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De SP-Smallingerkrant

Politiek is er voor de burgers – althans, zo hoort het te zijn. 

Maar vaak krijg je de indruk dat politici eerst hun plannen 

bekokstoven, om pas daarna de burgers te informeren over 

wat ze in hun (eigen)wijsheid hebben besloten. Wat de burgers 

zelf willen, lijkt bijzaak. Als tweederde van de Nederlandse 

bevolking tegen de Europese grondwet stemt, dan schrap 

je toch gewoon de term “grondwet”? Een nieuw referendum 

is dan niet nodig, zodat je geen last meer hebt van die 

‘hinderlijke’ burgers...

Nu lijkt het nieuwe kabinet anders te 
werk te gaan. Zijn zij niet eerst hon-
derd dagen het land in gegaan, om de 
meningen van de mensen te polsen? 
Een goed idee, alleen een beetje te 
laat. Bovendien moeten we nog maar 
afwachten of ze ook iets dóén met deze 
informatie.
De SP heeft echter altijd al zo gewerkt: 
eerst luisteren naar wat mensen willen, 

om dan samen met de mensen actie te 
ondernemen – voor betere zorg, beter 
openbaar vervoer, sociale woningbouw 
en andere belangrijke dingen.
Een voorbeeld: toen de gemeente van 
UPC een zak met geld kreeg, hebben 
wij de burgers op straat gevraagd hoe 
dat geld volgens hen uitgegeven moest 
worden. En vorig jaar nog hebben 
we een enquête gehouden over wat 

mensen in onze gemeente de grootste 
geldverspilling vinden: het Drachtster 
Vaart-plan kreeg toen de meeste stem-
men. Maar hebben de grote partijen 
in de gemeenteraad zich daar iets van 
aangetrokken? Integendeel: er werd 
zelfs nog meer geld weggesmeten om 
het hele Moleneind blauw te kliederen. 
Niet omdat de burgers dit zo graag 
wilden, maar omdat het gemeentebe-
stuur dit zelf zo leuk vond. Blijkbaar 
besteden ze het geld liever aan dure 
prestigeprojecten dan aan armoedebe-
strijding en sociale woningbouw.
De burgers worden er meestal pas bij 
betrokken nadat de plannen klaar zijn. 
Geen inspraak vóóraf maar informatie 
áchteraf. De bestuurders beslissen wel 
wat het beste voor u is, zogenaamd 
in uw belang, maar in ieder geval wel 
met uw centen! En als u het er niet mee 
eens bent? Tsja, dan zult u het wel 
verkeerd begrepen hebben...
De gemeente beschikt over een prima 
propaganda-apparaat om haar plannen 
kenbaar te maken. Vroeger verscheen 
de Drachtster Courant driemaal per 
week: een onafhankelijke krant met 
nieuws uit deze regio. Maar eerst ver-
dween de maandagkrant en vervolgens 
werd de vrijdagkrant helemaal door 
gemeentelijke informatie opgeslokt. 
Ruimte voor een kritisch geluid is er 
dus bijna niet meer. Daarom willen wij 
graag dat andere geluid laten horen, in 
deze SP-Smallingerkrant.
Bent u het ergens mee oneens? Of 
maakt u zich ergens zorgen over? 
Neem dan contact met ons op, wij 
horen uw mening graag! Dan probe-
ren we samen met u een oplossing te 
vinden. De SP knokt voor een betere, 
rechtvaardigere samenleving. Maar dat 
kunnen we niet zonder úw steun! •

Samen knokken voor een 
beter neDerlanD!



Veel mensen maken zich zorgen over 
hoe ze hun oude dag zullen slijten. 
Door de bezuinigingen op goede 
voorzieningen zijn ouderen steeds 
vaker aangewezen op mantelzorg door 
kinderen en omgeving. De SP vindt 
echter dat  ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig moeten kunnen wonen zon-
der afhankelijk te zijn van een sociaal 
vangnet.
De meeste verpleeg- en verzorgings-
huizen zijn helaas niet in staat om de 
zorg te leveren die ouderen graag 
wensen: ze zouden vervangen moeten 
worden door kleinschalige, intieme 
huizen, waar ouderen hun vrijheid 
behouden, voldoende zorg ontvangen, 
en ook elkaar kunnen helpen. Wat de 
SP betreft hebben ouderen recht op 
zelfstandige woonruimte en privacy, 
met goede zorgvoorzieningen op wijk- 
en dorpsniveau.
Een goed voorbeeld daarvan is de 
Jonkersstee in Oudega in de gemeente 
Smallingerland. De Jonkersstee is een 
kleinschalige woongemeenschap voor 
ouderen, waar 24-uurszorg geboden 
wordt, zodat de ouderen van Oudega 
langer in hún dorp kunnen blijven 
wonen.
De stichting Jonkersstee, verbonden 
aan de woonvorm, zet zich in voor de 

ouD worDen in  De Samenleving:  
De JonkerSStee

versterking van het voorzieningsniveau 
in het dorp. In samenwerking met Zorg-
kwadrant wordt, naast de zorg, een tal 
van activiteiten aangeboden, zoals een 
koffieochtend en diverse uitstapjes, 
waar ook andere ouderen van het dorp 
bij betrokken worden. Wietze Welling, 

In het licht van de klimaatverandering 
is het belangrijk dat we meer alterna-
tieve, duurzame energiebronnen gaan 
gebruiken, zoals windenergie, bio-
massa en zonne-energie. Ook omdat 
onze fossiele brandstoffen, zoals olie, 
uiteindelijk zullen opraken.
Gelukkig gaat nu ook de gemeente 
Smallingerland haar steentje bijdra-
gen aan schonere energie, met de 
ontwikkeling van windpark De Haven 
in samenwerking met Nuon. Al in 
januari 2000 heeft de gemeenteraad  
ingestemd met het aangaan van een 
klimaatovereenkomst met Nuon — een 
besluit dat in 2003 nogmaals bevestigd 
is.
Toch klinken er steeds vaker negatieve 
geluiden op over de windturbines die in 
De Haven geplaatst zullen worden. Veel 
mensen zijn wel voor, maar liever niet te 

dichtbij: not in my backyard zogezegd! 
Natuurlijk zit er een aantal negatieve 
aspecten aan deze kanjers van molens. 
Denk aan het geluid dat ze produceren, 
de slagschaduw die ze werpen, en de 
mogelijke ontsiering van het land-
schap. Maar veel van deze problemen 
zijn te voorkomen door de molens 
op locaties te plaatsen waar men er 
zo weinig mogelijk last van heeft. Zo 
kunnen windturbineparken ook op zee 

gebouwd worden.
Natuurlijk zijn biomassacentrales en 
zonnepanelen ook mogelijk. Onlangs is 
er in de Lawei een succesvolle voor-
lichtingsbijeenkomst geweest over bio-
massacentrales, mede opgezet door 
Jos van der Horst, de voorzitter van de 
SP-fractie in de gemeenteraad. Toen 
bleek duidelijk dat windmolens alleen 
niet voldoende zijn. Deze zijn immers 
afhankelijk van wind, dus wanneer het 
niet waait, hebben we andere energie-
bronnen nodig.
Sommigen menen dat kernenergie 
ook een goed alternatief kan zijn voor 
fossiele brandstof. Maar denk eens aan 
de gevaren die kerncentrales met zich 
meebrengen, bijvoorbeeld bij onge-
lukken, terroristische aanslagen, en 
de opslag van radio-actief afval! Toch 
maar windmolens dan? •

de voorzitter van de Stichting Jonkers-
stee, meldt dat er op dit moment zelfs 
een wachtlijst is en dat er plannen voor 
uitbreiding zijn. Een goede zaak, vindt 
de SP: voorzieningen als de Jonkers-
stee zouden in elke wijk en in elk dorp 
beschikbaar moeten zijn! •

laat De winD maar waaien



Er wordt vaak beweerd dat jongeren zich niet voor politiek interesseren. Maar bij de SP zijn 
we anders gewend. Door onze aanpak en ideeën spreken wij ook veel jongeren aan. Zo heeft 
de SP een snel groeiende en actieve jongerenafdeling (ROOD) en komt de SP bij scholieren-
verkiezingen vaak als de grootste uit de bus. Graag stellen wij het jongste lid van onze afde-
ling aan u voor: Jonathan Andree (19 jaar) uit Drachten. 

Wanneer ben je lid geworden van de 
SP en waarom?
“Ongeveer een half jaar geleden. Ik 
was altijd wel geïnteresseerd in linkse 
politiek. De SP is erg consequent in 
zijn standpunten en komt op voor de 
arbeiders. Dat vind ik heel goed. Ook het 

Onze gemeente, en daarin met name 
Drachten, prijst zichzelf graag aan als 
een cultuurstad. Maar in cultuur-his-
torisch opzicht hebben we niet zoveel 
te bieden. De kleinere dorpen in onze 
gemeente hebben hun beeldbepalende 
kerken, oude dorpskernen en monu-
mentale gebouwen. Maar hoofdplaats 
Drachten heeft weinig oude, histori-
sche gebouwen.
Drachten heeft de Torenstraat met z’n 
kleurige oude middenstandswoningen, 
gebouwd volgens De Stijl, de kunst-

CultuurhiStorie in SmallingerlanD
stroming rond Theo van Doesburg. In 
het centrum staat het oudste monu-
ment van Drachten, de Grote Kerk. 
Beeldbepalend zijn ook de arbeiders-
woningen aan Beter Wonen, die begin 
20ste eeuw zijn gebouwd, een grote 
verbetering in het wonen voor de bevol-
king destijds.
Toch is er in de loop der tijd helaas veel 
veranderd: oude dorpsgezichten zijn 
verdwenen of danig aangetast. Denk 
aan het Ureterpvallaat, waar nog weinig 
over is van de oude buurt. Daarom is 

het heel begrijpelijk dat veel inwoners 
zich hebben ingezet om ‘de berg’ in het 
Reidingpark te behouden – en met suc-
ces zoals het zich nu laat aanzien. Deze 
‘berg’ in het overgebleven stuk tuin 
van de vroegere gemeentesecretaris 
en burgemeester Reiding is voor veel 
Drachtsters toch een karakteristiek 
punt in hun stad.
Laten we proberen om zoveel mogelijk 
dorps- en stadsgezichten uit vervlogen 
tijden in stand te houden. Er is al zo 
veel verdwenen. •

onS JongSte liD

standpunt tegen de oorlog in Afghani-
stan en Irak spreekt me erg aan.” 

Wat interesseert je in politiek?
“Ik heb altijd belangstelling gehad voor 
geschiedenis en politiek. Ik heb veel 
boeken en dvd’s over de Tweede Wereld-

Wil je meer weten over ROOD,  
jong in de SP? 
Surf dan naar www.rood.sp.nl 
Of mail naar rood@sp.nl

oorlog. Met name interessant vind ik de 
vraag: hoe heeft het zover kunnen ko-
men? Wat me opvalt is dat mensen, als 
ze geen vertrouwen meer hebben in de 
regering, steeds meer verschuiven naar 
extremen (links en rechts). Ze kiezen dan 
voor veranderingen.”

Wat voor werk of studie doe je?
“Ik volg de opleiding tot kok op het 
Friesland College, en heb stage gelopen 
in restaurants. In het weekend werk ik ‘s 
nachts in een snackbar.”

Praat je ook vaak met andere jonge-
ren over politiek?
“Ik heb eerst in Ureterp gewoond. Daar 
discussieerden we vaak met een vrien-
dengroep over politiek. Daar heb ik veel 
van geleerd.”

Wat vind je van de SP in  
Smallingerland?
“Sommige gemeenteraadsleden ken 
ik wel, maar niet allemaal. Ik was het 
helemaal eens met de bezwaren tegen 
het blauw verven van het Moleneind. 
Het is schandalig dat daar zoveel geld 
aan wordt besteed. Er zijn zoveel betere 
sociale doeleinden.” •



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 reclamevrije 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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U bent al lid van de SP voor  
E 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u drie 
Thonik design SP soepkom-
men cadeau! Lid worden 
kan heel eenvoudig via 
www.sp.nl en met de bon 
hiernaast.

kom De SP 
verSterken  
 – worD liD

Maak Nederland beter! Kom in Actie 
 
Het afgelopen jaar hebben we drie verkiezingen gehad, die alle drie buitengewoon succesvol zijn verlopen voor de SP. De SP is een grote 

partij geworden, in de gemeenten, in de provincies, én in de Eerste en Tweede Kamer. SP-stemmers, bedankt en gefeliciteerd!

Dat de SP toch niet in de regering zit, komt doordat het CDA bang was dat een kabinet met PvdA en SP te links zou zijn; in plaats van de 

SP mocht de ChristenUnie aanschuiven. Toch heeft het succes van de SP wel een positieve invloed gehad op het regeerakkoord, waar zeker 

ook goede dingen in zitten. Balkenende IV is net ietsje socialer dan de vorige kabinetten. Maar van een trendbreuk is geen sprake, eerder 

van een “accentverschuiving” zoals Balkenende zelf ook aangeeft.

Wat ons bijvoorbeeld níét zint, zijn de plannen met de AOW, de onbarmhartige herkeuringen in de WAO en de weigering in te stemmen met 

een parlementair onderzoek naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak. Ook de gevolgen van de nieuwe thuiszorg gaan we scherp in de 

gaten houden. Dit kabinet kan niet zonder een sterke oppositie.

En die regering met de SP? Die gaat er gewoon komen. De SP heeft bewezen geen eendagsvlieg te zijn. Wij 

zijn niet zomaar een politieke partij, maar we zijn geworteld onder de bevolking. Zo’n partij kan echter alleen 

succesvol zijn als er voldoende mensen zijn die bereid zijn zich daarvoor in te zetten. Omdat we uw steun hard 

nodig hebben, vraag ik u nu om lid te worden!

Met hartelijke groet, 
 
 
 
Jan Marijnissen


