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Camera toezicht?Toch maar niet!
Door Michiel Schrier

In de gemeenteraad is gesproken over de mogelijkheid om in 
Smallingerland camera's te kunnen plaatsen. Als enige partij 
was de SP hier op tegen. Wij zijn nog steeds niet overtuigd 
van de meerwaarde die cameratoezicht kan opleveren voor de 
veiligheid.  Een  onderzoek  –in  opdracht  van  de  overheid– 
naar  de  effecten van cameratoezicht  op de  veiligheid geeft 
geen duidelijke uitslag. Soms wordt het beter en soms wordt 
het slechter. Wij zien dan ook geen noodzaak om veel geld uit 
te  geven  aan  iets  waar  van  niet  vast  staat  dat  het  werkt. 
Daarnaast weet je nooit of het invoeren van cameratoezicht 
de  overlast  laat  afnemen  of  eenvoudigweg  verplaatst  naar 
andere gebieden. Wij zijn er ook niet zeker van dat mensen 
zich zich minder agressief of crimineel gaan gedragen als er 
een camera in de buurt is. Als je in een staat verkeert dat je 
iemand in elkaar slaat of een school in de brand steekt lijkt 
het mij niet dat er achter in je hoofd een stemmetje zegt: “Pas 
op, er hangen camera's!”. Je creëert hooguit een gevoel van 
veiligheid dat in werkelijkheid niet bestaat.

Ook  de  burgemeester  had  eerder  twijfels  over  de 
mogelijkheid om cameratoezicht mogelijk te maken. Hierbij 
speelt  vooral  de  meer  fundamentele  discussie  over  privacy 
een rol.  Wij  zijn niet  bereid de persoonlijke  vrijheid op te 
geven voor  meer  schijn-veiligheid.  De  fractie  van de  PvdA 
stapt zonder problemen over deze drempel heen en betreurde 
het zelfs dat de SP vast hield aan de eigen standpunten. Wij 
blijven staan achter onze denkbeelden en wisselen deze niet 
zomaar in voor dit soort symptoombestrijding. Want hoeveel 
camera's  je  ook  ophangt  in  Drachten,  de  onderliggende 
maatschappelijke problemen los je hier niet mee op. Het is 
dan ook zonde van het geld om hier voor de beurs te trekken.

Betaald parkeren bij Nij Smellinghe
Door Michael Collins

Ieder jaar moet ik rond juli/augustus  naar Nij Smellinghe 
voor controle. Ik heb suikerziekte, en daar kun je blind van 
worden. Vandaar die jaarlijkse controle.

Wij  komen  eraan,  mijn  chauffeur  (een  SP-vriendin, 
Winnifred) en ik. Niet het oude vertrouwde beeld, want alles 
is sinds verleden jaar enigszins veranderd – in eerste plaats 
het parkeerterrein en de ingangen. 

Dan ga je het ziekenhuis in. Je meldt je bij de balie aan, je 
wordt  doorverwezen  naar  de  afdeling  oogziektes,  meldt  je 
weer bij een tweede balie aan, gaat zitten in de wachtkamer… 
en wachten maar. Tot nu toe geen vuiltje aan de lucht. Het 
personeel is vriendelijk en efficiënt. Het systeem ook. Binnen 
de kortst mogelijk tijd wordt je opgeroepen.
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Dan begint  de  fysieke  ellende.  Want  om het  onderzoek  te 
laten  plaatsvinden,  moet  er  een  vloeistof  in  je  ogen 
gedruppeld  worden.  Het  effect  is  dat  je  pupillen  verwijd 
worden. Dat heeft tot gevolg dat wanneer je weer naar buiten 
gaat, je letterlijk verblind wordt door het licht; je ziet niks.

Het  onderzoek  verliep  goed.  Er  zijn  geen  afwijkingen 
gevonden  in  het  zenuwstelsel  achter  mijn  ogen.  Ik  loop 
gerustgesteld naar de wachtkamer waar Winnifred rustig in 
een boek zit te lezen. Wij lopen richting deur.

“Ja”,  zegt  Winnifred  plotseling,  “dit  snap  ik  niet”  en  wees 
naar een betaalautomaat waarop geplakt staat een boodschap 
in de trant van “Omdat betaald parkeren nog niet ingevoerd 
is, is deze automaat buiten werking”. Ik snapte het ook niet. 
En werd ook meteen opstandig. Want… ik heb geen keus. Ik 
kan  niet  naar  het  ziekenhuis  voor  jaarlijkse  controle  gaan 
zonder chauffeur. Jawel, ik zou onder begeleiding (omdat na 
afloop ik  nauwelijks  wat  kan zien)  de  bus  kunnen nemen, 
maar ooit getracht Nij Smellinghe te bereiken met OV vanaf 
Donkerbroek? Kost je bijna een hele dag…

Ik zei meteen: “Dit ga ik aankaarten namens onze partij bij de 
Gemeenteraad in Drachten. Niet dat ik het parkeren van mijn 
auto overal en altijd gratis wil hebben. Integendeel: ik betaal 
altijd keurig het parkeerkaartje. Maar een parkeerterrein bij 
een ziekenhuis? Dat kan toch niet! Men is gedwongen daar te 
parkeren, vooral als de passagier slecht ter been is. Het gros 
van de patiënten die daar voor controle komen is oud(er) - en 
dus wellicht ook minder vermogend dan ik. En stel voor dat 
het onderzoek/de controle uit de hand loopt? Hoeveel moet 
men dan dokken?

Sinds maart is niet langer de gemeente maar het ziekenhuis 
eigenaar van het terrein. In het antwoord van de wethouder 
aan  de  commissie  staat:  “Het  ziekenhuis  heeft  in  de 
gesprekken  duidelijk  gemaakt  betaald  parkeren  op  het 
parkeerterrein voorlopig niet te overwegen”. Volgens mij is er 
al  een  weloverwogen  beslissing  al  gemaakt:  de 
betaalautomaten staan al klaar! Er wordt gesuggereerd dat er 
“in elk geval kort parkeren gratis (zal) blijven”. En hoe kort is 
“kort”? Mijn onderzoek duurde van 10.45 tot 12.15, en was 
bijzonder  snel  afgelopen  dankzij  het  personeel.  Maar  stel 
voor dat het langer – zoniet veel langer – had geduurd?

Het  kan  niet  buiten  het  menselijk  voorstellingsvermogen 
liggen om gratis parkeren te linken met het houden van een 
ziekenhuiskaart.  Immers  zo’n  kaart  wordt  verstrekt  aan 
iedere patiënt van Nij Smellinghe.

(noot van de redactie:  In  de  Breeduit  heeft  een artikel 
gestaan  over  het  parkeren  bij  Nij  Smellinghe.  De  eerste  2 
uren zijn gratis, daarna betaald men 1 euro per uur.)



Bestuursnieuws
Door Jos v.d. Horst

Op  maandag  10  september  jl.  heeft  onze  afdeling  zoals 
aangekondigd de stukken voor het congres van 24 november 
besproken.  Nog  geen  5  %  van  onze  leden  had  de  moeite 
genomen . Het niveau van de discussies was ondanks die lage 
opkomst  zeer  hoog.  Er  zijn  een  3  tal  amendementen 
aangenomen  door  de  vergadering.  Een  van  de 
amendementen  betreft  de  afdrachtregeling  voor 
volksvertegenwoordigers.  De  vergadering  vond dat  die  nog 
meer  toegesneden  moet  worden  op  het  individu  .  Dat 
betekent dat men er beslist niet op achteruit mag gaan en in 
ieder geval kostendekkend moet zijn. 

Vooruitlopend  op  het  congres  dat  de  titel  heeft: 
‘Fundamenten  versterken’ houdt  onze  afdeling  op 
maandag 29 oktober  een feestavond voor alle leden .Zie 
het maar als een (hernieuwde) kennismaking met elkaar en 
met het werk in de afdeling. Iedereen wordt persoonlijk uit-
genodigd.

Zoals ook al op de ledensite is vermeld heeft voorzitter Roel 
Akkerman zich om privé-redenen teruggetrokken van deze 
post.  Zijn  taken  worden  binnen  het  bestuur  overgenomen 
door ondergetekende en Sjouke v.d. Heide. 

Het aantal leden is op dit ogenblik 393. Er zijn de afgelopen 
periode 10 leden uitgeschreven waarvan 2 met de reden’ de 
kwestie Yildyrim’. 

Verheugend nieuws is  dat de afdelingskrant uit is. Hij is heel 
mooi geworden en een echte reclame voor onze partij. Siebe 
Brouwer heeft 25.000 exemplaren van de krant in zijn garage 
staan  en  die  moeten  allemaal  verspreid  worden  in  de 
gemeente  Smallingerland.  Wij  zoeken  daarom  nog 
folderaars.  Reden  om  je  op  te  geven  als  folderaar  zou 
misschien  kunnen  zijn  dat  we  ook  in  december  weer  een 
gezellig etentje organiseren in een gerenommeerd restaurant.

Kom naar de WMO dagen!

Op 24, 25 en 27 september organiseert de gemeente WMO 
dagen in de Lawei. De SP zal daarbij aanwezig zijn om aktie 
te  voeren  tegen  deze  maatregel  die  wij  de  wet 
maatschaapelijke ontwrichting noemen. Onder het motto “De 
Zorg Geen Markt!” willen we de uitverkoop van de thuiszorg 
onder de aandacht brengen. Kom daarom langs en teken de 
petitie. Zeg ja tegen goede thuiszorg en nee tegen duizenden 
ontslagen.

De  petitie  en  meer  informatie  kunt  u  ook  vinden  op 
www.zorggeenmarkt.nl. 

Kopij?
Heeft  u  een  artikel  dat  u  graag  in  de  volgende  Podium 
gepubliceerd zou zien? Dan ontvangen we dat graag voor 7 
oktober. Het adres staat hiernaast.

Links?
Door Petra Kramer

De vakantie zit er weer op en het nieuwe politieke seizoen is 
weer begonnen. In aanloop naar Prinsjesdag wordt er in Den 
Haag alweer lustig op los gelekt. Her en der vindt je in de 
media  kleine  stukjes  van  plannen  die  Bos  op  de  derde 
dinsdag van september zal presenteren. 

Veel  gehoorde  kritiek  uit  vooral  de  rechterhoek  is  dat  de 
plannen zo uit de koker van de SP zouden kunnen komen. 
Daarbij doelt men vooral op het plan om bezitters van hele 
dure woningen meer belasting te laten betalen.

Dat plan lijkt op het eerste gezicht inderdaad helemaal zo'n 
gek idee nog niet. Nu maakt het niet uit of een huis anderhalf 
miljoen of  10  miljoen euro  waard  is,  beide keren moet  er 
hetzelfde bedrag aan de fiscus worden overgemaakt. Straks 
niet meer. Het lijkt er dus op dat het de PvdA gelukt is om 
wisselgeld te krijgen voor het inleveren van hun standpunt 
dat de hypotheekrente-aftrek aan banden gebonden dient te 
worden.

Elsevier  bericht  daarom  al  dat  het   begint  te  rommelen 
binnen het CDA. Deze partij zou de grote verliezer zijn van 
Bos' eerste Miljoenennota.

Mijns inziens is dat ver bezijden de waarheid. Het CDA lijkt 
eerder de winnaar. Denk maar aan de versoepeling van het 
ontslagrecht dat men de vakbonden door de strot tracht te 
duwen.

En  denk  vooral  ook  aan  dit  “linkse”  plan,  want  de 
hypotheekrente-aftrek is  nu,  met dank aan de PvdA, veilig 
gesteld. 

Als die nu, of in de toekomst, beperkt zou worden, dan dalen 
de huizenprijzen. Daar is niks mis mee, want het maakt de 
woningmarkt toegankelijker maar dan levert het loslaten van 
het plafond voor het huurwaardeforfait  ineens veel  minder 
geld op. Het zou kabinet zichzelf met een dergelijk voorstel 
zichzelf in de voet schieten.

De kritiek op Bos dat hij links beleid voert, uit angst voor de 
SP,  is  daarom  onterecht.  Bos  helpt  Balkenende  bij  het  in 
stand houden van oude heilige huisjes. Volgens mij gniffelt 
het CDA in haar vuistje.
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