigers zetten maar 
niet te veel meer opstarten. 
Rare tijden eigenlijk. Afgelopen 
dagen de laatste officiele retraite. 
Vorige week donderdag de laatste 
officiele fietstocht de wijken in, De 
Linie deze keer.

Er staat veel nieuwbouw te 
gebeuren in Linie. Het terrein 
achter de Faam kan volgebouwd 
worden. Het terrein waar nu de 
NHTV staat komt straks vrij voor 
woningbouw.  Op dat grote grasveld 
vlak langs het spoor (Hoefijzers 
Noord) waar ooit de kratten van 
de Brouwerij hoog opgestapeld 
stonden, daar komen straks 270 

huizen en appartementen. Alles 
bij elkaar gaat het aangezicht van 
de Linie en ook de sfeer van de 
wijk drastisch veranderen.

Interessant dus om alle informatie 
over de staat van de wijk eens 
goed door te lichten. Wat weten 
we eigenlijk van de bewoners, wat 
is de sociaal economische status 
van de wijk. hoe veilig is het er 
eigenlijk echt. En hoe beleven de 
bewoners de wijk. De afdeling 
Onderzoek en Informatie bleek er 
veel van te weten. Na een lekkere 
lunch met vaste gasten bij de 
inloop van de FAAM gaven ze een 
inkijkje. 

Het beste leer je toch door 
met de mensen zelf te praten. 
Zo wist een nieuwe bewoonster 
van de bekende kluswoningen 
veel te vertellen. De wijk is wel 
even wat anders dan het dorp 
Teteringen waar ze vandaan komt. 
Veel gemêleerder qua mensen 

en toch wel een stuk minder 
sociale samenhang. Dat geeft een 
onveiliger gevoel. Gelukkig ziet 
ze ook het mooie er van in. Als ze 
hoort van alle ontwikkelingen is 
ze wel een soort van opgelucht. 
De nieuwbouw biedt kans om 
de eenzijdige samenstelling te 
doorbreken. Gemengde wijken 
dat is toch wat we willen in Breda, 
ook in de Linie.

Komende jaren gaan we daar 
stevig aan de slag.  Nieuwbouw 
staat op de rol, maar ook het grote 
onderhoud aan de woningen 
van AlleeWonen in Linie Zuid. De 
corporatie verkoopt de woningen 
niet als kluswoning. Nee, het zijn 
betaalbare woningen die we graag 
behouden voor onze huurders. 
Ook dat is een mooie verandering 
in denken van afgelopen vier jaar. 
Ik zal het fietsen deze winter 
missen. Hopelijk wordt het een 
mooi voorjaar.

VAN DE VOORZITTER

FIETSEN IN DE LINIE - BLOG PATRICK VAN LUNTEREN     



Tijdens de begrotings-
behandeling op donderdag-
avond 9 november werden 

maar liefst drie voorstellen van 
SP Breda aangenomen door een 
overgrote meerderheid van de 
gemeenteraad. 

De gemeente Breda moet zich 
inzetten voor het voortbestaan 
van kinderboerderij Parkhoeve 
in Breda-Noord en samen met 
bestuur en vrijwilligers een 
toekomstplan maken. Een half 
jaar geleden werd bekend dat 
een aanvullende subsidie voor de 
kinderboerderij was afgewezen en 
het bestuur voor het voortbestaan 
vreesde. “Omdat er toen nog 

een bezwaarprocedure liep, 
konden we niet veel anders 
dan bestuur, vrijwilligers en 
omwonenden gerust stellen 
dat het zo’n vaart niet zou 
lopen”, zegt SP-fractievoorzitter 
Bas Maes. “Nu heeft de raad 
zich duidelijk uitgesproken: 
een kinderboerderij met zo’n 
belangrijke maatschappelijke 
functie, is onmisbaar op deze plek 
in onze stad!”

De gemeente moet voortaan 
initiatiefnemers van Tiny Houses 
in contact brengen met grond-
eigenaren en hen wijzen op de 
(planologische) mogelijkheden. 
Uit eerdere raadsvragen van SP 

Breda bleek dat Breda zelf vrijwel 
geen gronden meer in het bezit 
heeft die hiervoor in aanmerking 
komen. “Toch telt onze stad nog 
veel braakliggende terreinen 
die geschikt zijn voor tijdelijke 
invulling zoals Tiny Houses”, zegt 
SP-fractievoorzitter Bas Maes. 
“De particuliere initiatiefnemers 
van zo’n zelfvoorzienend huisje, 
hebben vaak niet het nummer 
van de grote ontwikkelaars in hun 
mobieltje. De wethouder wel. 
Vandaar onze oproep aan het 
college om als bemiddelaar op te 
treden en zo lef en eigen initiatief 
te stimuleren!”

UIT DE GEMEENTE  

DE HEERBAAN IS GEEN RACEBAAN

KINDERBOERDERIJ PARKHOEVE EN TINY HOUSES

Zaterdag 11 november was 
een grote SP-delegatie 
aanwezig op winkelcentrum 

Heusdenhout en de Heerbaan om 
daar actie te voeren tegen het hard 
rijden op de Heerbaan. Dit, omdat 
veel automobilisten harder rijden 
dan de toegestane 50 kilometer 
per uur per uur, 30 kilometer in de 
zijstraten. SP’er Pierre van Leent: 

“Alle lantaarnpalen op de Heerbaan 
zijn voorzien van bordjes met ‘50’, 
bezoekers werden begeleid bij het 
oversteken en natuurlijk er zijn er 
veel gesprekken gevoerd bij de SP-
caravan.”

Tevens is een enquête uitgezet 
bij 2000 huisadressen, waarop 
bewoners kunnen reageren, of 
door het invullen van formulieren 
of door het invullen van een 
digitale enquête. “Al op straat 
waren reacties van automobilisten 

merkbaar. Bij het zien van het 
ophangen van de kilometer 
aanduiding werd er op de rem 
getrapt”, zegt Van Leent. “De SP-
caravan bij het winkelcentrum 
werd druk bezocht, of voor het 
inleveren van de enquête of om 
nog eens toe te lichten wat men 
van de situatie vond.”

Op 28 november kwam het  
vervolg in buurthuis ’t Houwke, 
waar de SP in gesprek ging met 
de wijkbewoners. Men kreeg daar 
de uitslag van de enquête en er 
werden vervolgstappen met elkaar 
afgesproken. SP Breda trekt op met 
de wijkraad die het onderwerp 
ook al geruime tijd hoog op de 
agenda heeft staan. Van Leent: “Er 
zijn meer dan 200 reacties binnen. 
We kunnen dus wel stellen dat het 
leeft in de wijk!”



Op zaterdag 23 december organiseert de 
Stuur Tihange met pensioen-coalitie een 
protestmars naar het ABP in Heerlen. 

Nederlandse pensioenfondsen hebben een kwart 
miljard geïnvesteerd in de eigenaar van de overjarige 
kerncentrale Tihange. Het ABP is de grootste en 
heeft 116 miljoen euro aan pensioengeld in Engie 
geïnvesteerd.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Veel gemeenten, de 
provincie en zelfs de Tweede Kamer hebben zich al 
uit voor sluiting van deze Belgische rommelreactoren 
uitgesproken. Dat het pensioengeld van 
Nederlanders wordt geïnvesteerd in een bedrijf dat 
dezelfde Nederlanders opzadelt met het risico van 
rommelreactoren is bizar en onaanvaardbaar.’
SP-voorzitter Ron Meyer: ‘De veiligheid van onze 
dorpen, steden en kinderen mag niet meer op het 
spel gezet worden. Al helemaal niet met ons eigen 
pensioengeld.’

In de tussentijd kun je jouw eigen pensioenfonds een 
bericht sturen via: www.stuurtihangemetpensioen.nl
De Stuur Tihange met pensioen-coalitie is een 
initiatief van de SP en wordt gesteund door WISE en 
Tihange-actievoerder

Deze pagina is vooral ook een oproep aan al onze 
leden die hun pensioen opbouwen óf ontvangen van 
via het ABP. Naar een enkel SP-lid en zelfs Kamerlid 
luisteren ze niet, maar naar al hun leden zouden ze 
toch moeten luisteren. De macht ligt bij ons en niet bij 
de directie van het ABP. Voor miljoenen Nederlanders 
in Noord-Brabant en Limburg is het gevaar van een 
kernramp reëel met de reactoren in Doel en Tihange.

ACHTERGROND
TIJD OM DOEL EN TIHANGE MET PENSIOEN TE STUREN


