
Tweede blijk van wereldvreemdheid 
van deze wethouder is dat hij zegt 
dat je het gewoon bij de milieustraat 
kan inleveren.

Tevens laat de wethouder de 
mogelijkheid open om het restafval 
extra te gaan belasten. Ten eerste 
betaal je al afvalstoff enheffi  ng, 
dus dat zou een tweede belas� ng 
zijn, zoals de verhuurdersheffi  ng 
bijvoorbeeld dat ook is. 

NOVEMBER & DECEMBER 2020

KERSTACTIE: SP BREDA AAN DE SLAG VOOR DAK- EN THUIS-
LOZEN! HELP JIJ ONS MEE? 
Door Marlous Fieret

De dagen worden grijzer, kouder en door corona 
zijn � jdens de (donkere)feestdagen minder 
plekken voor ontmoe� ng en warmte. Het 

bestuur van de SP Breda hee�  daarom besloten om 
iets bij te dragen: ons doel is om handschoenen en 
mutsen in te zamelen voor dak- en thuislozen in Breda. 
De spullen zullen vlak voor de kerstdagen aan S� ch� ng 
de Herberg en het Straa� eam van SMO worden 
gegeven. 

Frac� evoorzi� er Inge Verdaasdonk is enthousiast 
over de ac� e van de het bestuur: als wij allemaal ons 
steentje bijdrage kunnen we veel mensen heel blij 
maken met deze spullen én een beetje warmer maken.

We hebben jouw hulp nodig! 

Hoe meer mensen meedoen, hoe meer spullen we 
kunnen bijdragen. Aan handschoenen en mutsen is 
al� jd tekort. Hoe komen de spullen bij het bestuur?

Er zijn 2 inzamelplekken, zij hebben bakken staan waar je 
de mutsen en handschoenen in kan doen:

S� ch� ng Tientjes, Kloosterlaan 12 (in het Rondeel, 
open woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur), 
tegenover het stadskantoor 

Ontmoe� ngscentrum de Sleutel, Vlierenbroek 30 
(in de Haagse Beemden, maandag t/m donderdag 
8.45, maandag en woensdagmiddag van 13.15 tot 
15.15). Zij hebben bakken staan waar je de mutsen en 
handschoenen in kan doen. 

Inge zal op 16 december van 18.30 uur tot 19.00 uur 
aanwezig zijn op het Stadserf, dat is aan de achterkant 
van het stadhuis op de Grote Markt.

Lukt het niet om naar een van de bovenstaande loca� es 
te komen? Stuur dan een mailtje om iets anders af te 
spreken naar marlous@spbreda.nl.

In BN/ De Stem stonden in november meerdere 
ar� kelen over de plannen met Bredaas afval van 
VVD-Wethouder Daan Quaars.

Deze zijn onzalig en kunnen beter geen doorgang vin-
den.

De verhoging van de afvalstoff enheffi  ng an sich. Daar 
valt mee te leven als de Gemeente dan niet de zeer 
belangrijke service van grof vuil ophalen gaat belas-
ten met 25 euro per keer.

Deze VVD-aanhanger bese�  niet dat voor veel men-
sen 25 euro veel geld is. Gevolg zal dumping zijn, zie 
omliggende gemeenten.

Erger, dan wil hij extra, nieuwe afvalboas daarvoor 
inze� en en betalen. Dan kun je dus beter grofvuil 
‘gra� s’ laten ophalen, net zo duur wellicht. Of wel-
licht afvalstoff enheffi  ng een beetje omhoog.

Tweede blijk van wereldvreemdheid van deze wet-
houder is dat hij zegt dat je het gewoon bij de mi-
lieustraat kan inleveren. Wat als je arm bent en je 
hebt geen auto/bus/aanhangwagen om de oude 
bank daarheen te brengen. Volgens de wethouder 
kan dat met de auto van de buren. Dat is een gotspe 
want daar past die bank niet in.

Op welke planeet lee�  hij?

Ik was trots op het grof vuil beleid van Breda en ver-
kondigde dat bijvoorbeeld in Galder en Rijen, waar 
dat niet is.

Ik pleit dus voor het niet veranderen van grof vuil op-
halen. Zoals dat het nu is, is het ronduit geweldig.

Wat gaat er anders gebeuren? Afvaldumping, maar 
ook een ophoping van spullen in woningen en dat 
vergroot de kans op brand, ziektes en ongedierte. 
Allemaal zaken die de wethouder gemakshalve ver-
geet.

Tevens laat de wethouder de mogelijkheid open om 
het restafval extra te gaan belasten. Ten eerste betaal 
je al afvalstoff enheffi  ng, dus dat zou een tweede be-
las� ng zijn, zoals de verhuurdersheffi  ng bijvoorbeeld 
dat ook is. Ten tweede bezwoer B&W ons bij de in-
voering van de afvalpas dat we niet per keer extra 
zouden gaan betalen.

Gevolg daarvan kan zijn dat je dus nog meer afval-
dumping krijgt. Je betaalt dus gemeentebelas� ng en 
doet bijvoorbeeld een zak per week in de container 
met je pas. Volgens Quaars kun je daar dan in de 

toekomst wellicht een 
rekening voor krijgen 

van bijvoorbeeld 
52 euro. (Euro per 

zak per week) Dat 
is dan dus een ex-

tra belas� ng en 
een verbroken 
belo� e! En 
een heel vie-
ze stad ben ik 
bang.

OPINIE: AFVALPLAN KAN DE PRULLENBAK IN
Door Hans Creemers

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

@SPBREDA

@SPBREDA

breda@sp.nl

076-5294332 breda.sp.nl

afdSPBreda

SLAGKRACHT

toekomst wellicht een 
rekening voor krijgen 

van bijvoorbeeld 
52 euro. (Euro per 

zak per week) Dat 
is dan dus een ex-



De afgelopen weken zijn binnen de SP hec� sch geweest. 
Zoals velen weten is er een hoop gebeurd omtrent onze 
jongerenafdeling, ROOD. Dat is een lelijke discussie 
geweest, die mede dankzij de media uitvergroot en 
opgeblazen is. Er zijn veel verwijten langsgekomen 
over onze par� jdemocra� e, en hoe deze gebrekkig zou 
werken.

Wat mij moed blij�  geven, is dat we in Breda dit 
tegendeel keihard bewijzen. In onze ledenvergaderingen 
hebben we de afgelopen maanden on� egelijk fi jne 
discussies mogen voeren. Dit najaar hadden we het 
onder andere over ons verkiezingsprogramma,  de 
regioconferen� e en het congres. Daarvoor, toen het 
nog fysiek kon, hebben we jullie inbreng gevraagd over 
precaire onderwerpen als Zwarte Piet.

Onze par� jdemocra� e werkt en lee� , zeker in � jden 
als deze. Waar men rekening mee moet houden, is 
dat het mes der democra� e met twee scherpe kanten 
snijdt. Aan de ene kant vereist het dat we met elkaar in 
gesprek gaan; dat we stemmen over voorstellen nadat 
we daar een goede discussie over hebben gehad. We 
gaan disucssies aan en bereiken een consensus, wat 

vervolgens ons speerpunt wordt.

Aan de andere kant vereist het ook dat we onszelf 
neerleggen bij deze democra� sche uitslag, ook al voldoet 
het niet aan het ideaalbeeld dat wij misschien hadden. 
Als onze voorstellen het niet halen, dan ze� en we tot de 
volgende discussiemogelijkheid de neuzen dezelfde kant 
op, omwille van de gedeelde noemer die we als par� j 
nog wel delen. Dat is onze kracht.

Een verkiezingsprogramma is zo’n consensus. Op elk 
denkbaar individueel niveau is het een compromis en, 
hoewel ook ik het niet met alles eens ben, kan ik me 
nog goed vinden in het eindproduct dat we als par� j 
vaststellen. 

Elk jaar vieren we het einde van 
de 365 dagen achter ons. Dit jaar 
hee�  dat een bijzondere betekenis. 
Niet alleen voor par� j, maar ook 
voor persoon. Ik wens iedereen 
hele fi jne feestdagen en een 
gelukkig nieuw jaar.
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Oscar van Raak - Voorzi� er SP Breda

UIT HET BESTUUR
Door Olaf van der Bruggen

V an een zomer propvol met ac� es zijn we nu 
gegaan naar een winter in lockdown. Met 
grote groepen de straat op kan om ac� e 

te voeren is helaas niet meer mogelijk. Maar de 
afgelopen � jd hebben we absoluut niet s� l gezeten!

Zaterdag 12 december is het 25e SP-congres met 
volledige focus op de verkiezingen. De afgelopen 
maanden zijn we druk bezig geweest om ons 
daar op voor te bereiden: We zijn van het eerste 
concept verkiezingsprogramma naar het tweede 
gegaan naar de, en hebben wij als afdeling onze 
input gegeven via ledenvergaderingen, a� amer-
sessies en een voorbereidingsbijeenkomst voor 

de afgevaardigden. Met als resultaat bijna 20 
goede wijzigingsvoorstellen en moties die wij 
hebben ingediend en talloze andere moties en 
wijzigingsvoorstellen die onze steun krijgen op het 
congres. Zo laten wij als SP Breda onze stempel 
achter op het toffe partijprogramma.

Ook lokaal zijn we al druk bezig met de aankomende 
verkiezingen! Het campagneteam is al meerde 
keren bijeen gekomen om plannen te smeden voor 
onze lokale campagne, waarmee wij Breda tijdens 
de verkiezingen rood gaan laten kleuren! En daar 
hebben wij jou als lid voor nodig! Als je mee wil 
denken over en/of helpen met de campagne, stuur 
dan een mailtje naar campagne@spbreda.nl.

SUCCESVOLLE BEGROTINGSBEHANDELING VOOR SP BREDA
Door Inge Verdaasdonk

E r komt meer aandacht voor armoede 
� jdens de coronacrisis, in de strijd tegen de 
woningnood komen er � jdelijke woningen op 

de Frankenthalerstraat, in de Hoge Vucht wordt het 
voorzieningenniveau onder de loep genomen en 
gewerkt aan een Bibliotheek 2.0 en de bezuiniging 
van €50 duizend op de bezwaarschri� encommissie 
is van tafel. 

Al deze voorstellen van SP Breda konden bij de 
begro� ngsbehandeling rekenen op de steun van 

een overgrote meerderheid van de gemeenteraad. 
Omdat zoveel van onze verbetervoorstellen zijn 
overgenomen, hebben we voor het eerst sinds 
� jden voor een begro� ng gestemd. 

Maar natuurlijk blijven we kri� sch op de s� jgende 
woonlasten zoals de afvalstoff enheffi  ng die vooral 
de huurders raken. En op pres� geprojecten zoals 
het doortrekken van de haven en de topsporthal die 
de begro� ng onnodig onder druk ze� en in deze � jd 
van crisis.

HET JAAR BIJ ATEA
Door Joska Dubbeldam

Het jaar 2020 is voor alle werknemers van Atea 
een bijzonder jaar geweest. Atea is in Breda 
het gemeentelijke bedrijf wat bekend is als de 

sociale werkvoorziening, maar ook het bedrijf voor 
mensen die 'werken' via de Par� cipa� ewet en het 
Doelgroepenregister.

Het college van Breda hee�  dit jaar besloten om 
Atea helemaal een onderdeel te laten worden van 
de gemeentelijke organisa� e. Dat was schrikken voor 
veel werknemers. In de loop van de geschiedenis, 
dit jaar bestaat Atea al 50 jaar, is er al enorm veel 
veranderd. Zelf werk ik al bijna 23 jaar bij Atea, 
omdat ik ooit de kans kreeg om te gaan werken bij 
de huiskamer voor dakloze mensen in Breda. Maar 
ik werk meestal gedetacheerd en dus heb ik al� jd 
voor opdrachtgevers kunnen werken. Met Atea als 
werkgever, maar nu wordt het hele bedrijf een grote 
afdeling van de gemeente Breda.

Atea hee�  nu ook een offi  ciële BLG, dat is een 
Bedrijfsledengroep. Dat zijn ac� eve werknemers uit 
alle sectoren van het bedrijf. Dat is voor de huidige 
direc� e en de OR wel even wennen. Een BLG wordt 
samengesteld met de vakbond, wij doen dat met 
vakbond FNV voor 'ons' bedrijf. Daarmee worden 

werknemers die ac� ef zijn voor een BLG ook kaderlid 
voor de vakbond. We 'vertalen' wat we horen op 
de werkvloer van collega's naar direc� e en OR. De 
pe� � e van vorig jaar hee�  weinig eff ect gehad, nu 
komt er een manifest met duidelijke eisen voor de 
direc� e en dus voor de gemeente Breda.

Zoals een 'vaste' contactpersoon met een beperking. 
Meer aandacht voor mensen met niet zichtbare 
beperkingen zoals au� sme. Hoe worden mensen 
uit het doelgroepenregister onze nieuwe collega's? 
Een ambtelijke organisa� e die al zo groot is, krijgt 
nu ook te maken met bijna 1300 mensen met 
verschillende beperkingen. Welke deskundigheid 
hee�  Personeelszaken van de gemeente daarvoor 
beschikbaar?

De gemeente gaat merken dat de BLG bestaat. Wij 
laten ons niets zeggen en handelen al� jd samen 
met onze collega's. De SP vragen aan de wethouder 
gaan we met de antwoorden in een 'historische' 
Nieuwsbrief plaatsen. En voor deze groep mensen 
is een eenvoudige folder met de SP vragen en 
antwoorden, een persoonlijke manier om weer 
contact te hebben met ze. En zo maken we ook deze 
groep mensen vertrouwd met de inzet van de SP 
voor de komende jaren.


