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Nieuws uit de afdeling. 
Door Roel Akkerman.  
 
De afgelopen maand hebben we er een groot aantal nieuwe 
folderaars bij gekregen! Het bestuur heeft alle leden in 
Drachten gebeld, om te vragen of ze enkele malen per jaar 
SP-folders willen bezorgen in hun eigen wijk. Dit heeft zo’n 
twintig nieuwe folderaars opgeleverd. We zijn ontzettend 
blij met deze positieve reacties. Waarschijnlijk lukt het ons 
nu weer om in heel Drachten huis-aan-huis onze kranten 
te bezorgen. Klasse! Alle nieuwe bezorgers veel succes 
gewenst!  
 
Eens in de twee weken gaan we met een groepje SP-ers op 
vrijdagavond langs de deuren in Drachten of een van de 
ander dorpen. Sommige leden bellen aan om de mensen te 
vragen hoe het hun bevalt in hun buurt en of er nog 
klachten of opmerkingen zijn. Dat doen meestal de raads- 
en Statenleden. Ze hebben vaak goede gesprekken en 
krijgen veel zinvolle informatie, die ze ook weer in de 
gemeenteraad kunnen gebruiken. Zo weten we wat er 
onder de mensen leeft. Andere leden gaan in een groepje 
bij de brievenbussen langs om de afdelingskrant of ZO-
krant te bezorgen. Dus ook de mensen waar we niet 
aanbellen weten in elk geval dat we er geweest zijn.  
 
Op woensdagochtend 27 oktober hebben enkele actieve 
SP-leden bij de poorten van Caparis gestaan. Ze hebben 
een folder uitgedeeld ter ondersteuning van de nieuwe 
CAO in de Sociale Werkvoorziening.  
 
Ook in Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Oost- en 
Weststellingwerf hebben de actieve leden de ZO-kranten 
verspreid. Dus ook daar hebben de mensen de 
standpunten van de SP kunnen lezen. 
De ledenwerkgroep Ooststellingwerf heeft een flyer laten 
maken over de WMO. Deze is rondgebracht samen met de 
ZO-krant.  SP-er Pieter Hoogeveen, die zich al een tijd 
kritisch bezig houdt met de WMO, is nu lid van een door 
de gemeente opgezette WMO raad. 
 
We kunnen best tevreden zijn over deze activiteiten!  
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Koopzondagen. 

Door Michiel Schrier, gemeenteraadslid 

De laatste weken is er enig rumoer ontstaan over de 
mogelijke invoering van koopzondagen in Drachten. De 
belangrijkste motor hier achter is de PvdA die verwacht dat 
Drachten hierdoor een bruisende metropool zal worden. 
Het college is diep verdeeld. De twee PvdA wethouders zijn 
voor en twee andere wethouders (CDA en CU) zijn tegen 
net als de burgemeester. De enige mogelijkheid om de 
koopzondagen er alsnog er door te krijgen is als er een 
voorstel komt vanuit de raad. Tijdens een 
commissievergadering is uitgebreid gesproken over dit 
onderwerp. Ons standpunt hebben wij hier duidelijk 
verwoord.  

De SP is een partij die uitgaat van de menselijke maat en 
zich niet laat meeslepen door economische motieven en 
belangen. Wij vinden dat mensen werken om te leven en 
niet andersom. Ook mensen die werken in een winkel 
hebben recht op momenten van rust in hun leven. Dit geldt 
zeker voor kleine zelfstandigen die zelf op moeten komen 
draven om de winkel op zondag open te gooien. Daarnaast 
is het zo dat mensen hun geld maar één keer kunnen 
uitgeven; wat men zondag besteed kan maandag niet meer 
worden uitgegeven. Het is maar de vraag of de winkeliers 
er financieel iets aan over houden. Natuurlijk moeten 
mensen zelf beslissen hoe zij invulling geven aan hun 
zondag. De een gaat naar de kerk en de ander naar de 
Efteling. Prima zolang een dagje funshoppen niet ten koste 
gaat van zelfstandige ondernemers en ander 
winkelpersoneel. Twaalf koopzondagen in het jaar is voor 
ons dan ook niet bespreekbaar. Wij wilden nog wel diep 
nadenken over de mogelijkheid hooguit drie koopzondagen 
toe te staan rondom speciale gebeurtenissen. 

Een week later heeft de PvdA een andere fractie bereid 
gevonden om een voorstel te schrijven. De christelijke 
coalitiepartijen zetten hun hakken in het zand en een 
mogelijke breuk in het college lijkt zich aan te kondigen. 
Nog een week later hebben de raadsfracties van de PvdA 
en het CDA echter in een achterkamertje besloten dat de 
koopzondagen van de baan zijn. De PvdA laat het er niet 
op aan komen. Interessant is dat de CU als derde 
coalitiepartij hierbij niet wordt betrokken. Einde verhaal? 
Nog niet. Zoals het nu lijkt zal een fractie  alsnog een 
voorstel aan de raad voorleggen. Kansloos zoals het nu 
lijkt, maar het levert misschien wel weer een interessante 
discussie op. 
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SP: Na de banken nu de banen 
beschermen.  
 
Door Roel Akkerman.  
 
Wij willen graag samen met jullie praten over de 
kredietcrisis en de standpunten van de SP. Daarom 
houden we een  
 

Speciale bijeenkomst over de 
financiële crisis, op maandag 8 
december om 20.00 uur in den 
Brede School in De Drait, Flevo 190.  
Tiny Kox zal op deze bijeenkomst 
aanwezig zijn om toelichting te 
geven op de partijstandpunten.  
 
 
De SP vindt dat er op korte termijn vooral gezorgd moet 
worden dat de directe schade van de kredietcrisis zoveel 
mogelijk beperkt wordt. Ingrijpen bij belangrijke financiële 
instellingen is daarbij noodzakelijk. De publieke belangen 
zijn te groot om dat niet te doen. De belangen van de 
miljoenen spaarders, verzekerden en uiteindelijk ons 
gehele financiële stelsel komen door het failliet gaan van 
grote financiële instellingen op het spel te staan.  
 
De SP heeft dertig voorstellen voor hervorming van het 
financieel-economisch systeem gedaan, naar aanleiding 
van de wereldwijde kredietcrisis.Er wordt ondermeer 
voorgesteld dat het toezicht op banken voortaan onder 
verantwoordelijkheid valt van het land waar de handel 
plaatsvindt, niet in het land waar het hoofdkantoor van een 
bank staat. Daarnaast worden er voorstellen gedaan om 
onder regels en toezicht fors aan te scherpen, de 
doorgeslagen aandeelhoudersmacht terug te draaien en de 
perverse bonussencultuur af te schaffen.  
Alle dertig voorstellen kun je lezen op de landelijke website 
ww.sp.nl.  Je kunt op 8 december in discussie met Tiny 
Kox over deze voorstellen!  
 
 

  
Bespiegelingen door Victor van der Voort. 
  
Hoe komt het dat we door alle moderne producten die tijd 
besparen, nu tijd tekort hebben?  
 
Face lift. 
Als we al dat geld voor ons uiterlijk nu eens gebruiken om 
ons innerlijk te liften.  
Dan zijn we op de goede weg. 
 
Tja…. 
Onze gezondheid in commerciële handen, is dit het begin 
van de aftakeling van onze beschaving?  
 

 

 
 

Buurten in Drachten Noord Oost 

Door Sikke Huitema.  

Vrijdag 26 september jl. waren we weer op pad om (in het 
kader van “buurten in de buurt”) mensen te bezoeken. 
Deze keer weer in de wijk Noordoost. 

Frans en ik hebben gekozen voor de bewoners van de 
nieuwbouw in de Leeuwerikstraat. 
Het bleek verrassende ontmoetingen op te leveren. 
 
In het begin van onze ronde bleek een aantal bewoners niet 
thuis te zijn. Verderop ging het beter. De bewoners waren 
vriendelijk, bereid om onze krant in ontvangst te nemen en 
een praatje te maken. 
 
Op mijn vraag of er ook bewoners van de oude, afgebroken 
woningen teruggekeerd waren in de nieuwbouw, werd 
ontkennend geantwoord. Op slechts een enkele plek waren 
oude bewoners teruggekeerd in hun oude straat. 
 
Uit de gesprekken bleek dat sommige nieuwe bewoners 
een beetje beducht zijn voor de straten die nog niet van 
nieuwe, dan wel gerenoveerde woningen zijn voorzien, o.a. 
Geelgorsstraat, Robijnekamp. We constateerden dat de 
nieuwbouw voor het grootste deel door nieuwe mensen 
wordt bewoond. 
 
Op onze vraag hoe het komt dat er veel, (de meeste) oude 
bewoners niet in de nieuwe woningen zijn teruggekeerd, 
werd ons verteld dat de woningbouwvereniging een 
selectief beleid had uitgevoerd, waarbij de meeste oude 
bewoners werden geweerd. 
Uit de reacties van sommige van de huidige bewoners 
kwam naar voren dat volgens hen dit beleid nog wel wat 
restrictiever had gemogen. 
 
Het resultaat is, dat er een geheel nieuwe buurt ontstaat, 
waarbij ik mij afvraag waar de voormalige bewoners zijn 
gebleven, en wat zij hiervan vinden. 
 
Het lijkt erop dat de oude bewoners nu het beeld 
bevestigen van de “nomaden” die voor de sloophamer uit, 
naar andere oude buurten worden gedirigeerd. 
 
Op de vraag of de nieuwe bewoners nog wensen hadden, 
werd een aantal malen het verbeteren van de straat 
genoemd; plus het realiseren van een aantal 
parkeerplaatsen. Dit is echter iets wat al op het programma 
staat. Verder wil men graag speelgelegenheden voor de 
kinderen. 
 
Conclusie: De oude buurt is enorm opgeknapt. De nieuwe 
mensen wonen er naar volle tevredenheid, maar ik zou 
willen weten waar de oude bewoners zijn gebleven en hen 
vragen hoe één en ander met hen is geregeld. 
De toezeggingen, dat de oude bewoners zouden kunnen 
terugkeren naar hun oude buurt, als zij dat hadden gewild, 
blijken hiermee op drijfzand te berusten. 
 


