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Verkiezingen 
Door Ramon Vos

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en dat is te 
merken  ook.  D66  probeert  zich  te  profileren  als  de 
'linkse'  partij  van  het  kabinet  en  verschillende  CDA 
afdelingen  distantiëren  zich  van  de  koers  die  de  partij 
landelijk vaart.

Ook de SP Smallingerland heeft het er druk mee. Op 3 
december  gaan  een  aantal  van  onze  kandidaten  naar 
Utrecht om daar een aantal workshops campagne voeren 
te  volgen  en  4  november  jongstleden  hebben  we  ons 
programma  en  onze  kandidaten  gepresenteerd  in  de 
Doopsgezinde kerk te Drachten.

Bij deze vergadering werden er wederom enkele nieuwe 
gezichten welkom geheten. De nieuwe leden konden zich 
meteen  uitspreken  over  de  agenda  punten.  De 
belangrijkste  punten  die  besproken  werden  zijn:  1)  de 
inhoud van het verkiezingsprogramma ‘Samen sociaal en 
solidair’ en 2) de vaststelling van de kandidatenlijst. 

Verkiezingsprogramma 
Tijdens  de  bijeenkomst  werd  het  concept 
verkiezingsprogramma  besproken.  Er  was  een  goede 
sfeer en de aanwezige leden konden zich uitspreken over 
wat  hun  bezig  hield.  Sommige  aanvullingen  werden 
onder  algemene  instemming  aangenomen,  op  andere 
punten  werd  er  een  interessante  discussie  gevoerd. 
Enkele  belangrijke  speerpunten  van  het  definitieve 
programma zijn:

- sociale  zaken:   iedereen  heeft  recht  op  normaal 
inkomen,  ook  nu  de  gemeente  door  een 
terugtrekkende overheid meer moet bijdragen in 
de bijstand en andere sociale zaken.

- volkshuisvesting:   Door  reeds  uitgevoerde  en 
toekomstige  sloopplannen  verdwijnen  vele 
sociale woningen in Drachten. Er moeten meer 
betaalbare  huizen  gebouwd  worden  en  niet 
gesloopt,  zeker  niet  met  de  toenemende 
vergrijzing, waardoor er meer seniorenwoningen 
nodig zijn.

- Onderwijs:   Openbaar  onderwijs  moet  in  alle 
dorpen aanwezig zijn, mega scholen bevorderen 
de  anonimiteit  van  leerlingen  en  vergroten  de 
afstand  tussen  de  docenten/  bestuur  en  de 
leerlingen.  De  gemeente  moet  accommodaties 
faciliteren voor algemene doeleinden, naschoolse 
opvang en ruimten voor cursussen. 

U kunt het verkiezingsprogramma binnenkort bestellen 
bij Sikke Huitema of downloaden van onze site.
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Kandidatenlijst

Na het vaststellen van het verkiezingsprogramma werd 
de  kandidaten  lijst  besproken,  immers  pas  nadat  het 
verkiezingsprogramma vaststaat, kan een kandidaat zich 
daaraan conformeren.

Unaniem  werd  de  kandidaten  lijst  goedgekeurd.  Onze 
eigen Frans Baron is met zijn 8 jaar ervaring als raadslid 
weer  de  lijsttrekker.  Daaronder  staan  enkele 
nieuwkomers  op  verkiesbare  plekken.  Sikke  Huitema 
gaat zich meer achter de schermen inzetten voor de SP en 
staat op een niet verkiesbare plaats. De nieuwe leden op 
de lijst hebben binnen de SP-fractie hun strepen in het 
politieke wereldje  al  verdiend en hebben bovendien de 
interne  opleiding  ‘lokale  politiek’  gevolgd.  Hieronder 
worden  de  eerste  zes  kandidaat  leden  kort  aan  u 
voorgesteld: 

1
Frans Baron (57)
Raadslid sinds ’98; 
Lid van het Bestuur.

2
Jos van der Horst 
(47)
redactie lid van het 
Podium.
Actief in de steunfractie
Lid van ‘Keer het tij’

3
Petra Kramer (28)
redactie lid van het 
Podium
Actief in steunfractie
Lid van ‘Keer het tij’

4
Johanna de Waard 
(59) 
Actief in de steunfractie 
lid werkgroep ‘Zorg’.

5
Michiel Schrier 
(33) 
Lid steunfractie

6
Ramon Vos(34)
Actief in de steunfractie 
redactie lid van het 
Podium. 
Actief in werkgroep 
Huisvesting en Verkeer
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Wat zegt u?

Citaten van politici en aanverwante artikelen.

'Paars ben ik nooit geweest, rood ben ik altijd gebleven.' 
De  nieuwe  burgemeester  van  Smallingerland,  Bert 
Middel, maakt een goede eerste indruk.

'Het probleem in de zorg is  niet zozeer dat er te weinig 
markt of  helemaal geen markt is,  als wel de markt in de 
zorg gewoon niet goed werkt.' Minister Hoogervorst geeft 
aan wat de zorg per 1 januari  moet gaan genezen,  niet 
mensen maar de markt.

'Voor  zover  ik  nu  weet,  is  er  in  zeer  moeilijke 
omstandigheden  zeer  adequaat  gehandeld  door  de 
betrokken medewerkers.  (...)  De  medewerkers  zijn  ook 
getraumatiseerd!'  Minister  Verdonk  moet  het  rapport 
over de Schiphol-brand nog afwachten maar trekt toch 
alvast conclusies.

Het is heel belangrijk dat het CDA, de ChristenUnie en de 
SGP  zo  klein  mogelijk  worden  bij  de  volgende 
verkiezingen.   Boris  van  der  Ham  (D66)  ziet  een 
referendum er anders nooit van komen.

It Tûmke
 
De gemeente heeft samen met het waterschap de plicht 
om de wateren schoon te houden. Dat gebeurt  meestal 
door  te  hekkelen  maar  soms  zijn  plaatsen  moeilijk 
bereikbaar.  Daarom heeft  de gemeente besloten om bij 
wijze van experiment graskarpes in te zetten. Deze vissen 
eten waterplanten en houden zo het water schoon. Voor 
een  dergelijk  duurzaam initiatiefsteken  wij  met  plezier 
onze duim in de lucht.

De Vinger
 
De  Vinger  is  deze  keer  voor  de  Drachtster  Courant 
vanwege het  wijden van de halve voorpagina aan Cees 
Kuijpers en de PvdA. Hoezo, onafhankelijk nieuwsblad? 
Wij hebben altijd de grootste moeite er een persbericht in 
te krijgen.

   
Nieuw op www.smallingerland.sp.nl
Door Petra Kramer

Voortaan kunt u op onze website de verrichtingen van de 
SP in de gemeenteraad op de voet volgen. Iedere maand 
zal  er  onder  de  noemer   'Uit  de  raad'  een  aantal 
onderwerpen uitgelicht worden die ons opvielen. 

Ook kunt u Podium er downloaden. Het is ook mogelijk 
om een digitaal  abonnement te  nemen,  stuur  daarvoor 
een mailtje voorzien van uw naam, adres en lidnummer 
naar  podiumsmallingerland@sp.nl.  Dat  raden  wij  van 
harte aan omdat u daarmee het milieu een handje helpt. 

Belgen 
Door Frans Baron 

De Belgenmoppen zijn uit.  Dat is ook logisch, want als je 
de politiek volgt krijg ik zo langzamerhand de indruk dat 
de  Belgen  het  heel  wat  beter  doen  dan  wij.
Als  je  ziet  hoe  de  Belgische  vakbonden  de  mouwen 
opstropen  en  gewoon  een  staking  uitroepen.
Vergelijk  dat  dan  eens  met  de  halfzachte  houding  van 
onze  eigen  vakbonden.  Of  met  het  gemak  waarmee 
vakbondsleiders overlopen naar de politiek en zelfs naar 
de werkgeverskant. Die zouden juist het goede voorbeeld 
moeten geven .  

Ondertussen  jaagt  de  uitgeregeerde  ploeg  van 
Balkenende de meest absurde wetgeving door de Kamers 
en het hele Nederlandse volk blijft  op zijn krent zitten.
Tja, elk volk krijgt de regering die het verdient. 
Wij verdienen dus niet beter. 

Grondpersoneel
Door Jos van der Horst

Terwijl  de  meerderheid  van  de  nederlandse  bevolking 
aan de buis gekluisterd zat om de dominostenen te zien 
vallen in het FEC in Leeuwarden, vond in de zelfde plaats 
de  herdenking  plaats  van  de  slachtoffers  van  de 
Schipholbrand. In de Bonifatiuskerk werd met name de 
"liwadder" Maribel herdacht. 

Hoewel statenlid Ad v.d. Kolk (SP) het krachtigste geluid 
richting vreemdelingenbeleid liet horen, was de mooiste 
uitspraak  van  Mustafa  Onlu  (vroeger  imam  in 
Leeuwarden).  "Of  we  nu  christen,  moslim of  helemaal 
geen  geloof  hebben,  we  zijn  allemaal  Gods 
grondpersoneel". 

Ik ben niet gelovig maar ik had toch het meest aan deze 
woorden  omdat ze  aangeven  wat  een  heleboel 
nederlanders schijnbaar vergeten zijn: we zijn allemaal 
mensen!

Miljoenenjacht
Door Petra Kramer

Zalm kondigde op 9 november aan compensatie voor de 
hoge  energierekeningen  niet  nodig  te  vinden.  Een  dag 
later werd duidelijk waarom, Zalm was op miljoenenjacht 
om  de  aanschaf  van  de  door  de  VVD  zo  gewenste 
kruisrakketten veilig te stellen. Hij heeft maar liefst €90 
miljoen te voorschijn weten te toveren om het CDA een 
pleziertje  te  doen,  die  wilden  namelijk  2  nieuwe 
helikopters.  Het  mag  dus  duidelijk  zijn  waar  de 
prioriteiten van dit kabinet liggen. Ook van de plotselinge 
meevaller van €3 miljard gaat niks naar de burgers.
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