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Zonde Geld 
Door Petra Kramer

Zaterdag  21  januari  luidde  de  Zonde  Geld-enquête  de 
start  van  onze  campagne  voor  de  gemeenteraads- 
verkiezingen  van  7  maart  in.  Een  aantal  SP-leden 
trotseerde  die  dag  het  gure  weer  om  het  winkelend 
publiek te bestoken met de vraag: “wat vindt u nou zonde 
geld?” De vele warme reacties hielden ons aardig op de 
been.  In  4  uur  tijd  wisten  we  maar  liefst  176 
voorbijgangers  te  interviewen.  Allemaal  kregen  ze  een 
meerkeuzelijst  voorgelegd  met  daarop  een  achttal 
onderwerpen die wij geldverspilling vinden en uiteraard 
een  anders:  namelijk.  De  meerderheid  van  de 
respondenten  gaf  aan  dat  (het  doortrekken  van)  de 
Drachtstervaart  neerkomt  op  het  doortrekken  van  een 
hele grote zak met geld.  “Als de gemeente zonodig een 
vaart wil, dan hadden ze die nooit dicht moeten gooien” 
was een veelgehoorde reactie. 

Dergelijk  gezond  verstand  is  nou  net  waar  het  de 
gemeente aan ontbeert want ook een ander plan wat op 
stapel staat, de uitbreiding van het gemeentehuis, kan op 
een  forse  weerstand  rekenen  onder  de  bevolking.  Dat 
haalt een voorlopige derde plaats. De leegstand van veel 
kantoorgebouwen  is  bijna  40%  van  de  respondenten 
klaarblijkelijk een doorn in het oog.  Wij geven hen groot 
gelijk, zolang er een overshot aan kantoren bestaat, hoeft 
de gemeente er geen nieuwe bij te bouwen. Met moderne 
communicatie-middelen  als  e-mail  hoeft  het  helemaal 
geen  probleem  te  zijn  dat  niet  alle  ambtenaren  in 
hetzelfde gebouw gehuisvest zijn.  Het enige wat telt is 
dat de burger met alle vragen op één adres terecht moet 
kunnen.

Een gedeelde tweede plaats is er voor de reisjes naar het 
buitenland  van  Burgemeester  en  Wethouders  en  de 
mogelijke naamswijziging van de naam Smallingerland in 
Drachten. Zelfs CDA-Wethouder Fred Veenstra vond dat 
zonde  geld.  Wel  voegde  hij  er  aan  toe  dat  het  college 
alleen aan nuttige reizen doet. Wij geloven daar niet zo in 
want ook hier weer geldt dat je met e-mail en internet de 
halve wereld binnen handbereik hebt.  Hoe een Zweeds 
bedrijventerrein  ingepast  wordt  in  het  landschap  valt 
prima af  te  lezen van een aantal  foto's.  Daar zijn geen 
businessclass vliegreizen en eersteklas hotelkamers voor 
nodig.  Saillant detail  blijft   dat Fred Veenstra faliekant 
tegen  de  door  voormalig  burgemeester  en  partijgenoot 
Pieter  van  der  Zaag  voorgestelde  naamswijziging  is. 
Samen met hem vonden 79  mensen dat.

Het  landschapsparkplan  van  het  CDA  deed  het  matig. 
Veel mensen twijfelden daarover. Er is al veel groen in 
Drachten maar dat wordt verwaarloosd. Als dat nou eens 
opgeknapt zou worden dan is er geen enkele reden voor 
nieuwe parken.
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Meehelpen?
Door Petra Kramer

De actie Zonde Geld loopt tot 18 februari, dan maken we 
de  einduitslag  bekend.  Maar  we  doen  meer  tijdens  de 
campagne, veel meer.  We hebben “de Gemeente Raad?”, 
een spel waarbij mensen de naam van de fractievoorzitter 
aan  de  bijbehorende  partij  moeten  koppelen  en  het 
“Voorspel-spel”,  een  soort  van  toto  waarbij  men  de 
uitslag  van  de  verkiezingen  kan  voorspellen.  Bij  deze 
spellen  valt  het  boek  “Hoe  dan  Jan?”  te  winnen. 
Daarnaast komt er een pracht van een verkiezingsfolder 
aan, die we huis aan huis willen gaan verspreiden en op 
de  verkiezingsmarkt  zal  de  SP  niet  te  missen  zijn. 
Natuurlijk hebben we dan een mooie stand waar u onder 
het genot van een kopje tomatensoep mee kunt doen aan 
beide spellen en waar u in discussie kunt gaan met de 
kandidaat-raadsleden.  Uw  kinderen  kunt  u  gerust 
meenemen want we hebben ballonnen en als klap op de 
vuurpijl een professionele poppenkast.

Bij  deze  activiteiten  kunnen  we  natuurlijk  alle  hulp 
gebruiken.  Als  u  mee  wilt  werken  dan  kunt  u  zich  op 
geven door te bellen met Roel Akkerman (0512-532347) 
of door een mailtje te sturen naar smallingerland@sp.nl. 

De data waarop we aan de slag gaan zijn als volgt:

• 28-1 Centrum van Drachten

•   4-2 Dorpen

•  11-2 Dorpen
• 25-2 Verkiezingsmarkt Drachten 

•   4-3 Verkiezingsmarkt Drachten
 
In  de laatste  week van februari  en de eerste  week  van 
maart  willen  we  onze  verkiezingsfolders  huis  aan  huis 
gaan verspreiden, ook daarbij is alle hulp welkom. Vooral 
in  de  dorpen,  de  Trisken  en  de  Wiken   zitten  we  te 
springen om bezorgers.

Met uw hulp hopen we er een SPetterende campagne van 
te maken. Mocht u om wat voor reden dan ook niet mee 
kunnen  helpen,  bestel  dan  in  ieder  geval  een  SP 
verkiezingsposter bij Roel Akkerman en hang hem voor 
uw raam. 

Op 7 maart geven we als afsluiting voor alle campagne-
medewerkers een feestje in wijkcentrum de Waring. De 
aanvangstijd wordt later bekend gemaakt.

SP vervoers-service

Indien u slecht ter been bent of  geen vervoer hebt dan 
kunt u een afspraak maken met de SP vervoers-service. 
Wij  halen  u  van  huis  en  brengen  u  netjes  weer  thuis 
nadat u uw stem heeft uitgebracht. Of u nu CDA, VVD of 
SP wilt stemmen, we doen het even graag.

Crisis?
Door Petra Kramer

In de landelijke politiek gonst het woord crisis door de 
Kamer. We gaan ja nee niet misschien wel helemaal wel 
toch  maar  niet  onder  voorbehoud  waarschijnlijk  wel 
maar als indien dan toch maar toch naar Afghanistan. En 
anders crisis!

In  Smallingerland  doet  zich  een  klein  beetje  hetzelfde 
fenomeen voor.  Het Friesch Paarden Centrum is na het 
faillisement  van  het  Friesch  Paarden  Stamboek 
doorverkocht aan de stichting ESBO en die willen meer 
dan  alleen  maar  paardensport.   Dat  mag  niet  van  de 
gmeente, of teminste van het College. De raad, inclusief 
de  SP,  is  billijk  en  wil  naast  hippische  evenementen 
maximaal  12  andere  evenementen,  zoals  toneel  of 
theater,  per jaar toe staan.

Burgemeester  en  Wethouders  hebben  een  onderzoek 
laten  doen  waaruit  blijkt  dat  er  helemaal  geen 
nevenactiviteiten nodig zijn om winstgevend te  kunnen 
draaien. De Raad zegt dat dat rapport zo lek is als een 
mandje.   Ondertussen  gedraagt  de  ESBO  zich  als  een 
klein kind. Ze dreigen de boel tegen de vlakte te gooien 
als  ze hun zin niet krijgen. Dit  muisje belooft een leuk 
staartje te krijgen. 

Sudoku

De regels van Sudoku zijn erg simpel. Vul de cijfers 1 t/m 
9 in in de  lege plekken.  Iedere  rij  moet  ieder cijfer  1x 
bevatten, iedere kolom ook, net zoals ieder vierkant van 3 
bij 3 hokjes. Succes!

Sorry

Sorry,  door  de  feestdrukte  was  er  vorige  maand  geen 
inlegvel.
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