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De SP-Smallingerkrant

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft de SP in veel gemeenten gewonnen. Zo is de 
SP in Smallingerland van twee naar drie zetels gegaan. We zijn erg blij met dit vertrouwen van 
de kiezer. Maar we willen het niet bij loze woorden laten. Wij gaan ons keihard inzetten voor 
een beter Smallingerland! Daarbij laten we ons leiden door de kernwaarden van de SP: mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen.

In de gemeenteraad wordt de SP ver-
tegenwoordigd door Frans Baron, Jos 
van der Horst en Petra Kramer. Frans 
zit al acht jaar in de raad en heeft dus 
een flink stuk ervaring. Jos en Petra zijn 
allebei nieuw in de raad, maar draaien 
al een poosje mee in de SP.
 
Petra houdt zich vooral bezig met 
sociale zaken, samenleving en zorg. 
Zij vindt dat de gemeente vooral moet 
opkomen voor degenen die achterop 
dreigen te raken. Jos houdt zich bezig 
met ruimtelijke ordening, huisvesting 

en milieu. Hij zet zich ervoor in dat de 
gemeente meer aan sociale woning-
bouw gaat doen, zodat ook mensen 
met een krappe beurs – jong en oud 
– een kans maken op de woningmarkt. 
Frans is fractievoorzitter en houdt zich 
vooral bezig met financiële en bestuur-
lijke zaken.

De gemeente kan het geld echter maar 
één keer uitgeven. Daarom vindt de 
SP-Smallingerland dat er in de toe-
komst geen bakken met geld meer  
verspild mogen worden aan dure pres-

tigeprojecten. De gemeente kan dat 
geld beter steken  in sociale zekerheid, 
zorg en sociale woningbouw. Aldus 
Frans Baron: “De SP is de waakhond in 
de raad, die niet alleen blaft, maar ook 
bijt. Vooral bij prestigeprojecten”. 

Sinds de raadsverkiezingen zijn we de 
vierde partij van Smallingerland. De 
grootste drie partijen (PvdA, CDA en 
ChristenUnie) zitten in het College van 
B&W. De SP is dus de grootste opposi-
tiepartij. En dat zullen we laten merken 
ook!

Drie SP’ers in de raad van 
Smallingerland

Maak Nederland beter! Kom in Actie

Steeds meer Nederlanders voelen zich aangesproken door het verhaal en het werk van de SP. 

Honderdduizenden hebben ons de afgelopen jaren hun stem toevertrouwd. Iets waar wij uiter-

aard zeer dankbaar voor zijn. Wij voelen ons daardoor gesterkt in onze strijd voor een beter, 

eerlijker en leuker land.

 
We zijn er ook trots op dat de SP inmiddels qua ledental de derde partij van het land is geworden. 

Steeds meer SP’ers zetten zich ook op lokaal niveau in voor zaken als betere scholen en ziekenhuizen, 

betaalbare woningen voor jong en oud, leefbare wijken, natuur en milieu, voorzieningen voor het cultu-

rele- en verenigingsleven en kansen voor ondernemers. Dat doen die duizenden vrijwilligers inmiddels in 

meer dan 130 afdelingen en nu dus ook in uw gemeente.

 
Vindt u ook dat Nederland beter kan? Dat uw woonplaats beter kan? Denkt u ook dat het de moeite 

waard is om de strijd voor een betere toekomst te steunen? Dan wil ik u bij deze van harte uitnodigen 

om u bij ons aan te sluiten. 

 
Lid worden kan al voor het bescheiden bedrag van 5 euro per kwartaal. U krijgt dan een sterkere SP in 

het land en in uw gemeente en mogelijkheden om mee te praten over en te werken aan een betere toe-

komst.
Doet u mee? Dan maken we er samen wat van!

 

Met hartelijke groet,

Jan Marijnissen

kwartaalbijdrage	  5,–	(minimum)	  7,50	  10,	–
	  12,50	  15,–	 anders			
	 	 	

JA, ik word lid van de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad De Tribune in de bus en gratis toegang 
tot ‘tomaatnet’, de reclame-vrije internetprovider voor alle SP-leden.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum																											handtekening

naam

roepnaam	 							voorletters	 m/v

adres

postcode																						plaats

telefoon	 							geboortedatum	

e-mail	 							rekeningnummer

Ik	wil	ook	graag	als	ROOD	(jongeren	in	de	SP)-lid	ingeschreven	
worden	(tot	28	jaar)	voor					 5,–	(minimum)		 	 	 anders	
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Bij de raadsverkiezingen van  
7 maart was de SP (landelijk en 
ook in Smallingerland) een grote 
winnaar. In Den Haag voeren wij 
het duidelijkst oppositie tegen 
kabinet Balkenende. En in de 
discussies rond gemeentelijke 
democratie, schone energie en 
de WMO hebben we duidelijk 
standpunten, en voeren we actief 
campagne. Waardeert u dat  
allemaal, kom ons dan verster-
ken. U bent al lid van de SP voor 
E 5,- per kwartaal. U krijgt dan 
elke maand ons nieuwsmagazine 
Tribune en u ontvangt als wel-
komstgeschenk het boek  
Hoe dan Jan? waarin Jan  
Marijnissen kritisch aan de tand 
gevoeld wordt over de alterna-
tieven van de SP. Lid worden kan 
heel eenvoudig via www.sp.nl en 
met de bon hiernaast.

Kom de SP versterken 
– word lid

v.l.n.r.: Jos van der Horst, Frans Baron en Petra Kramer



Mevrouw Oostra, hoelang bent al lid 
van de SP?
‘Nou, dat weet ik niet precies hoor! 
Ik ben lid geworden toen ik nog in de 
Lijsterstraat woonde, misschien 10 
jaar geleden? Maar ik weet nog goed 
dat Frans Baron bij me thuis kwam en 
die heeft mij toen ingeschreven. Ik was 
altijd lid van de PvdA, maar dat vind ik 
geen partij meer van de arbeiders. Die 
belden mij toen op en vroegen waarom 
ik had bedankt en was overgestapt. 
Dat vond ik goed van ze!’

Wat vindt u van de SP?
‘Ja, die zeggen wat ze er van vinden. 
En dat moet toch ook?  Je moet weten 
waar je aan toe bent. Ik ga altijd naar 
de jaarvergadering. Dan komen ze mij 
ophalen, dat vind ik mooi. Ook maak ik 
altijd een praatje als ze weer eens in de 
buurt actie voeren. Ik ken ze wel hoor, 
de nieuwe en de oude raadsleden en 
de voorzitter. Het zijn aardige mensen.’

Mevrouw Oostra (83):  
De oudste actieve SP’er in Smallingerland

U woont nu alweer bijna een jaar in 
de aanleunwoning bij de Rispinge. 
Hoe bevalt dat?
‘Oh, ik mag hier graag wonen, samen 
met mensen van mijn eigen leeftijd. 
Ik woon nu beneden en heb een fijne 
woning. En de Rispinge nodigt ons  
altijd uit om te komen als er een feest 
is. Laatst bestond het verzorgingshuis 
50 jaar. Maar er is ook bingo en theater 
of muziek. En een kerstdiner. Ja, zo is 
er in de winter veel te doen. In de zo-
mer is dat minder, maar dan zitten wij 
bij elkaar op de banken hier in de tuin. 
Dat is ook heel leuk.’

Kan er nog iets beter in  
Smallingerland?
‘Nou, die nieuwe Drachtstervaart hoeft 
van mij ook niet hoor. En waarom staat 
dat hele grote gebouw recht tegenover 
mij altijd maar leeg? Daar kunnen toch 
appartementen in voor jonge mensen? 
Dat doen ze in Holland ook...’

Dat wil niet zeggen dat alle gemeen-
tebestuurders het daarmee eens zijn. 
Integendeel zelfs: in 2005 deed zich het 
unieke feit voor dat honderden burge-
meesters en wethouders een protest-
demonstratie hielden op het Malieveld 
in Den Haag. Dat zou voor de regering 
een vingerwijzing moeten zijn. Helaas 
besteedden de kranten er vrijwel geen 
aandacht aan.

Nu hadden gemeentes toch al niet 
veel zelfstandigheid, maar de laatste 
jaren is die zelfstandigheid nog verder 
ingeperkt. Vooral op financieel gebied. 

De weinige middelen die zij hadden om 
zelf inkomsten te verwerven (zoals de 
Onroerende Zaak Belasting) worden 
steeds verder ingeperkt. De gemeen-
telijke inkomsten zijn nu voor 79% 
afkomstig van het Rijk. De gemeentes 
zijn daardoor met handen en voeten 
aan Den Haag gebonden.

Dit is een slechte zaak, want op deze 
manier wordt de lokale democratie 
ondergraven. Wat voor zin hebben 
gemeenteraadsverkiezingen nog als 
het gemeentebestuur nauwelijks nog 
bewegingsruimte heeft? Welk college 

Hoe democratisch zijn gemeentes?
De gemeente is de overheid waar de burgers het meeste 
mee te maken hebben. En dus krijgt de gemeente vaak 
kritiek over zich heen voor zaken waar ze niets aan kan 
doen. Want de landelijke overheid misbruikt de gemeen-
te steeds vaker om bezuinigingen door te voeren. En 
gemeentes moeten doen wat de regering ze opdraagt... 

De ZEP wordt gestookt op gas, kool 
of olie en pomt de CO2-uitstoot in lege 
gasvelden. Hoezo zero emission? De 
rotzooi komt dan wel niet in de lucht 
terecht, maar wel in de bodem. Terwijl 
het streekplan Fryslan duidelijk zegt 
dat de bodem niet gebruikt mag wor-
den als opslagplaats van afval! Deze 
centrale is dus verre van schoon. 

De biomassacentrale lijkt wél schoon, 
maar ook dat is ‘schone’ schijn. Alle 
mooie woorden van de initiatiefnemer 
(directeur Verhave van Biomassahol-
ding in Utrecht) ten spijt, kleven er 
grote nadelen aan deze centrale, die 
draait op mest en organisch afval van 
supermarkten. Het punt is dat een 
groot aantal boeren in de omgeving al 

aan mestvergisting doen. En er zullen 
nog velen volgen, omdat deze oplos-
sing voor hen goedkoper is dan de 
mest wegbrengen naar de centrale. 

Ook zal de centrale niet kunnen 
beschikken over voldoende super-
marktafval. Er is minstens 75.000 ton 
supermarktafval nodig en daar consu-
meren de Smallingerlanders simpelweg 
niet genoeg voor. Het afval zal dus van 
buitenaf moeten komen. Het vervoeren 
van afval is echter nogal mileubelas-
tend. Het milieuvriendelijke effect van 
de centrale zal dus nihil zijn. Biomas-
saholding uit Utrecht, die de centrale 
zal beheren, lijkt het vooral te gaan om 
de subsidies die met het project zijn 
binnen te halen.

De schone schijn van ‘schone’ energie

er ook aan het roer zit, ze zullen het 
Haagse beleid  moeten uitvoeren.  
Nederland gaat prat op zijn democra-
tie, maar op lokaal niveau doen vele 
ons omringende landen het duidelijk 
beter.

De SP is van mening dat deze ontwik-
keling moet worden teruggedraaid. In 
de lokale politiek moeten burgers hun 
stem terugkrijgen. Denkt u daaraan bij 
de landelijke verkiezingen van  
22 november! Een stem voor de SP is 
een stem voor meer democratie in de 
gemeente.

In onze vorige krant gaven wij nog hoog op over alternatieve 
manieren van stroom opwekken die in Smallingerland op sta-
pel staan. Helaas moeten wij nu onze mening bijstellen. Het 
blijkt te gaan om twee typen van stroomfabrieken, de bio- 
massacentrale en de Zero Emission Powerplant (ZEP). De 
bouwgrond is inmiddels vrijgegeven en de milieuvergunning is 
bij de provincie aangevraagd.

De SP betreurt deze ontwikkelingen 
zeer. Het is heel belangrijk dat er 
alternieve bronnen van energie worden 
gevonden, ten eerste voor een schoner 
milieu, maar ook omdat de fossiele 
brandstof binnen afzienbare tijd op 
raakt. Windenergie zou kunnen, maar 
ook elektriciteit van de Noorse water-
krachtcentrale (de kabel is reeds ge-
trokken naar ons land toe) is een seri-
euze optie. Ook mogelijk is een kleinere 
centrale die grondstof voor biomassa 
haalt uit Smallingerland en omgeving. 
De SP hoopt dat het college van B&W 
geen kat in de zak koopt in zijn streven 
om de beste van de klas te zijn...

De WMO zegt dat voordat iemand 
aanspraak kan maken op zorg, hij of 
zij eerst bij vrienden, buren en familie 
moet aankloppen. 
Daardoor worden relaties onder druk 
gezet en verdwijnen er banen in de 
thuiszorg, vervangen door ‘vrijwil-
ligers’. In het meest bizarre geval 
kunnen mensen die nu in de thuiszorg 
werken, straks door de WMO gedwon-
gen worden om hun oude werk als ‘vrij-
williger’ te hervatten voor behoud van 
uitkering! In het college van B&W werd 
de absurde strekking van de WMO dan 
ook heel treffend als ‘verplicht vrijwil-
ligerswerk’ omschreven.

Door de WMO zal bovendien het 
zorgaanbod per gemeente gaan ver-
schillen, omdat elke gemeente zelf mag 
weten hoe ze de WMO gaan uitvoeren. 
Daardoor zal de rechtsongelijkheid tus-
sen burgers in verschillende gemeen-
tes toenemen. Gemeentes zijn boven-
dien vrij in het vragen van een  
eigen bijdrage. Dat zal een extra drem-
pel opwerpen voor mensen die zorg 
nodig hebben. 

Ook zorgt de eigen bijdrage voor extra 
bureaucratie. Want mensen met een 
krappe beurs kunnen ter compen- 
satie aanspraak maken op bijzondere 

bijstand. Kortom: een hoop nodeloos 
heen en weer geschuif met geld! 
Bovendien zijn gemeenten niet ver-
plicht de ontvangen eigen bijdragen 
aan zorg te besteden. Over een aantal 
jaren zal hetzelfde gelden voor het 
hele WMO-budget. 

Op termijn zal de WMO dus tot hogere 
kosten leiden. Mensen die zich met  
relatief goedkope thuiszorg prima 
gered zouden hebben, zullen straks 
eerder moeten kiezen voor een ver-
pleeg- of verzorgingshuis. En dat is 
niet alleen onnodig, maar vooral ook 
erg jammer.

Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komt de uitvoering 
van bepaalde zorgtaken bij de gemeente te liggen. Op zich geen slecht idee, aangezien de  
gemeente als overheid het dichtst bij de zorgvrager staat. Helaas is de WMO vooral een 
verkapte bezuiningsoperatie die zal leiden tot meer bureaucratie, minder werkgelegenheid 
en minder zorg.

WMO: Wet Maatschappelijke Ongelijkheid?



Mevrouw Oostra, hoelang bent al lid 
van de SP?
‘Nou, dat weet ik niet precies hoor! 
Ik ben lid geworden toen ik nog in de 
Lijsterstraat woonde, misschien 10 
jaar geleden? Maar ik weet nog goed 
dat Frans Baron bij me thuis kwam en 
die heeft mij toen ingeschreven. Ik was 
altijd lid van de PvdA, maar dat vind ik 
geen partij meer van de arbeiders. Die 
belden mij toen op en vroegen waarom 
ik had bedankt en was overgestapt. 
Dat vond ik goed van ze!’

Wat vindt u van de SP?
‘Ja, die zeggen wat ze er van vinden. 
En dat moet toch ook?  Je moet weten 
waar je aan toe bent. Ik ga altijd naar 
de jaarvergadering. Dan komen ze mij 
ophalen, dat vind ik mooi. Ook maak ik 
altijd een praatje als ze weer eens in de 
buurt actie voeren. Ik ken ze wel hoor, 
de nieuwe en de oude raadsleden en 
de voorzitter. Het zijn aardige mensen.’

Mevrouw Oostra (83):  
De oudste actieve SP’er in Smallingerland

U woont nu alweer bijna een jaar in 
de aanleunwoning bij de Rispinge. 
Hoe bevalt dat?
‘Oh, ik mag hier graag wonen, samen 
met mensen van mijn eigen leeftijd. 
Ik woon nu beneden en heb een fijne 
woning. En de Rispinge nodigt ons  
altijd uit om te komen als er een feest 
is. Laatst bestond het verzorgingshuis 
50 jaar. Maar er is ook bingo en theater 
of muziek. En een kerstdiner. Ja, zo is 
er in de winter veel te doen. In de zo-
mer is dat minder, maar dan zitten wij 
bij elkaar op de banken hier in de tuin. 
Dat is ook heel leuk.’

Kan er nog iets beter in  
Smallingerland?
‘Nou, die nieuwe Drachtstervaart hoeft 
van mij ook niet hoor. En waarom staat 
dat hele grote gebouw recht tegenover 
mij altijd maar leeg? Daar kunnen toch 
appartementen in voor jonge mensen? 
Dat doen ze in Holland ook...’

Dat wil niet zeggen dat alle gemeen-
tebestuurders het daarmee eens zijn. 
Integendeel zelfs: in 2005 deed zich het 
unieke feit voor dat honderden burge-
meesters en wethouders een protest-
demonstratie hielden op het Malieveld 
in Den Haag. Dat zou voor de regering 
een vingerwijzing moeten zijn. Helaas 
besteedden de kranten er vrijwel geen 
aandacht aan.

Nu hadden gemeentes toch al niet 
veel zelfstandigheid, maar de laatste 
jaren is die zelfstandigheid nog verder 
ingeperkt. Vooral op financieel gebied. 

De weinige middelen die zij hadden om 
zelf inkomsten te verwerven (zoals de 
Onroerende Zaak Belasting) worden 
steeds verder ingeperkt. De gemeen-
telijke inkomsten zijn nu voor 79% 
afkomstig van het Rijk. De gemeentes 
zijn daardoor met handen en voeten 
aan Den Haag gebonden.

Dit is een slechte zaak, want op deze 
manier wordt de lokale democratie 
ondergraven. Wat voor zin hebben 
gemeenteraadsverkiezingen nog als 
het gemeentebestuur nauwelijks nog 
bewegingsruimte heeft? Welk college 

Hoe democratisch zijn gemeentes?
De gemeente is de overheid waar de burgers het meeste 
mee te maken hebben. En dus krijgt de gemeente vaak 
kritiek over zich heen voor zaken waar ze niets aan kan 
doen. Want de landelijke overheid misbruikt de gemeen-
te steeds vaker om bezuinigingen door te voeren. En 
gemeentes moeten doen wat de regering ze opdraagt... 

De ZEP wordt gestookt op gas, kool 
of olie en pomt de CO2-uitstoot in lege 
gasvelden. Hoezo zero emission? De 
rotzooi komt dan wel niet in de lucht 
terecht, maar wel in de bodem. Terwijl 
het streekplan Fryslan duidelijk zegt 
dat de bodem niet gebruikt mag wor-
den als opslagplaats van afval! Deze 
centrale is dus verre van schoon. 

De biomassacentrale lijkt wél schoon, 
maar ook dat is ‘schone’ schijn. Alle 
mooie woorden van de initiatiefnemer 
(directeur Verhave van Biomassahol-
ding in Utrecht) ten spijt, kleven er 
grote nadelen aan deze centrale, die 
draait op mest en organisch afval van 
supermarkten. Het punt is dat een 
groot aantal boeren in de omgeving al 

aan mestvergisting doen. En er zullen 
nog velen volgen, omdat deze oplos-
sing voor hen goedkoper is dan de 
mest wegbrengen naar de centrale. 

Ook zal de centrale niet kunnen 
beschikken over voldoende super-
marktafval. Er is minstens 75.000 ton 
supermarktafval nodig en daar consu-
meren de Smallingerlanders simpelweg 
niet genoeg voor. Het afval zal dus van 
buitenaf moeten komen. Het vervoeren 
van afval is echter nogal mileubelas-
tend. Het milieuvriendelijke effect van 
de centrale zal dus nihil zijn. Biomas-
saholding uit Utrecht, die de centrale 
zal beheren, lijkt het vooral te gaan om 
de subsidies die met het project zijn 
binnen te halen.

De schone schijn van ‘schone’ energie

er ook aan het roer zit, ze zullen het 
Haagse beleid  moeten uitvoeren.  
Nederland gaat prat op zijn democra-
tie, maar op lokaal niveau doen vele 
ons omringende landen het duidelijk 
beter.

De SP is van mening dat deze ontwik-
keling moet worden teruggedraaid. In 
de lokale politiek moeten burgers hun 
stem terugkrijgen. Denkt u daaraan bij 
de landelijke verkiezingen van  
22 november! Een stem voor de SP is 
een stem voor meer democratie in de 
gemeente.

In onze vorige krant gaven wij nog hoog op over alternatieve 
manieren van stroom opwekken die in Smallingerland op sta-
pel staan. Helaas moeten wij nu onze mening bijstellen. Het 
blijkt te gaan om twee typen van stroomfabrieken, de bio- 
massacentrale en de Zero Emission Powerplant (ZEP). De 
bouwgrond is inmiddels vrijgegeven en de milieuvergunning is 
bij de provincie aangevraagd.

De SP betreurt deze ontwikkelingen 
zeer. Het is heel belangrijk dat er 
alternieve bronnen van energie worden 
gevonden, ten eerste voor een schoner 
milieu, maar ook omdat de fossiele 
brandstof binnen afzienbare tijd op 
raakt. Windenergie zou kunnen, maar 
ook elektriciteit van de Noorse water-
krachtcentrale (de kabel is reeds ge-
trokken naar ons land toe) is een seri-
euze optie. Ook mogelijk is een kleinere 
centrale die grondstof voor biomassa 
haalt uit Smallingerland en omgeving. 
De SP hoopt dat het college van B&W 
geen kat in de zak koopt in zijn streven 
om de beste van de klas te zijn...

De WMO zegt dat voordat iemand 
aanspraak kan maken op zorg, hij of 
zij eerst bij vrienden, buren en familie 
moet aankloppen. 
Daardoor worden relaties onder druk 
gezet en verdwijnen er banen in de 
thuiszorg, vervangen door ‘vrijwil-
ligers’. In het meest bizarre geval 
kunnen mensen die nu in de thuiszorg 
werken, straks door de WMO gedwon-
gen worden om hun oude werk als ‘vrij-
williger’ te hervatten voor behoud van 
uitkering! In het college van B&W werd 
de absurde strekking van de WMO dan 
ook heel treffend als ‘verplicht vrijwil-
ligerswerk’ omschreven.

Door de WMO zal bovendien het 
zorgaanbod per gemeente gaan ver-
schillen, omdat elke gemeente zelf mag 
weten hoe ze de WMO gaan uitvoeren. 
Daardoor zal de rechtsongelijkheid tus-
sen burgers in verschillende gemeen-
tes toenemen. Gemeentes zijn boven-
dien vrij in het vragen van een  
eigen bijdrage. Dat zal een extra drem-
pel opwerpen voor mensen die zorg 
nodig hebben. 

Ook zorgt de eigen bijdrage voor extra 
bureaucratie. Want mensen met een 
krappe beurs kunnen ter compen- 
satie aanspraak maken op bijzondere 

bijstand. Kortom: een hoop nodeloos 
heen en weer geschuif met geld! 
Bovendien zijn gemeenten niet ver-
plicht de ontvangen eigen bijdragen 
aan zorg te besteden. Over een aantal 
jaren zal hetzelfde gelden voor het 
hele WMO-budget. 

Op termijn zal de WMO dus tot hogere 
kosten leiden. Mensen die zich met  
relatief goedkope thuiszorg prima 
gered zouden hebben, zullen straks 
eerder moeten kiezen voor een ver-
pleeg- of verzorgingshuis. En dat is 
niet alleen onnodig, maar vooral ook 
erg jammer.

Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komt de uitvoering 
van bepaalde zorgtaken bij de gemeente te liggen. Op zich geen slecht idee, aangezien de  
gemeente als overheid het dichtst bij de zorgvrager staat. Helaas is de WMO vooral een 
verkapte bezuiningsoperatie die zal leiden tot meer bureaucratie, minder werkgelegenheid 
en minder zorg.

WMO: Wet Maatschappelijke Ongelijkheid?
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De SP-Smallingerkrant

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft de SP in veel gemeenten gewonnen. Zo is de 
SP in Smallingerland van twee naar drie zetels gegaan. We zijn erg blij met dit vertrouwen van 
de kiezer. Maar we willen het niet bij loze woorden laten. Wij gaan ons keihard inzetten voor 
een beter Smallingerland! Daarbij laten we ons leiden door de kernwaarden van de SP: mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen.

In de gemeenteraad wordt de SP ver-
tegenwoordigd door Frans Baron, Jos 
van der Horst en Petra Kramer. Frans 
zit al acht jaar in de raad en heeft dus 
een flink stuk ervaring. Jos en Petra zijn 
allebei nieuw in de raad, maar draaien 
al een poosje mee in de SP.
 
Petra houdt zich vooral bezig met 
sociale zaken, samenleving en zorg. 
Zij vindt dat de gemeente vooral moet 
opkomen voor degenen die achterop 
dreigen te raken. Jos houdt zich bezig 
met ruimtelijke ordening, huisvesting 

en milieu. Hij zet zich ervoor in dat de 
gemeente meer aan sociale woning-
bouw gaat doen, zodat ook mensen 
met een krappe beurs – jong en oud 
– een kans maken op de woningmarkt. 
Frans is fractievoorzitter en houdt zich 
vooral bezig met financiële en bestuur-
lijke zaken.

De gemeente kan het geld echter maar 
één keer uitgeven. Daarom vindt de 
SP-Smallingerland dat er in de toe-
komst geen bakken met geld meer  
verspild mogen worden aan dure pres-

tigeprojecten. De gemeente kan dat 
geld beter steken  in sociale zekerheid, 
zorg en sociale woningbouw. Aldus 
Frans Baron: “De SP is de waakhond in 
de raad, die niet alleen blaft, maar ook 
bijt. Vooral bij prestigeprojecten”. 

Sinds de raadsverkiezingen zijn we de 
vierde partij van Smallingerland. De 
grootste drie partijen (PvdA, CDA en 
ChristenUnie) zitten in het College van 
B&W. De SP is dus de grootste opposi-
tiepartij. En dat zullen we laten merken 
ook!

Drie SP’ers in de raad van 
Smallingerland

Maak Nederland beter! Kom in Actie

Steeds meer Nederlanders voelen zich aangesproken door het verhaal en het werk van de SP. 

Honderdduizenden hebben ons de afgelopen jaren hun stem toevertrouwd. Iets waar wij uiter-

aard zeer dankbaar voor zijn. Wij voelen ons daardoor gesterkt in onze strijd voor een beter, 

eerlijker en leuker land.

 
We zijn er ook trots op dat de SP inmiddels qua ledental de derde partij van het land is geworden. 

Steeds meer SP’ers zetten zich ook op lokaal niveau in voor zaken als betere scholen en ziekenhuizen, 

betaalbare woningen voor jong en oud, leefbare wijken, natuur en milieu, voorzieningen voor het cultu-

rele- en verenigingsleven en kansen voor ondernemers. Dat doen die duizenden vrijwilligers inmiddels in 

meer dan 130 afdelingen en nu dus ook in uw gemeente.

 
Vindt u ook dat Nederland beter kan? Dat uw woonplaats beter kan? Denkt u ook dat het de moeite 

waard is om de strijd voor een betere toekomst te steunen? Dan wil ik u bij deze van harte uitnodigen 

om u bij ons aan te sluiten. 

 
Lid worden kan al voor het bescheiden bedrag van 5 euro per kwartaal. U krijgt dan een sterkere SP in 

het land en in uw gemeente en mogelijkheden om mee te praten over en te werken aan een betere toe-

komst.
Doet u mee? Dan maken we er samen wat van!

 

Met hartelijke groet,

Jan Marijnissen

kwartaalbijdrage	  5,–	(minimum)	  7,50	  10,	–
	  12,50	  15,–	 anders			
	 	 	

JA, ik word lid van de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad De Tribune in de bus en gratis toegang 
tot ‘tomaatnet’, de reclame-vrije internetprovider voor alle SP-leden.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum																											handtekening

naam

roepnaam	 							voorletters	 m/v

adres

postcode																						plaats

telefoon	 							geboortedatum	

e-mail	 							rekeningnummer

Ik	wil	ook	graag	als	ROOD	(jongeren	in	de	SP)-lid	ingeschreven	
worden	(tot	28	jaar)	voor					 5,–	(minimum)		 	 	 anders	
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Bij de raadsverkiezingen van  
7 maart was de SP (landelijk en 
ook in Smallingerland) een grote 
winnaar. In Den Haag voeren wij 
het duidelijkst oppositie tegen 
kabinet Balkenende. En in de 
discussies rond gemeentelijke 
democratie, schone energie en 
de WMO hebben we duidelijk 
standpunten, en voeren we actief 
campagne. Waardeert u dat  
allemaal, kom ons dan verster-
ken. U bent al lid van de SP voor 
E 5,- per kwartaal. U krijgt dan 
elke maand ons nieuwsmagazine 
Tribune en u ontvangt als wel-
komstgeschenk het boek  
Hoe dan Jan? waarin Jan  
Marijnissen kritisch aan de tand 
gevoeld wordt over de alterna-
tieven van de SP. Lid worden kan 
heel eenvoudig via www.sp.nl en 
met de bon hiernaast.

Kom de SP versterken 
– word lid

v.l.n.r.: Jos van der Horst, Frans Baron en Petra Kramer




