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Schitterend Donker
Door Ramon Vos

Pikdonker is het vrijwel nergens meer in Nederland. Wij zijn 
gewend te leven met een overvloed aan licht. Ook ’s nachts. 
Door  lichtverstrooiing  van  alle  straat  verlichting  en 
sierverlichting van gebouwen verlichten we zelfs de hemel! Er 
zijn geen sterren meer te zien.
Mensen  maar  ook  dieren  raken  hierdoor  van  slag.  Ons 
bioritme  en  dat  van  dieren  is  afgestemd  op  het  verschil 
tussen  dag  en  nacht.  Als  dat  ritme  vervaagd  wordt  de 
biologische klok van dier en mens verstoord. Ander nadelige 
gevolgen voor dieren zijn enerzijds dat ze door wegverlichting 
aangetrokken  en  daardoor  een  grotere  kans  hebben 
overreden te worden, anderzijds is voor sommige dieren een 
goed  verlichte  weg  en  angstaanjagende  barrière  in  hun 
leefgebied waar ze niet meer langs durven en kunnen.

Bovenstaande riep bij de SP fractie een aantal vragen op:
Is het zinvol al  onze wegen en gebouwen zo overvloedig te 
verlichten?
Biologische  aspecten?  Hoeveel  kost  al  dat  onzinnige 
verlichten? Energie verbruik?
Zijn  er  alternatieven  in  verlichting  om  het  milieu 
(nachtleven) en elektriciteit te sparen, terwijl veiligheid niet 
in het geding komt? Zijn er in onze gemeente mogelijkheden 
om deze alternatieven toe te passen?

Slim verlichten
Op  initiatief  van  de  SP  fractie  werd  er  een  informatieve 
bijeenkomst met experts op dit gebied georganiseerd om de 
fracties  van  GroenLinks,  FNP  en  SP  eens  helder  te 
informeren over deze  zaken.  Uitgenodigde  sprekers  waren: 
Friese  Milieu  Federatie  (FMF),  Dynamicom  (een  bedrijf 
actief in ‘slim verlichten’) en de Wielenwerkgroep.

De FMF is  al  enkele jaren bezig  met het  onderzoeken van 
mogelijkheden om lichthinder te verkomen. Hierbij proberen 
ze aan te wijzen op welke wijze de duisternis in de natuur 
kunnen  behouden.  Hoe  ze  bestaande  verlichting  kunnen 
aanpassen  om  minder  hinder  te  geven  en  hoe   de  burger 
‘weer’ kennis kunnen laten nemen met de schoonheid van de 
nacht.

De  bovenstaande  partijen  hebben  gezamenlijk  het 
slimverlichten  project  rond  het  wielengebied  uitgevoerd, 
waarbij het doel was (een deel) van de Groningerstraatweg, 
die lang het kwetsbare natuurgebied de Groote Wielen loopt, 
zo  slim  mogelijk  te  verlichten.  Dit  project  is  een  succes 
geworden  waarbij  er  zo  min  mogelijk  lichthinder  werd 
verkregen voor mens en natuur zonder daarbij de verkeers-
en sociale veiligheid in het geding kwam. Hierbij werd ook 
een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard. Kern van het 
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slim  verlichten  is  het  gebruik  maken  van  ‘slimme’ 
lantaarnpalen  die  afhankelijk  van  het  weer,  de 
verkeersdrukte  en  het  tijdstip  een  variabel  licht  niveau 
hebben (op een heldere nacht is het licht niveau lager dan 
tijdens een regenbui en als het druk is op de weg schijnen de 
lantaren  feller  dan  wanneer  er  weinig  auto’s  zijn.)  Tevens 
worden er nieuwe soort lampen gebruikt die het licht minder 
verstrooien  en  een  langere  levensduur  hebben.  Mede 
hierdoor ‘verdienen’ deze lampen zichzelf in een periode van 
7 jaar terug ten opzichte van conventionele straatverlichting.

Wij  hebben  veel  geleerd  op  deze  bijeenkomst  en  zijn 
enthousiast over de mogelijkheden van slim verlichten. Wij 
zullen ons  als  SP actief  inzetten naar  de gemeente toe om 
deze  zaken  ook  in  het  gemeentelijk  verlichtingsplan  op  te 
nemen,  zodat  de  gemeente  Smallingerland  binnenkort 
goedkoper, efficiënter en met minder lichthinder haar straten 
gaat verlichten. 
 
De oplossingen zijn er al, ze moeten alleen toegepast 
worden

24 Mei :Informatie bijeenkomst in de 
Lawei  in  Drachten  over  alternatieve 
vormen van energieopwekking.
Aanvang 19.30



SP verwelkomt 400ste lid!

Door Michael Collins(SP contactpersoon Ooststellingwerf)

Eindelijk was het zover: op 12 mei belden namens het 
afdelingsbestuur Sjouke van der Heide (boeketdrager) en 
Michael Collins (fotograaf) bij Popke Veenstra te Haulerwijk 
aan om hem te verwelkomen als 400ste lid van de SP van 
onze afdeling.
Zelfs voor dat hij SP-lid werd had Popke al zijn sporen 
verdiend door te folderen voor de verkiezingen. Hij is erg 
enthousiast en wil absoluut dat over drie jaar de SP meedoet 
aan de gemeenteraadsverkiezingen in Ooststellingwerf. 
Hij is direct bereid gevonden om te fungeren als 2e 
contactpersoon (naast Michael) in die gemeente. Leden en 
geïnteresseerden die in omgeving Haule, Haulerwijk en 
Waskemeer wonen, worden uitgenodigd contact met Popke 
op te nemen om plaatselijke problemen te definiëren en 
zonodig acties te ontwikkelen voor het gebied ten noorden 
van Oosterwolde - Appelscha. 
Popke Veenstra is te bereiken op: 06-30 47 53 69. Neem snel 
contact met hem op!

Op  de  foto:  Het  400  ste  lid  krijgt  uit  handen  van  vice-
voorzitter Sjouke v.d. Heide (links) het boek “Hoe dan Jan?”

Lokaal aktief!

Door Jos v.d. Horst

Onder deze titel schreef ik de vorige keer al een stuk in dit 
blad.  Welke  mensen  hebben  we  nu  nodig  in  de  afdeling 
Smallingerland? Grofweg kun je de actievelingen verdelen in 
denkers en doeners. De denkers zitten in de gemeenteraden , 
de  commissies  en  de  besturen.  De  doeners  staan  actie  te 
voeren, brengen folders rond en houden de organisatie in de 
benen  door  administratief  werk.  We  hebben  beide  typen 
mensen nodig. 
Na de zomer hopen we met een nieuwe verfrissende aanpak 
meer mensen actief te krijgen voor onze afdeling, want dat is 
hard  nodig.  Tot  die  tijd  kun  je  je  altijd  als  vrijwilliger 
aanmelden bij de actiefste partij van Nederland.

Verzilver je lidmaatschap en wordt actief!

Zo kan het ook!

Door Jos v.d. Horst

Woensdag 9 mei heb ik op uitnodiging van de bewoners van 
de Leeuwerikstraat in Drachten een informatieavond bij 
gewoond in het gebouw van woningbouwvereniging 
Smallingerland .Inzet was de onvrede van de 16 overgebleven 
bewoners die nu nog in de "warzone" van de sloopactiviteiten 
in de wijk Noord-Oost wonen. De woningbouwvereniging 
met o.a. directeur Johan Heesen achter de tafel ging vrij vlot 
overstag en kwam met een voorstel waar de bewoners 
tevreden mee konden zijn.
Enkele weken geleden vond ik in mijn postbakje een brief van 
een aantal bewoners van bovengenoemde straat. Ze schreven 
dat ze met oud en nieuw de brand van de leegstaande panden 
aan de overkant van de straat nog vers in het geheugen 
hadden en dat ze met allerlei grote ongemakken als gevolg 
van achterstallig onderhoud kampten. Toen ik een kijkje bij 
hen kwam nemen bleek van die woorden niets overdreven. 
Het water was de mensen letterlijk en figuurlijk tot aan de 
lippen gestegen en waren het zat. Al vanaf 2001 staan hun 
huizen op de nominatie om gesloopt te worden zodat de 
woningen alleen “wind en waterdicht” gehouden worden. Bij 
klachten komt er een mannetje van de woningbouw met de 
pur-spuit en dicht het gat.
Door zelf actie te ondernemen hebben ze de aandacht op een 
dusdanige wijze op zich gevestigd dat men niet meer om hen 
heen kon. Spandoeken aan de gevels van hun huizen lieten 
niets aan duidelijkheid te wensen over en ook de media werd 
op effectieve wijze ingeschakeld. Hulde!
Er is nu na 6 jaar zeer slechte communicatie  een einde 
gekomen aan alle onduidelijkheid. Over 2 maanden gaat het 
sociaal pakket voor de mensen in. Dat betekent dat ze een 
andere woning aangeboden krijgen en een verhuispremie in 
het vooruitzicht gesteld krijgen. 
Een beetje beduusd waren ze  wel want ze hadden niet 
verwacht dat het zo snel kon gaan. Persoonlijk heb ik een zeer 
goed contact gehad met een ambtenaar van de gemeente die 
zeer snel voor elkaar had dat de uitgebrande woningen aan 
de overkant van de straat gesloopt werden.
Alle partijen gefeliciteerd met dit resultaat. Alhoewel dit 
conflict  best eerder tot een goed akkoord had kunnen 
komen. Ik heb de brieven gezien die de bewoners al vanaf 
2002 schrijven en de antwoorden van de woningbouw-
vereniging . Aan het lijntje houden heet dat dan. Waarom 
duurde het nu zo lang? Het had allemaal te maken met een 
conflict tussen gemeente en woningbouwvereniging.
Dat de mensen in de Leeuwerikstraat  de dupe zijn geworden 
door dit conflict is zeer schrijnend. Men gaf toe dat de 
communicatie zeer slecht was en dat het in de toekomst beter 
moet. Ik zal daar persoonlijk op gaan letten!

Kopij?
Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel even rekening met de deadline. Kopij moet voor  9 juni 
aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.
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