
Podium 
 
Bestuursnieuws 
 
Door Jos v.d. Horst 
 
Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen voor de 
feestelijke leden avond van 29 oktober. Wat gaan we daar 
dan doen? Deze vraag wordt veel gesteld aan het bestuur de 
laatste tijd. Op deze avond willen we alle leden kennis laten 
maken de afdeling Smallingerland. We willen laten zien wat 
wij zoal doen op straat, in de raad, in de commissies, in de 
werkgroepen en in het bestuur. We zullen proberen alle 
aspecten van het partijleven in onze afdeling te laten 
belichten. Ook hebben we Tweede Kamerlid en landelijk 
partijbestuurslid Rosita van Gijlswijk  bereid gevonden om 
een toespraak te houden over het lokale activisme van de SP.  
Daarnaast zullen we een aantal presentaties houden over de 
activiteiten in de afdeling. De bedoeling is dan dat we in een 
uur 5 presentaties achter elkaar kunnen volgen. Na afloop is 
er de mogelijkheid om gezellig met elkaar te genieten van een 
hapje en een drankje. 
 
Ook zullen we op 29 oktober aandacht moeten hebben voor 
de nota van wijzigingen die de congrescommissie heeft 
gemaakt na de ledenvergaderingen van alle afdelingen. Wij 
leggen de stukken ter inzage en kunnen daar op het eind van 
de bijeenkomst eventueel over stemmen. Ook kunnen jullie 
naar aanleiding van de aangeboden stukken een eigen 
voorstel indienen die dan uiteraard ook in stemming 
gebracht kan worden. Zoals wellicht bekend is staat het 
landelijke congres voor zaterdag 24 november in Rotterdam 
op het programma. 
 
Vriendelijk verzoek van het bestuur: Bij verhuizing graag een 
adreswijziging sturen naar het secretariaat van de afdeling 
(het adres staat onder aan deze nieuwsbrief). 
 
Ten slotte het ledental van de afdeling is per september 2007: 
Boarnsterhim.......... 35...(35) 
Ooststellingwerf..... 64....(59) 
Smallingerland...... 195..(194) 
Tytsjerksteradiel... 44.. (44) 
Weststellingwerf.....55...(53) 
Totaal:  393 (385) 
 

Acties: 
De Uruzgan krant is uit. Het is de bedoeling dat wij die krant 
eventueel samen met Groen Links gaan verspreiden. Vraag er 
naar op ledenavond! Samen met deze Podium ontvangt u een 
handtekeningenkaart voor het EU referendum.  
Probeer  de kaart vol te krijgen en stuur hem dan 
naar:  
Referendum NU: antwoordnummer 30542,3030 WB 
Rotterdam (postzegel is niet nodig) 
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Als u deze avond bijwoont hebt u ook nog kans op 
een leuke prijs! Hoe dan? Neem uw ledenpas mee, 
dat is tevens uw lotnummer en ding mee naar die 
leuke prijzen! 
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Een lange adem 
Door Michiel Schrier 
 
Drag racen is een sport die bekend staat om zijn 
krachtexplosies. De weg hier na toe blijkt er echter één van 
een lange adem. In de gemeenteraad was eerder al een motie 
van de SP aangenomen om de drag races zo mogelijk nog dit 
jaar te laten plaats vinden. Na meer dan dertig jaar vond dit 
unieke evenement in Nederland geen doorgang meer in 
Smallingerland. Raadsbreed werd er op aangedrongen om 
weer om tafel te gaan met de organisatoren van het drag 
racen (Explosion).  
 
Eerder verschool het college en het bestuur van het vliegveld 
zich achter een schadeclaim die Explosion op tafel had gelegd 
wegens het niet door gaan van eerdere evenementen wegens 
vervuiling van de baan door achter gelaten rubber. Explosion 
was bereid deze claim van tafel te halen als zij de 
mogelijkheid kregen minimaal vijf jaar op het vliegveld te 
mogen racen. Er werden zelfs ideeën naar voren gebracht om 
het vliegveld zo in te richten dat de drag races geen invloed 
meer hebben op het dagelijkse gebruik van de startbaan. 
Hiervoor was wel goedkeuring van de luchtvaartinspectie 
nodig. Dit alles vond eerder deze zomer plaats. Daarna bleef 
het lang stil. Tot de raadsvergadering van 9 oktober. 
Explosion bleef in het ongewisse over de voortgang om tot 
een oplossing te komen en besloot de gemeenteraad hierover 
in te lichten. Plotseling kwam de burgemeester ook in actie 
en gaf Explosion het advies om vooral geen vragen in de 
raadsvergadering te laten stellen. Dit zou het drag racen in 
Drachten in gevaar kunnen brengen. Explosion vond echter 
dat men op dat moment met lege handen stond en dat vragen 
in de raad de situatie in ieder geval niet slechter kon maken.  
 
De VVD stelde een aantal pittige vragen namens mede 
namens de SP. De burgemeester verschool zich achter 
rechtstechnische argumenten om te antwoorden op de 
vragen te ontwijken. Volgens hem is het niet mogelijk 
Explosion schriftelijk voor vijf jaar de mogelijkheid tot het 
gebruik van het vliegveld te garanderen. In 1999 had 
Explosion deze garantie nog wel gekregen, maar hiervan kon 
de gemeente en het vliegveldbestuur geen afschrift meer 
vinden. Gelukkig was Explosion bereid deze brief aan ons te 
sturen. Je vraagt je af of dit college wel de wil heeft om zich in 
te zetten voor dit unieke evenement dat Drachten tot ver over 
de grenzen op de kaart zet. Misschien is het cultuurgehalte 
niet hoog genoeg of heeft men een tweede agenda waarvan 
wij niets mogen weten. Als raad gaan wij ons sterk maken om 
het drag racen weer op de agenda van de raadscommissie te 
krijgen, zodat wij hier weer verder met het college over te 
kunnen spreken. Het zou namelijk zonde zijn dat het college 
het proces zolang traineert dat Explosion niets anders rest 
dan de handdoek in de ring te gooien. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Socialisme als marketinginstrument 
Door Roel Akkerman 
 
Er woedt al enige tijd een interne discussie binnen de PvdA. 
De sociaal-democraten zijn de verkiezingsnederlaag nog niet 
te boven. Ze voelen de hete adem van onze partij. En de 
regeringsdeelname heeft niet opgesmeten wat ze er van 
verwacht hadden. Ze zijn opgelucht dat de linkse, integere ex-
minister Jan Pronk de slag om de voorzittershamer heeft 
verloren. In de media zag je een ontroerende knuffelfoto van 
Wouter Bos en de nieuwe voorzitter Lilliane Ploumen.  
Maar de interne discussies zijn nog niet afgelopen. Een aantal 
prominente PvdA-ers (waaronder gedeputeerde Anita 
Andriesen en de Smallingerlandse wethouder Nieske 
Ketelaar) hebben de actie `reade fearen` gestart. Terwijl 
Wim Kok een paar jaar geleden de ideologische veren 
afschudde, willen deze verontruste PvdA-ers hun partij weer 
optooien met rooie veren. 
Een nobel streven. Want hoe groter de linkse (en nu bedoel ik 
echt links) beweging is, hoe beter. Samen sta je sterk, 
nietwaar. 
Onlangs stond er een artikel van deze club in de Leeuwarder 
Courant. Tot mijn grote verbazing ging het niet over de 
sociaal zwakkeren. Ook niet over een betere ouderenzorg. 
Evenmin over sociale huisvesting, openbaar vervoer of 
onderwijs. En al helemaal niks over die beruchte 
draaikonterij.  
Nee, het ging er met name over hoe je de kiezers terug kunt 
winnen. Is het etiketje “links” of “read” alleen maar bedoeld 
om de kiezers terug te winnen en om te voorkomen dat er 
grote hordes stemmers naar de SP stromen? Gelukkig 
beseffen de kiezers dat het niet om woorden gaat maar om 
daden. 
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