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NU zeker SP!
Door Ramon Vos

Wij  hebben  er  niet  om  gevraagd,  maar  het  is  zover: 
Balkenende IV – met steun van de PvdA en CU is een feit. 
Veel  mensen  die  op  22  november  PVDA  of  SP  hebben 
gestemd, vragen zich af hoe het zover heeft kunnen komen en 
wat  we  van  de  nieuwe  regering  kunnen  verwachten: 
Grotendeels  bleek  dat  al  uit  het  (concept)  regeerakkoord: 
meer  van  het  hetzelfde  oude  Balkenende  beleid  met  een 
vleugje sociaal. 

Dat  maakt  het  belangrijk  dat  Op  7  maart  a.s.  er  zoveel 
mogelijk  inwoners  van Fryslân naar  de  stembus  gaan.  Die 
dag  zijn  de  verkiezingen  voor  Provinciale  Staten!  De 
verkiezingen  voor  de  provincie  kent  een  traditioneel  lage 
opkomst. Dit is onterecht, de provincie is geen ‘ver van mijn 
bed show’. Om nogmaals aan te geven wat de provincie doet 
en  waarom  het  belangrijk  is  om  een  links  geluid  te  laten 
horen  moet  u  zichzelf  het  afvragen  of  u  volgende 
vragen/thema’s belangrijk vindt:

1. Moeten  de  provincies  Fryslân,  Groningen  en 
Drenthe samen één regio worden met een eigen 
bestuur?

2. Moet de opbrengst van het aardgas voor een veel 
groter  deel  ten  goede  komen  aan  Noord-
Nederland?

3. Mogen de belastingen die de provincie heft (de 
opcenten  motorrijtuigenbelasting)  alleen 
omhoog  voor  verbetering  van  het  openbaar 
vervoer?

4. Moet  de  provincie  de  plezierjacht  op  dieren 
verbieden?

5. Is  het  zoet  van  Balkenende  wel  te  merken  in 
fryslân?

6. Moet er overal in Fryslân glastuinbouw mogelijk 
zijn?

7. Moet  de  provincie  het  bouwen  van  grote 
landgoederen (dure huizen voor welgestelden in 
het  buiten  gebied,  terwijl  hier  officieel  een 
bouwstop ligt) verbieden?

8. Zou de Zuiderzeelijn, de snelle spoorverbinding 
door Flevoland en Fryslân, er moeten komen?

De  provincie  houdt  zich  bezig  met  bovenstaande  thema’s. 
Beïnvloed de provincie! Op 7 maart mag u naar de stembus 
om een nieuw bestuur van onze provincie te kiezen.
U  kunt  zorgen  voor  een  menselijker,  socialer,  een  beter 
Fryslan. Stem nu zeker SP!"

De  drie  verkiesbare  kandidaat-Statenleden  van  de  SP-
Smallingerland die zijn : Frans Baron (2e op de lijst); Petra 
Kramer (9e ) en Jos vd Horst (13e ) 
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De SP Statenleden gaan onder aanvoering van Ad vd Kolk 
keihard  knokken  voor  een  Friese  Politiek  waarin  de 
menselijke maat de boventoon voert. Geen prestige-objecten, 
maar knokken voor een Fryslân met kansen voor iedereen. Er 
moet ‘nu zeker’ op de SP gestemd worden immers alleen 
een grote SP dwingt het CDA om een socialere koers te varen, 
waarmee de VVD de rug wordt toegekeerd. Tevens houdt het 
de PvdA links. Drie prijzen voor slechts één stem.”

Kent  u  mensen  die  nog  twijfelen  óf  ze  wel  gaan 
stemmen of op wie ze gaan stemmen? Bekijk deze 
site  met  het  verkiezingsprograma  van  de  SP 
http://fryslan.sp.nl/  of  stuur  ze  24  februari  of  3 
maart naar het centrum in Drachten. Daar staat het 
SP campagne team van Smallingerland klaar om alle 
vragen te beantwoorden.

Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel even rekening met de deadline. Kopij moet voor  11 maart 
aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.



De Waarheid
Door Michiel Schrier

In de Breeduit staat vol trots dat zij al een jaar bestaat. Ik 
vraag mij wel af of dit indertijd een eigen idee was van het 
college, of dat ze gewoon in zijn gegaan op een aanbieding 
van een uitgever. Eerst werd de Breeduit ingevouwen in de 
Echt Drachten en leek het of er niets veranderd was. Dat was 
natuurlijk niet de bedoeling van ons college en nu glijdt de 
Breeduit  helemaal  in  zijn  eentje  door  mijn  brievenbus. 
Niemand kan meer om de Breeduit heen en het lijkt net een 
echte  krant.  Harde  informatie  over  vergunningen  wordt 
afgewisseld  door  luchtige  niemendalletjes  over  trouwzalen, 
radiostations en werktuigdragers. Het grootste gevaar hierbij 
is dat mensen de inhoud niet direct koppelen aan de bron. 
Met andere woorden men vergeet dat de informatie van de 
gemeente  afkomstig  is  en  dus  altijd  gekleurd  is.  Ik  ben 
persoonlijk niet zo wantrouwend dat ik de gemeente er van 
verdenk haar eigen inwoners te hersenspoelen, maar toch...... 
Feit  blijft  dat  de  gemeente  zelf  de  regievoering  in  handen 
houdt en niet onafhankelijke media bepalen waar aandacht 
aan moet worden besteed. Echte kritiek op beleid zal je hier 
dan  ook  niet  vinden.  Hierdoor  heeft  het  college  een  mooi 
middel in handen om een beeld te cultiveren en in stand te 
houden  dat  wij  binnen  de  beste  gemeente  van  Nederland 
wonen. Mijn idee is dan ook  om deze Pravda af te schaffen 
en als gemeente alleen  informatie over bouwvergunningen 
en  dergelijke  te  publiceren  zoals  dat  vroeger  ook  in  de 
Drachtster Courant gebeurde.

De SP in alle Staten.
Door Roel Akkerman

Op zondag 25 februari wordt de landelijke bijeenkomst “De 
SP  in  alle  staten”  georganiseerd  in  het  Land  van  Ooit  In 
Drunen. Er is een centraal programma met o.a. Sjaak Bral, de 
band Zuco 103, speeddaten met de provinciale lijsttrekkers 
en een toespraak van Jan Marijnissen. Daarnaast wordt er 
een wedstrijd  gehouden tussen  de verschillende provincies 
met o.a. voetbal, voordracht van gedichten, presenteer jouw 
provincie,  touwtrekken  en  wie  maakt  het  mooiste 
verkiezingsbord.   ROOD organiseert  een eigen programma 
voor jongeren.

De entree is € 5 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen 

tot 16 jaar.  Kaarten zijn  vóór 19 februari te verkrijgen 
bij: Roel Akkerman, Lisdodde 44, Drachten tel. 0512-532347 
of e-mail; Smallingerland@sp.nl. 

Het Land van Ooit is gelegen aan de snelweg Waalwijk-Den 
Bosch, afslag 41. Wanneer u met het openbaar vervoer komt, 
reist u per trein naar 's-Hertogenbosch. Vervolgens neemt u 
buslijn 137 richting Tilburg. Deze stopt bij Het Land van Ooit 
en doet er ongeveer 15 minuten over. 
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De Drie Gebroeders
Door Petra Kramer

Als U straks Bos stemt, dan krijgt u Balkenende er gratis bij. 
Dat  heeft  de  SP  veelvuldig  geroepen  tijdens  de  campagne 
voor  de  Tweede  Kamerverkiezingen.  En  helaas  hebben  we 
gelijk gekregen.  Als grote winnaar van de verkiezingen werd 
de SP door het CDA met de nek aangekeken en alsof dat nog 
niet gek genoeg was, kreeg de SP ook nog eens de schuld in 
de  schoenen  geschoven  en  werd  ons  een  vlucht  naar  de 
oppositiebankjes verweten.  

Vervolgens  mocht  André  Rouvoet  aanschuiven.  Tezamen 
kwamen deze drie gebroeders,  toevallig  allemaal voormalig 
VU  studenten,  tot  een  bundel  van  compromissen  met  als 
motto  samen  werken,  samen  leven,  dat  onlangs 
gepresenteerd werd.

Allereerst moet er over het regeerakkoord gezegd worden dat 
het  beter  is  dan  Balkenende  ons  eerder  bood.  De 
verkiezingszege van links, de hete adem in de nek van de 25 
mensen sterke SP fractie, hebben zeker invloed gehad. Zo is 
het  generaal  pardon  eindelijk  een  feit  en  is  de 
huurliberalisatie  van de baan.  Twee  mooie  puntjes  uit  het 
akkoord  waar  Balkenende  ongetwijfeld  het  zuur  van  heeft 
gekregen.  Een  derde  mooi  punt  is  zelfs  regelrecht 
overgenomen uit het SP programma,  kleinschalige scholen 
en verpleeghuizen, opvang in de wijken en buurten.

Maar toch, een beter regeerakkoord betekent nog geen beter 
Nederland zoals de SP voor ogen heeft. Er valt genoeg kritiek 
te uiten op de koers die de drie gebroeders willen gaan varen.

Als  wisselgeld  voor  het  afblazen  van  de  huurliberalisatie, 
heeft  het CDA bedongen dat er niet  valt  te  praten over de 
hypotheekrente.  De  huizenmarkt  blijft  dus  ontoegankelijk 
voor mensen met een niet al te brede beurs.

Met  veel  tam  tam  worden  investeringen  in  de  zorg 
aangekondigd, maar de oplettende lezer ziet al snel dat deze 
investeringen  eerst  terugverdiend  moeten  worden  door 
verdere besparingen. De klassieke sigaar uit eigen doos.

Een  onderzoek  naar  de  redenen  van  de  Nederlandse 
inmenging  in  de  Irak  oorlog  is  uitgesloten  in  het 
regeerakkoord. De Tweede Kamer kan haar controlerende rol 
daardoor niet ten volle uitvoeren. Dat is vanuit democratisch 
oogpunt op z'n zachtst gezegd twijfelachtig.

Eén van de grootste pijnpunten komt nota bene uit de koker 
van  de  PvdA,  al  heeft  het  natuurlijk  wel  een  CDA  sausje 
meegekregen; de AOW plannen. Wie al jong gaat werken in 
een zwaar beroep en daardoor niet tot het 65ste  levensjaar 
door kan blijven werken, gaat de Bos-belasting betalen. Wie 
langer doorwerkt kan rekenen op de Balkende-bonus.

En de ChristenUnie dan, hoor ik u vragen? Dankzij hen geeft 
de overheid het signaal af dat je mensen met een beroep op je 
levensovertuiging  mag  discrimineren  op  grond  van  hun 
seksuele geaardheid. Bovendien wordt het recht op euthansie 
en abortus betutteld. 


