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Zonde Geld – de uitslag
Door Petra Kramer

De afgelopen weken hebben we u benaderd met  de  vraag: 
“wat vindt u nou zonde geld?” Drie koude zaterdagen lang 
mochten  we  vele  reacties  optekenen.  Dat  was  een  enorm 
succes  waarmee  we  flink  wat  media  aandacht  getrokken 
hebben. De Leeuwarder Courant publiceerde een kort stukje, 
Wâldnet trok door onze enquête die van het CDA in twijfel en 
de  Drachtster  Courant  had  de  kop  “Landschapspark  is 
geldverspilling” prominent op de voorpagina.

Dat  doet  ons  natuurlijk  enorm deugd maar  de reacties  op 
straat vonden we veruit het leukst. U heeft, net als wij, een 
ontzettende  afkeer  van  prestige  projecten.  Zolang  er 
armoede,  woningnood  en  andere  problemen  bestaan  in 
Smallingerland, is er voor de gemeente geen enkele reden om 
met  geld  te  smijten  teneinde  het  aanzien  van  Drachten  te 
vergroten. Dat standpunt hebben wij altijd al uitgedragen en 
de Zonde Geld competitie  is  dan ook bedoeld om dat  nog 
eens extra duidelijk over het voetlicht te brengen.

Dat gaan we op zaterdag 18 februari om half 12 doen. Onder 
het carillon zullen we op niet mis te verstane wijze uitbeelden 
waar  de  geldverkwisting  van  de  gemeente  feitelijk  op 
neerkomt. Tevens zullen we dan de uitslag van de Zonde Geld 
competitie  bekend  maken.  Kom  daarom  zaterdagmorgen 
aanstaande  naar  het  centrum  van  Drachten  en  neem 
vrienden, familie en uw camera mee want het wordt een actie 
waar nog lang over nagepraat zal worden.
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En weer twee voor de Raad 
Door Ramon Vos

De SP Smallingerland is er helemaal klaar voor.  Mochten we 
bij de komende verkiezingen zes of zeven zetels krijgen dan 
heeft  onze  afdeling  niet  alleen  ervaren  kandidaten  klaar 
staan, maar ook goed opgeleide kandidaten! 

Afgelopen januari hebben Michiel Schrier en ondergetekende 
de cursus voor kandidaat raadsleden succes afgerond.  Wij 
hebben  de  cursus  in  Groningen  gevolgd  samen  met 
kandidaats  raadsleden  van  de  fracties  Sneek,  Leeuwarden, 
Smallingerland,  Reiderland,  Pekela,  Menterwolde,  Assen, 
Meppel, Midden-Drenthe, Emmen en Dronten.

Tijdens  scholingsbijeenkomsten  voor  kandidaat-raadsleden 
werd onder de deskundige leiding van Rosita van Gijlswijk 
(o.a.   SP  raadslid  in  Groningen)  alle  zaken  behandeld  die 
belangrijk zijn voor het raadswerk. Zo werd er behandeld wat 
de regels zijn in de raadzaal en in hoeverre je die regels, als 
SP zijnde weer kon oprekken. Er werd behandeld hoe je de 
pers te woord kan staan en wat daarbij de valkuilen zijn. Er 
werd veel  leerstof behandeld in de vorm van cases waarbij 
actuele raadsvergaderingen, die her in der in het land hebben 
afgespeeld, nog eens overnieuw gedaan werden. 

Als afsluiting van de cursus werd het stadhuis van Groningen 
bezet door de SP cursisten. Hierbij werd in de raadzaal een 
raadsvergadering gehouden met maar liefst 7  SP-fracties in 
de  zaal.  Het  college  van  burgemeester  en  wethouders: 
Hennie Hemmes, Lian Veenstra, Peter Verschuren en Rosita, 
dat  een  behoorlijke  rechtse  overtuiging  had,  kwam  flink 
onder vuur te liggen van de7 SP-fracties. Er werd geschoten 
met  prachtige  betogen,  keiharde  moties  en  een 
verscheidenheid  aan  amendementen.  Geloof  ons  als  we 
zeggen:  dit  gun  je  zelfs  het  meest  rechtse  college  niet!. 
Naderhand  werd  er  gelukkig  samen  enthousiast  over 
nagepraat.

Michiel en ik hebben er in elk geval veel van geleerd en hopen 
het geleerde binnenkort in de praktijk uit te kunnen voeren!!!



Een beter Nederland begint hier
Door Jos van der Horst

De  harde  strijd  om  de  zetels  in  Smallingerland  is 
losgebarsten. Het eerste debat vond gisteravond plaats in de 
Zuiderkerk. Onder de bezielende leiding van Klaas Jansma 
traden  de  plaatselijke  politici  in  een  forumdiscussie  tegen 
elkaar in het strijdperk. Hoewel de felheid met name bij de 
gespreksleider  vandaan  kwam  was  het  debat  vrij  tam  te 
noemen. Zoals echte politici betaamd hulden een aantal van 
hen, Walvius, Groen, van Pelt en v.d. Broek in het bijzonder , 
hun  antwoorden  in  mist  terwijl  anderen  zich  verscholen 
achter 's lands beleid (Kuipers). Hoewel Petra Kramer van de 
SP voor de eerste keer in een forum zat wist zij zich kranig te 
weren in het mannelijke geweld. Vermeld moet worden dat 
de  heer  van  Pelt  nogal  verbolgen  reageerde  op  een 
doorvragende mevrouw in de zaal, aangaande het feit dat er 
zo  weinig  vrouwen  voorkwamen  op  de  lijsten.  Dat  deze 
mevrouw de juiste  vragen stelde  bleek wel  uit  het  feit  dat 
meerdere politici  in de verdediging schoten. Grote winnaar 
van het debat was volgens mij Joop Hakze van Groen Links 
die de meest  duidelijke antwoorden gaf op het  vragenvuur 
van Klaas Jansma. 

Titaantjes
Door Frans Baron

Politici gaan er meestal voetstoots van uit dat ze bekend zijn 
bij het publiek. Om dat te testen hebben wij zaterdag in het 
centrum van Drachten een enquete gehouden waarbij wij het 
publiek  een  lijst  presenteerden  met  namen  van  de 
plaatselijke fractievoorzitters. Die moesten ze dan koppelen 
aan een politieke partij.

De  uitslag?  Onze  lokale  politici  zijn  vrijwel  onbekend. 
Minstens de helft  van de geenquêteerden wist  geen enkele 
plaatselijke  politicus  te  noemen.  De rest  noemde voor  een 
flink deel slechts een of twee namen en dan soms ook nog 
fout,  want  Wietze  Lap hoort  toch echt  niet  bij  de VVD en 
Repke Hollema niet bij de PvdA. Totaal werden er slechts 67 
lijsten ingeleverd en daarvan waren er maar 2 foutloos. Frans 
Baron werd het  vaakst  genoemd (40) en Wietze Lap werd 
tweede (29) Fokke Klaver werd hekkesluiter met 11, maar hij 
is  dan  ook  pas  sinds  kort  fractievoorzitter  van  D'66.  De 
fractievoorzitter  van  de  grootste  fractie,  het  CDA,  wisten 
slechts 14 personen te noemen.

Als echte politici vinden wij natuurlijk dat het uiteraard in de 
politiek  niet  om  de  poppetjes  moet  gaan  maar  om  de 
belangrijke  issues.  Maar  natuurlijk  zullen  ze  stiekum  wel 
teleurgesteld zijn. Kortom, er is werk aan de winkel voor de 
titaantjes. 

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!
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