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Idealisme loont!
Door Jos van der Horst

De socialistische partij heeft op 7 maart bijna overal in het 
land zetels gewonnen in de gemeenteraden. Ook in Friesland 
kwamen  er  zetels  bij.  Hoewel  we  maar  in  3  gemeenten 
meededen was de winst toch aanzienlijk, van 6 naar 10 zetels. 
In de gemeente Smallingerland gingen we van 2 naar 3 zetels. 
De  derde  zetel  haalden  we  op  een  restzetel  binnen  maar 
aangezien we 4 jaar geleden ook de tweede zetel als restzetel 
hadden mag je er  van uit  gaan dat er  een hele zetel  winst 
geboekt is. Reden tot feest dus!

Waar heeft de SP die zetel winst nu aan te danken? Die vraag 
werd  ons  de afgelopen weken  meerdere  keren gesteld.  Op 
voorhand wist  de  vraagsteller  dan te  melden  dat  dit  komt 
door  het  landelijke  effect.  Natuurlijk  is  het  zo  dat  Jan 
Marijnissen, Agnes Kant en Harry van Bommel, om er maar 
een  paar  te  noemen,  zich  flink  roerden  in  de  media.  Zij 
stelden zaken aan de kaak die wij al jaren aan de kaak stellen: 
de  toenemende armoede,  gepaard gaande met  de  opkomst 
van de voedselbanken, de liberalisering van de huurmarkt en 
het nieuwe zorgstelsel. Zaken waar wij als SP-ers hard actie 
tegen willen voeren. Wij hebben namelijk een ideaal en dat 
dragen we landelijk maar ook op gemeentelijk niveau uit. Als 
de plaatselijke SP zich 4 jaar lang niet laat zien op straat en 
alleen  tijdens  de  verkiezingscampagne  zichtbaar  is  kom je 
niet over en verdien je ook geen extra zetels! Het ideaal van 
gelijkwaardigheid,  rechtvaardigheid  en  solidariteit  geldt  op 
alle niveaus, of je nu kamerlid, lid van provinciale staten of 
gemeenteraadslid van de SP bent maakt niet uit.

Natuurlijk  hebben  we  ook  een  fantastische  campagne 
gevoerd  waarbij  we  op  een  heleboel  vrijwilligers  mochten 
rekenen die in weer en wind de straat op zijn gegaan om te 
folderen, te enquêteren en om mensen te overtuigen vooral 
op de SP te stemmen. Dat we  nu met 3 mensen in de raad 
zitten hebben we ook aan hen te danken.

De  komende  4  jaar  zal  onze  fractie  de  idealen  van  de  SP 
uitdragen in de raad maar ook op straat zullen we te vinden 
zijn!  Op  zaterdag 8 april voeren we al  weer actie in het 
kader van  “Geen zuur maar zoet,compensatie moet!” 
We hopen dat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen 
en  dat  we  weer  een  beetje  dat  “campagne  gevoel”  terug 
kunnen halen! 

Tot slot zou ik nog willen zeggen: Doe mee met de SP want 
idealisme loont!
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Welkom Weststellingwerf
Door Roel Akkerman

Sinds begin februari valt u onder de afdeling Smallingerland. 
Vandaag  ontvangt  u  voor  het  eerst  onze  nieuwsbrief. 
Welkom! De brief  die  u  enige  weken van ons hebt  mogen 
ontvangen krijgt in de loop van dit voorjaar een vervolg in de 
vorm  van  een  kennismakingsbijeenkomst.  Een  uitnodiging 
daarvoor  volgt  nog.  We  zijn  druk  bezig  om  de  SP 
nadrukkelijker  op  de  kaart  te  zetten,  niet  alleen  in 
Weststellingwerf maar ook in de gemeenten Boarnsterhim en 
Tytsjerksteradiel. In Ooststellingwerf zijn we al behoorlijk op 
weg. 

Kopij is van harte welkom op podiumsmallingerland@sp.nl. 
Via  Roel  Akkerman  (0512-532347),  Sjouke  van  der  Heide 
(0512-371696) of smallingerland@sp.nl kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

Ooststellingwerf
Door Henk Hoogeveen

In  Ooststellingwerf  hebben  we  het  afgelopen  jaar  niet 
stilgezeten.  Samen met de  zwemclub en de vereniging van 
reuma patiënten hebben we de sluiting van het zwembad in 
Oosterwolde weten te voorkomen. Bij het referendum over de 
Europese Grondwet hadden we dubbel succes omdat we ook 
de  plaatsing  van  mega-windturbines  hebben  weten  te 
voorkomen.  Container  Cleaning  Nederland  hebben  we 
ontmaskerd  als  een  stel  oplichters.  Het  bedrijf  is  nu 
overgegaan  in  andere  handen  maar  we  houden  ze  in  de 
gaten!  Omdat  ons  ledenaantal  de  benodigde  50  heeft 
gehaald, hopen we in 2010 ook mee te kunnen doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.



Smallingerland is prachtig!
Door Ramon Vos

Mensen  hechten  veel  waarde  aan  een  plezierige  woon-  en 
leefomgeving.  De  gemeente,  woningcorporaties  en 
welzijnsorganisaties  moeten  hun  bijdrage  hier  in  leveren 
maar doordat zij (helaas nog) niet perfect zijn moeten ook de 
buurt-  en  bewonersorganisaties  aan  de  bak  om  een  beter 
Nederland  hier  te  laten  beginnen.  Bij  deze  twee 
laatstgenoemden  gaat  het  natuurlijk  wel  om  vrijwilligers, 
daarom  vindt  de  gemeente  het  van  belang  deze 
bewonersgroepen financieel te ondersteunen.

Helaas zijn dit soort subsidie mogelijkheden lang niet bij alle 
burgers  in  Smallingerland  bekend.  Daarom  belicht  de 
redactie  van  het  Podium  deze  keer  Het  Buurtbudget. 
Buurtbudgetten  zijn  bedoeld  voor  kleine,  infrastructurele 
maatregelen in  de buurt  en voor activiteiten ter  verhoging 
van de veiligheid en leefbaarheid. U kunt hierbij denken aan 
kleine  aanpassingen  zoals  extra  prullenbakken,  een  hekje, 
een  leukere  aankleding  van  het  openbaar  groen,  een 
hondenuitlaatplek,  een  bankje.  Maar  bijvoorbeeld  ook  een 
avond  waarbij  verschillende  bewonersgroepen  elkaar  beter 
leren kennen of samen een feestje organiseren behoort tot de 
mogelijkheden. 

De gemeenteraad van Smallingerland stelt jaarlijks ruim 
€92.500,--  beschikbaar.  Dit  bedrag  wordt  niet  in  geld 
uitgekeerd  maar  in  materiaal  en/of  manuren  van  de 
gemeentelijke  diensten.  Inmiddels  zijn  al  enkele  verzoeken 
gehonoreerd, zoals: Dierenverblijf in Oudega; Monument in 
Rottevalle;  Ooievaarsnest  in  Opeinde;  Dorpsplattegrond  in 
Nijega; Een eigen dorpsvlag in De Wilgen en diverse banken 
en speeltoestellen in de dorpen en wijken.

Help uw buurt mooier te maken:
Als u een plan heeft waarvan u denkt aanspraak te kunnen 
maken op het buurtbudget, maak dan een plan samen met 
minimaal  25  mensen  uit  uw  wijk  of  dorp  of  met 
ondersteuning  van  het  bestuur  van  het  dorpsbelang  of  de 
wijkraad. (aanvraag formulier bij de gemeente te verkrijgen)

1. U helpt mee bij de uitvoering. Voeg bij de aanvraag 
een begroting toe waaruit blijkt dat ook u uw steentje 
bijdraagt  (bijvoorbeeld  door  fondswerving, 
uitgangspunt is: 80% gemeente en 20% inbreng dorp 
of wijk).

2. Aanvragen  kan  direct  bij  de  gemeente  (min  25 
handtekeningen)  of  via  de  wijkraad  of  het 
dorpsbelang

Meer  informatie  kunt  u  vinden  op  www.smallingerland.nl 
onder het kopje uw buurt -> buurtbudget.

Het  bestuur  van  uw  wijkraad  of  dorpsbelang  kan  u  ook 
verder op weg helpen.  Is  er  geen wijkraad of dorspbelang, 
neem dan  contact  op  met  de  gemeente  via  Sietze  van  der 
Weij. (0512-581591)

SP stemmers bedankt!
Door Petra Kramer

Dinsdagavond  7  maart  was  de  hal  van  het  gemeentehuis 
afgeladen vol. Onder de aanwezigen bevonden zich een aantal 
SP-ers die nog net niet elkaars nagels aan het af bijten waren. 
Het  was  het  uur  u,  langzaam  maar  zeker  druppelden  de 
uitslagen  van  de  verkiezingen  vanuit  de  verschillende 
stembureaus binnen.  

De eerste tussenstand deed onwerkelijk aan. De SP stond op 
1  zetel  en  de  VVD  op  5.  Tijd  voor  een  borrel,  dacht  ik. 
Teruggekomen  van  de  bar  met  een  biertje  in  m'n  hand, 
bracht Siebe geruststellend nieuws. Het aantal stemmen op 
ons  is  bijna verdubbeld vergeleken met  4 jaar geleden.  De 
avond vorderde, bij iedere tussenstand stegen we een  beetje. 
Op basis van de laatste tussenstand zaten we op de wip, dik 2 
maar  net  geen  3  zetels.  Ik  kneep  mijn  gezelschap  in  haar 
hand.  Nooit  eerder  was  ik  zo  zenuwachtig  geweest.  Toen 
verscheen Bert Middel op het podium met in zijn hand een 
envelop met daarin de verlossende uitslag. “De Socialistische 
Partij 3 zetels.” Direct maakte de overwinningsroes zich van 
me meester.  Yes!  Missie  geslaagd.  De wereld om me heen 
werd wazig, hoe de andere partijen het gedaan hadden ging 
helemaal aan me voorbij. Het was van ondergeschikt belang. 
Raadslid, ik ben raadslid! We hebben gewonnen! Feest! De 
emoties waren ronduit overweldigend. Mijn lichaam tintelde 
en ik wist mijn tranen nog maar net te bedwingen toen de 
eerste  mensen mij  begonnen  te  feliciteren.  De  komende  4 
jaar  draait  de  SP  op  150%  sterkte.  We  gaan  er  keihard 
tegenaan, met 300% inzet. SP stemmers bedankt!

Dinsdagavond 14 maart. Raadsvergadering. De laatste van de 
oude raad. Sikke nam nog eenmaal plaats in zijn vertrouwde 
zetel.  De  burgemeester  omschreef  hem  als  een  man  van 
weinig woorden en vooral van moeilijke vragen. Als Sikke wat 
vroeg  dan  begonnen  wethouders  te  zweten.  Het  antwoord 
moesten ze schuldig blijven. Weken later pas kwam er een 
antwoord  vanuit  de  ambtenarij.  Sikke  was  een  door  de 
coalitie gevreesd en door de oppositie gewaardeerd raadslid. 
Hij heeft de gave om dwars door vaag ambtelijk taalgebruik 
heen te prikken, de zaak te ontleden en de ambtenaren voor 
weken de boeken in te sturen.  We zijn daarom erg blij dat hij 
zitting blijft houden in de steunfractie. Ook zijn functie als 
secretaris blijft hij bekleden. Sikke bedankt!

Donderdagavond 16 maart.  Installatie van de nieuwe raad. 
Voor Frans niks nieuws maar Jos en ik zaten gespannen in 
onze stoelen. De publieke tribune zat vol. Het had wel wat 
weg  van  een  trouw-ceremonie.  Eén  voor  één  spraken  de 
raadsleden de belofte of de eed uit. Voordat ik er erg in had, 
was  het  voorbij  en  begonnen  de  camera's  te  flitsen.  De 
nieuwe raad was een feit. Weer was het feest.
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