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Integratiedebat op 14 april.  
 
Er wordt momenteel heel veel gepraat over integratie. Het is 
een erg actueel onderwerp. Denk daarbij aan inburgering, 
spreiding van wijken en scholen, de rol van de islam, 
vervreemding van autochtonen in hun eigen wijk en de 
toestroom van tienduizenden werknemers uit Oost Europa.  
De landelijke SP heeft een concept integratienota ´Gedeelde 
Toekomst` geschreven. Deze nota is beschikbaar voor alle 
leden van de SP. Je kunt het downloaden op de ledensite 
SPnet. 
Het stuk is in april in de afdelingen besproken. Daarna 
hebben afgevaardigden uit Fryslan, Groningen en Drenthe er 
uitgebreid over gepraat op de regio conferentie van 20 april. 
Binnen onze afdeling is er over deze integratie nota 
gesproken op de ledenvergadering van 14 april. 
 
Er waren ruim twintig leden aanwezig op deze bijeenkomst. 
We hebben een groot aantal onderwerpen besproken, naar 
aanleiding van de integratie-nota “Gedeelde toekomst”.  
De leden vonden de algemene toon van de nota heel goed. De 
problemen worden duidelijk benoemd en er zijn andere 
oplossingen dan wat Wilders beweert. De menselijke maat, 
respect voor het individu en menselijke verantwoordelijkheid 
zijn erg belangrijk. 
Er werd wel gediscussieerd over de financiering van de 
oplossingen. Is dit betaalbaar? 
 
De integratienota bestaat uit een aantal hoofdstukken. Het 
gaat over leven, spreken, leren, wonen en werken in 
Nederland. In elk hoofdstuk worden een aantal voorstellen 
gedaan, die wij besproken hebben. 
In het hoofdstuk Samen Leven in Nederland wordt uitgebreid 
ingegaan op wederzijds respect, bescherming van de burgers 
en de rechtsstaat, de noodzaak van participatie en het belang 
van emancipatie. Een samenleving kan het zich niet 
veroorloven dat mensen met de rug naar elkaar toestaan.  
Het hoofdstuk Samen Spreken in Nederland gaat over taal- 
en inburgeringcursussen. Als we samen willen leven, dan 
zullen we ook dezelfde taal moten spreken. Naar aanleiding 
van dit hoofdstuk werd uitgebreid gediscussieerd over het 
verplicht stellen van taal- en inburgeringscursussen; eisen 
stellen aan degenen die de inburgeringscursus geven; 
wel/niet taalonderwijs via radio, tv en internet (of is dit te 
vrijblijvend?); afstemming van inburgeringscursussen met 
het werk of ook breder (sociale inburgering). 
Samen naar school gaan is het beste begin van een 
succesvolle integratie. Daarover gaat het hoofdstuk Samen 
leren in Nederland. De discussie ging met name over ‘zwarte’ 
en ‘witte’ scholen. We hebben gesproken over de 
acceptatieplicht van scholen; de keuze voor 
openbaar/bijzonder onderwijs; goed/gratis leerlingvervoer 
en de (vrijwillige) ouderbijdrage maximeren of afschaffen? 
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Het volgende hoofdstuk Samen Wonen in Nederland ging  
vooral over ‘zwarte’ en ‘witte’ buurten. Samen wonen is een 
voorwaarde voor een succesvolle integratie van 
nieuwkomers. Er werd vooral gepraat over de 
voorkeurbehandeling van woningzoekenden in witte/zwarte 
wijken. Hoe is dit te realiseren? In grote steden is dit 
moeilijker dan in kleinere plaatsen. 
Tenslotte was er het hoofdstuk Samen Werken in Nederland. 
Het hebben van werk en inkomen is belangrijk voor het 
zelfrespect van mensen en voor de integratie in de 
samenleving. Er werd gediscussieerd over de werkbonus 
bovenop het minimumloon. Is dit eerlijk ten opzichte van 
mensen met een uitkering? En hoe staat dit t.o.v. autochtone 
werknemers, vrouwen en gehandicapten? 
Het was trouwens opvallend was dat er op deze vergadering 
helemaal geen niet-westerse allochtonen aanwezig zijn. Dat 
valt wel vaker op bij partijbijeenkomsten. We moeten ons nog 
duidelijker profileren onder die groep mensen.  
 
Het partijbestuur is nu druk bezig met de definitieve versie 
van de integratienota. Daarin zal rekening worden gehouden 
met de discussies in de afdelingen en de regioconferenties. 
Deze nota zal t.z.t. in de partijraad worden vastgesteld.  
 

 
Nieuw e-mailadres svp aan ons doorgeven!!  
 
Alle leden van de SP- afdeling Smallingerland ontvangen elke 
maand ons ledenblad Podium.  
De meeste leden ontvangen Podium per mail. Degenen 
waarvan we geen mailadres hebben, krijgen het per post. 
De laatste tijd krijgen we regelmatig berichten terug van 
leden die een nieuw mailadres of een volle mailbox hebben. 
Dat is vervelend. Voor de leden die dus niet meteen Podium 
kunnen ontvangen. En voor ons omdat we het daarna alsnog 
per post moeten opsturen. Terwijl het zo simpel kan worden 
opgelost. Gewoon even een mailtje naar ons, als je een nieuw 
e-mail adres hebt. 
 
Daarom een dringend verzoek: 
Heb je een nieuw mailadres?  
Geef dat even door aan 
podiumsmallingerland@sp.nl 
 
Al vast bedankt, 
de redactie.  
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SP-ers buurten in de Bouwen. 
 
De SP is groot geworden in de buurten en de wijken. Door 
te luisteren naar de mensen. Door in gesprek te gaan en 
door te weten wat er speelt. Daarin onderscheiden we ons 
nog steeds van de meeste andere partijen.  

 
Op de laatste partijraad van 26 april jl. hadden we een 
interessante spreker te gast namelijk Pieter Winsemius, 
voormalig minister van VROM en VVD er. Tevens is hij nauw 
betrokken bij het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’. Hij is het 
helemaal eens met de SP, dat we de straat op moeten om met 
de mensen in gesprek te gaan.  
Hij vertelde dat hij, toen hij in de kamer zat vroeger, wel eens 
dacht wat zeurt die SP weer over die volktuintjes, tot hij in de 
gaten kreeg dat die volkstuintjes voor veel kleinbehuisde 
mensen hun eigen paradijsje is. Op onze website staat een 
uitgebreid verslag van Jos van der Horst over de lezing van 
Pieter Winsemius. 
In de partijraad is besloten dat de leden van de SP-afdelingen 
nog vaker de wijk in zullen gaan. Buurten in de wijken, 
zogezegd. 
 
Wij hebben de daad bij het woord gevoegd en we zijn op 
donderdagavond 15 mei met een uitgebreide delegatie SP-ers 
de buurt in gegaan. We hebben gekozen voor de Drachtster 
wijk De Bouwen. Deze buurt zal de komende jaren 
aanzienlijk gerenoveerd worden. Er worden huizen 
afgebroken, herbouwd, komt hoogbouw etc. Wij waren 
ontzettend benieuwd hoe de bewoners dit ervaren. Zijn ze 
voldoende op de hoogte van de plannen? Weten ze wat er met 
hun huis gebeurd, waar ze soms al bijna hun hele leven 
wonen? Wat vinden ze van de plannen en van de informatie 
door gemeente en woningcorporatie?  
We zijn met een stuk of tien mensen de wijk ingegaan. Een 
aantal leden van onze afdeling hebben huis-aan-huis de Zo-
krant verspreid. Een paar andere leden hebben aangebeld om 
een enquête af te nemen over de renovatieplannen. We 
hebben voor de enquête gekozen voor de straat het 
Paardepad, omdat we hadden gehoord dat daar nogal wat 
klachten waren. Een volgende keer kiezen we voor andere 
straten. Want het krijgt beslist een vervolg!  
Onze verwachting bleek te kloppen. De meeste bewoners die 
wij ondervraagd hebben, blijken erg weinig af te weten van de 
plannen. Ruim zeventig procent van de ondervraagden voelt 
zich niet betrokken bij de wijkvernieuwing. En ruim tachtig 

procent vindt dat ze onvoldoende geïnformeerd worden door 
de gemeente. Bijna negentig procent van de bewoners weet 
niet of hun eigen woning gesloopt zal worden. De informatie 
gaat vooral over de grote lijnen, terwijl de bewoners juist 
willen weten wat er in hun concrete geval gebeurt. Die 
onzekerheid duurt veel te lang. Dat is natuurlijk bedroevend. 
Wij zullen dan ook de vinger aan de pols houden.  
 
Op vrijdagavond 30 mei gaan we opnieuw deze wijk in. De 
Bouwen is een wijk om van te houden. Dat moet zo blijven!  
Maar we vergeten ook de andere wijken niet. Op 
vrijdagavond 13 juni gaan we naar De Venen. Daar zullen we 
huis-aan-huis aanbellen om de ZO-krant aan te bieden en om 
te vragen wat de bewoners vinden van deze wijk. Dan zal 
oud-Tweede Kamerlid en landelijk penningmeester Rosita 
van Gijlswijk ook aanwezig zijn om ons te helpen.  
Ons wijkbezoek wordt enorm gewaardeerd door de bewoners. 
Ze voelen zich gesteund en kunnen hun verhaal kwijt. En 
voor ons is het belangrijk om deze informatie boven water te 
krijgen.  
 
We zijn ook heel blij dat er zoveel vrijwilligers uit onze 
afdeling zijn, die ons hierbij willen helpen. Daar rekenen we 
de volgende keren natuurlijk weer op! Als je ons wilt helpen, 
dan graag!! Je kunt je aanmelden per e-mail 
roel.akkerman@live.nl of telefoon 0512-841370. 
Als je vindt dat we ook in een andere wijk of dorp bij de 
deuren langs moeten gaan, laat dat dan ook even weten. 
We rekenen op jou! In het belang van de mensen in de 
wijken.  
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