SLAGKRACHT
SEPTEMBER 2020
LEDENVERGADERING
dE WEGWIJZER
Datum: 30 sept 2020
Tijd: 20:00 - 22:00

tRIBUNES INVOUWEN
dE wEGWIJZER
Datum: 2 okt 2020
Tijd: 15:30 - 17:00

Regioconferentie
Locatie volgt nog
Datum: 17 of 24 okt
tijd volgt nog

tRIBUNES INVOUWEN
dE WEGWIJZER
Datum: 6 nov 2020
Tijd: 15:30 - 17:00

BAS STOPT ALS FRACTIEVOORZITTER, INGE NEEMT OVER
Door Bas Maes

B

ode tot aan 2022 afmaken als raadslid. Maes: “Bij de
as Maes stopt als fractievoorzitter van de SP verkiezingen in 2018 hebben 3.000 Bredanaars mij
in de Bredase gemeenteraad. Hij kan het werk voor vier jaar hun vertrouwen gegeven. Dat vertrouals fractievoorzitter niet langer combineren wen wil ik ook de komende twee jaar waar maken.”
met zijn nieuwe baan. Maes werkt sinds juli als bestuursadviseur voor het College van B&W in Schie- Inge Verdaasdonk is door de gemeenteraadsfractie
dam. Daarvoor was hij voor de Tweede Kamerfractie van de SP Breda unaniem verkozen tot nieuwe fracvan zijn partij werkzaam. “Deze mooie nieuwe uitda- tievoorzitter. Zij volgt daarmee Bas Maes op die aanging dwingt mij helaas ook om een keuze te maken”, gaf het voorzitterschap niet te kunnen combineren
zegt Maes. “Met twee belangrijke verkiezingen in de met zijn nieuwe werk. Verdaasdonk werkt als zelfkomende twee jaar, verdient onze afdeling een frac- standige in de zorg en woont samen met haar twee
tievoorzitter die er vol voor kan gaan. Een groeiend dochters in de Belcrum. Sinds 2016 maakt ze onderledenaantal en veel talent zorgen ervoor dat ik mijn deel uit van de fractie. Eerst als commissielid, daartaken met een gerust hart overdraag.”
na als raadslid nadat ze bij de raadsverkiezingen van
2018 veel voorkeurstemmen ontving. Verdaasdonk:
Dat Maes een stapje terug doet vanwege zijn nieuwe “Ik ben vereerd dat ik het vertrouwen van de fractie
werk betekent niet dat hij verdwijnt uit de Bredase krijg om voorop te gaan in de strijd voor een eerlijker
gemeenteraad. Hij zal tenminste deze bestuursperi- en socialer Breda. Een Breda voor iedereen!”

De fractie, van links naar rechts: Michel Verschuren, Bas Maes, Inge Verdaasdonk, Dirk Uijl, Maurice Spapens

CONTACT

Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

@SPBREDA

afdSPBreda

076-5294332

@SPBREDA

breda.sp.nl

OMWONENDEN EN SP OPNIEUW IN DE
BRES VOOR SPEELTUIN GROTE HOUW
In de maand augustus is het
normaal gesproken redelijk
stil in de politiek. Het rumoer
van de afgelopen weken geeft
echter aan dat we nog altijd in
bijzondere tijden leven.
Het reces is gekomen en gegaan
alsof het niks was. Debatten
gingen door, demonstraties
werden gevoerd en de nodige
ophef is ontstaan. Ook wij
hebben niet stil gezeten.
Zo koos onze fractie een
nieuwe voorzitter, hebben we
meermaals het nieuws gehaald
en stonden we in de maand
augustus vijf keer met een
duidelijke boodschap op straat.
Dat maakt mij als nieuwe
voorzitter bijzonder trots.
Gecombineerd met het
razendsnel stijgende
ledenaantal laat het zien dat
onze partij en onze ideologie
relevanter dan ooit is. Zeker in
deze tijd.
Nu het reces over is, zie ik de
toekomst met vertrouwen
tegemoet. We hebben een
sterk team aan mensen die
er een mooi politiek najaar
van kan maken. SP Breda is
klaar voor het congres, de
regioconferenties, en de
verkiezingscampagne!

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

Door Inge Verdaasdonk

D

heeft de SP meegeholpen om de
e bewoners van de Grote speelvoorziening te behouden.
Houw hebben aan de bel Destijds is ook beloofd om in het
getrokken bij de SP over vervolg beter met omwonenden
het speeltuintje in hun hofje dat te communiceren. Daar is dus
na recente werkzaamheden niet niks van terecht gekomen. Ommeer terug komt.
wonenden wisten van niks toen
ze er ineens achter kwamen dat
Het is niet de eerste keer dat dit hun geliefde speelplek niet meer
specifieke speeltuintje voor on- terug zou komen. Ik wil weten
rust zorgt. Toen in 2015 de ge- hoe dit kan. En waarom ervoor is
meente Breda aankondigde dat gekozen om de werkzaamheden
de toestellen zouden verdwij- zo te laten plaatsvinden dat er
nen, zijn bewoners komen in- geen speeltuin meer terug kan
spreken in de gemeenteraad en komen!

OVERLASTGEVEND HOSTEL NIGHTFLIGHT
BLIJFT REGELS AAN LAARS LAPPEN
Door Bas Maes

V

heidssingel. Het plat dak aan de
oor het vijfde jaar op rij achterkant van het hostel mag
trekt SP Breda samen met volgens de exploitatievergunning
omwonenden aan de bel niet gebruikt worden om te voorover het overlastgevende hostel komen dat omwonenden overNightflight aan de Nijverheidssin- last ervaren.
gel.
Wij ontvingen echter klachten
Want zelfs in onzekere tijden en beelden van omwonenden
zijn er een aantal zekerheden waaruit blijkt dat er een complewaar je altijd op kan rekenen in te lounge set en zelfs fitness apde zomerperiode in Breda. De paratuur op het plat dak staan.
stranden van de Galderse Meren Dit voorbeeld is illustratief voor
liggen vol, de straten liggen open de situatie waarbij de Gemeente
én omwonenden van Nightflight Breda nog altijd onmachtig lijkt
liggen overhoop met dit over- om de voorwaarden uit de exploilastgevend hostel aan de Nijver- tatievergunning te handhaven.

UIT DE AFDELING
UIT HET BESTUUR
Door Maartje Verheijen

H

ier zit een trotse organisatiesecretaris! De
politiek was op reces, maar de afdeling heeft
zeker niet stil gezeten. Vele Bredase SPers zijn
actief geweest voor onze afdeling, zowel op straat als
door het college te bestoken met vragen.
We stonden bijna iedere zaterdag op straat om
pensioenkranten te verspreiden en om aandacht te
vragen voor onze zorgmedewerkers, met als klap
op de vuurpijl het uitdelen van Hartjes voor de Zorg
in het Valkenbergpark, wat op het moment van
schrijven nog moet plaatsvinden.

plantsoenen van de Middellaan kreeg de nodige
aandacht. Binnenkort gaan we daar de buurt in om
met de bewoners te spreken over de wijk, want er
lijkt veel mis te zijn. Van racende scooters door de
voetgangersgebieden, tot een heuze muizenplaag in
de woningen van de wijkbewoners.
Maar, zonder jullie, onze leden, zijn we niets! Houd
Onze fractie stelde scherpe vragen over het jullie oren en ogen open in je eigen buurt en laat
verdwijnen van de Coronateststraat, die nu toch ons weten wat er speelt. Dit kan natuurlijk op een
niet verdwijnt(!), en een speeltuin in Heusdenhout. ledenbijeenkomst, maar ook door een mailtje te
Ook het aanleggen van een tijdelijke weg over de sturen naar maartje@spbreda.nl.

ROOD

Door Olaf van der Bruggen

D

In september gaan we verder met een drukke
e mooie zomermaand augustus was ook een agenda! Zo gaan verder met de huisjesmelkers
goede maand voor ROOD Breda. Zo hebben actie en gaan we ook actie voeren tegen de NS. Die
we een groeiend aantal (actieve) leden gehad tijdens de corona pandemie het mensen moeilijk
en zijn we druk bezig geweest met actie voeren.
blijft maken om afstand te houden, omdat de vrijwel
onbenutte eerste klasse dicht blijft voor de gewone
ROOD was bijna iedere week wel op straat te reiziger.
zien. Of het nou voor onze eigen flyer actie tegen
huisjesmelkers was, of voor een van de vele acties Als je bij wilt blijven houden wat wij als ROOD doen
van de afdeling waar onze aanwezigheid duidelijk dan kun je altijd een kijkje nemen op onze nieuwe
te zien was. Ook onze tweewekelijkse overleggen facebook pagina: ROOD Breda!
werden goed bezocht deze maand.

Tips, reacties,
ideeën of meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

ACHTERGROND

EEN PLEIDOOI OM CULTURELE BROEDPLAATSEN TE BEHOUDEN
Door Hans Creemers
In de wijk Belcrum zijn veel zogenaamde culturele
broedplaatsen te vinden in het Havenkwartier. Zoals
KOP en Electron. Op het Haveneiland (Veilingkade)
zijn te vinden STEK en Belcrum Beach. Verder zit
er al heel lang een Emmaus kringloopwinkel. Ook
Pier 15 (grote skatehal met terras en basketbal) is
bovenregionaal bekend en trekt veel volk. Tevens
heeft Stichting IDFX (vroeger de beheerders van
Electron) een pand/uitvalsbasis daar.

Ze bouwen het liefst veel appartementen, want de huizenprijzen
waren gestegen, als je dan stapelt
op een stuk grond heb je nog meer
winst!
Wat zijn (culturele) broedplaatsen? Het is in Amsterdam bedacht en ontstaan in de jaren ’90. Ook
om krakers te weren. Dan geef je een pand/panden/
stuk land aan kunstenaars en creatieve ondernemers, die zijn dan dus ook eigenlijk anti-kraakbewakers van vastgoed, en ze mogen dan een aantal jaar
voor niks of weinig geld daar bezig zijn. De buurt
fleurt er meestal van op. De huizenprijzen stijgen
Belcrum idem). Echter, dan moeten de creatievelingen weg en slaat het grootkapitaal toe. Ze bouwen
het liefst veel appartementen, want de huizenprijzen waren gestegen, als je dan stapelt op een stuk
grond heb je nog meer winst! Zo is AM bijvoorbeeld
een grote projectontwikkelaar.

Bekend is bijvoorbeeld Brouwerij
Frontaal, die STEK ontgroeid is door
het succes en nu in de oude FAAMfabriek in Liniekwartier zit.
Zo is Belcrum Beach dus in 2013 begonnen. Het
draait op vrijwilligers en er is dus een strandje aangelegd, waar je kunt eten en drinken en dj’s en
bands beluisteren. Voor de kinderen is het er heerlijk. Zand en water, meer hebben ze niet nodig!
STEK is een broedplaats voor creatieve ondernemers in 2014 begonnen op een kale vlakte. Daar
zijn met resthout/spullen hele leuke bouwsels ontstaan. Bekend is bijvoorbeeld Brouwerij Frontaal,

die STEK ontgroeid is door het succes en nu in de
oude FAAM-fabriek in Liniekwartier zit. Ook is er
jaarlijks een grote Koningsvrijmarkt, die wedijvert
met die in het Valkenberg. STEK is dan minder druk
en de spullen zijn unieker.
Er komt een stalen brug naar de overkant binnenkort naar Braak toe. Dat is een urban café in de
oude Backer en Rueb hallen, waar papierverwerker
Puijflik lang in zat. Daar gaan ze bouwen zeer spoedig.

Ik weet dat de gemeente zegt dat ze
geen eigenaar is van bijvoorbeeld
de enorme lap grond waar de
Suikerfabriek stond, maar als je
bijvoorbeeld een gemeentelijke
woningbouwvereniging had, dan
kan die grond kopen om te bouwen.
Heel veel van deze clubs mogen schijnbaar in 2023
vertrekken. Ik pleit ervoor om deze ‘strip’/Haveneiland juist in deze vorm te behouden. Het is een
uniek stukje Breda. En ze zullen niet zomaar een
nieuwe plek vinden en juist dat ze bij elkaar in de
buurt zitten is hun kracht.
Ik weet dat de gemeente zegt dat ze geen eigenaar
is van bijvoorbeeld de enorme lap grond waar de
Suikerfabriek stond, maar als je bijvoorbeeld een
gemeentelijke woningbouwvereniging had, dan kan
die grond kopen om te bouwen. Nu begint het daar
te lijken op de Teteringsedijk waar de boel al 20 jaar
braak ligt en nu eindelijk woningbouw gepleegd
wordt (Tuinen van Genta).
Dus behoudt de culturele broedplaatsen die vaak in
oud-industrieel erfgoed zitten en meer overheidsregie zeg ik (en de SP) over het waar en hoe te bouwen.

