
Hendrik berlagestraat:
Het winkelblok was vroeger de plek van overlast en crimiHet winkelblok was vroeger de plek van overlast en crimi-
naliteit in de wijk. De voormalige Aldi die daar onder 
andere gevestigd was werd gemiddeld 2x per maand 
overvallen en ook in de rest van het blok was het niet he-
lemaal pluis. Hierop besloot Singelveste, de woningbou-
wvereniging van deze wijk, het hele blok op te kopen en 
dicht te spijkeren om deze situatie tot een einde te laten 
komen.
Dit met de onderliggende gedachten dat dit blok de 
waarde van alle omliggende woningen aanzienlijk liet 
dalen. Alleen de chinees mocht blijven.Op Pinkster Zater-
dag 2007 besloten Krakers de verloederde bovenwonin-
gen van het blok te kraken voor huisvesting van 16 won-
ingzoekenden.
Deze hebben een overkomst met Singelveste afgesloten 
dat ze daar konden blijven tot het gesloopt werd voor iets 
nieuws. Later blijkt dat de bewoners hun eigen graf 
hadden gegraven door het tekenen van de 
overeenkomst.Want nu de chinees door singelveste is uit-
gekocht willen zij meteen slopen voor een 
grasveld/braakliggendterrein.Dit vinden de bewoners 
onzin want er zijn grasvelden genoeg in de buurt maar onzin want er zijn grasvelden genoeg in de buurt maar 
niet genoeg sociale huurwoningen.De sociale huurwonin-
gen die in de wijk staan worden bewaakt door anti-kraak 
afwachtend om de hele wijk plat te gooien voor redelijk tot 
moeilijk betaalbare woningen.Hier zijn de krakers het dus 
echt niet mee eens maar Singelveste is imuun.
door die overeenkomst moeten ze voor 7 januari 2008 
weg zijn.      

Wat houden de Nationale kraakdagen in?

Het idee van de Nationale Kraakdagen is ontstaan na het Het idee van de Nationale Kraakdagen is ontstaan na het 
Landelijk Overleg Kraken. Het overleg is opgezet i.v.m. het 
aankomende kraakverbod en de negative pers rondom 
kraken. We hebben besloten dat we een weekend gaan 
houden waar allerlei panden activiteiten en openstellingen 
organiseren zodat iedereen zijn eigen mening kan vormen 
en eens een kijkje kan nemen in de “kraakwereld” Ook 
Breda doet hieraan mee.Breda doet hieraan mee.
In dit boekje kan je het programma vinden wat er te doen 
is en waar je de panden kan vinden (met kaart!)

Waarom moet je kraken niet verbieden?

Zolang er leegstand is, zal er gekraakt worden. Dat ge-
beurt al tientallen jaren en zal blijven gebeuren zolang er 
langdurige leegstand is. Dus je moet de krakers niet aan-
pakken, maar de leegstand. De regering houdt zich niet 
voldoende bezig met het aanpakken van leegstand, maar 
wel met het kraken proberen te verbieden, terwijl er door 
een pand te kraken er vaak snel iets mee gebeurt of ge
renoveerd word. Bedenk je maar hoe veel monumentale 
panden gered zijn door de kraakbeweging (voorbeeld: de 
heilige hart kerk)
Zolang langdurige leegstand en speculatie aan de orde 
van de dag is, blijft kraken :

Geen Probleem,
maar

een oplossing !


