
SP nieuwsbrief voor de
afdeling Smallingerland

�

In antwoord op uw schrijven

Door J.H. de Waard.

Dat was een mooie aftrap van burgemeester Middel in de 
Breeduit van 3� december 2008.
Werkelijk een hart onder de riem, daar kun je tenminste 
het nieuwe jaar mee in!

Het houdt de burgemeester bezig dat wij elkaar de put in 
praten. Nou dan kan ik hem uit de droom helpen. Niet 
wij praten onszelf in de put, nee dat doen de media wel 
voor ons, bijvoorbeeld NOS journaal en wat dacht u van 
de radio en de dagbladen. Natuurlijk als het allemaal wat 
minder wordt gaan we er keihard tegenaan. Maar feit 
blijft wel dat als je op 3� December je baan verliest en met 
3 maanden WW op straat staat, het zuur is om dezelfde 
dag te lezen dat een topman van ABN-AMRO  op die dag 
met �6 miljoen opzak zijn baan vaarwel zegt. 

Het gemeentebestuur zal er alles aan doen om vooruit te 
blijven kijken. Persoonlijk denk ik blijf maar eens even in 
het hier en nu. Er zijn genoeg zaken die om een oplossing 
schreeuwen.
Investeren in de toekomst en in de eerste plaats in 
mensen, zegt de burgemeester. Werk aan de winkel want 
als je wilt  investeren in de mensen begin je bij eerlijke 
voorlichting. Dan zorg  je dat mensen weten wat er gaat 
gebeuren en waar ze aan toe zijn. Op dit moment is er een 
woonwijk in de planning, Wij bouwen een wijk, op het 
wereldwijdweb te volgen. Deze prachtwijk zal  gebouwd 
worden in de achtertuin van een bedrijventerrein, ga er 
maar aanstaan. Er is veel lawaai en stankoverlast, hoe 
gaat u dat uitleggen. Leuker mooier levendiger en swin-
gender, dat is het streven en zal het ook zeker worden met 
zulke investeringen in de toekomst.! En hoe zit het op dit 
moment met de Drachtstervaart, hebben de aspirantko-
pers ook langzamerhand in de gaten dat hun duurbetaal-
de woning zo ongeveer op het bedrijven terrein staat?  En 
wie zorgt er voor starters op de woningmarkt? 

Juist als de economie een beetje krimpt moet de over-
heid blijven investeren, volgens de heer Middel. Dat trekt 
mensen en bedrijven. Bedrijven genoeg zou ik zeggen, 
investeer in schone lucht en rustige leefomgeving, in 
behoorlijke fiets en wandelpaden bijvoorbeeld, zodat de 

kinderen die elke ochtend vanuit de dorpen levensge-
vaarlijke toeren moeten uithalen, veilig Drachten kunnen 
bereiken. Onzin dat er opeens niets meer kan. Daar heeft 
u een punt. Er kan zoveel, als we de helft niet meer kun-
nen van wat we konden kunnen we nog te veel!!

En dan nog wat, wij moeten een beetje op elkaar letten. 
Zo en dat in een streek waar een mens zijn gat niet kan 
keren of er wordt opgelet. Maar wat dacht u van de voed-
selbank, van Humanitas, van de Mos, de mantelzorgers, 
buren en kerk om er een paar te noemen, hoeveel vrijwil-
ligers doen daar hun stinkende best om de boel bij elkaar 
te houden?

Als gemeente bestuur kun je van alles willen, maar het 
zijn uiteindelijk de mensen zelf die het leefbaar kunnen 
houden volgens de burgervader, inderdaad ja maar dan 
zul als gemeente bestuur wel leiding moeten geven en 
zorgen dat de regels worden nageleefd en zelf het goede 
voorbeeld geven. En het eens van de andere dan de groot-
ste, de beste, de meeste geavanceerde, de duurste kant 
bekijken, maar gewoon vanaf de kant van de burgers!
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Paulus Jansen zet eerste ‘Friese’ handtekening tegen de 
verkoop van Nuon. 

De aanwezigen waren het met dit standpunt roerend 
eens. Dit bleek uit de luide bijval die de spreker ontving. 
De leus “Ze zijn Nuts” was niet van de lucht. De korte 
termijnpolitiek en het niet trekken van lessen uit de 
kredietkrisis, waar “cashen” toch rampzalig is gebleken 
werd duidelijk afgekeurd. De vele spandoeken en borden 
onderstreepten dit nog eens extra.

Vervolgens trok het gezelschap op naar het Zaailand, 
waar 2e kamerlid Paulus Jansen, na een korte toespraak 
een NUON-aandeel overhandigde aan de oudste en de 
jongste NUON klant van het gezelschap. Jansen betoogde 
dat de energiegebruikers de rechtmatige aandeelhouders 
van het bedrijf. “Helaas denken de vertegenwoordigers 
van deze mensen, de provincie- en gemeentebestuurders, 
dat ze deze aandelen kunnen verbrassen aan in hun ogen 
“leuke” projecten. Door verkoop raken we de grip op 
Nuon helemaal kwijt en hebben we geen invloed meer op 
bijvoorbeeld de hoogte van de energierekening.”

Jansen zette vervolgens de eerste handtekening tegen de 
verkoop, gevolgd door Ad van de Kolk en diverse SP ver-
tegenwoordigers uit andere provincie’s. Daarna werden 
er door leden van de Friese SP afdelingen folders en soep 
uitgedeeld en handtekeningen opgehaald bij het winke-
lend publiek. Dat waren er vele.
De SP is tegen de verkoop van de publieke energiebe-
drijven en voert daarom actie met flyers, kaarten en 
radiospots. Op internet kunnen mensen hun proteststem 
laten horen via de site www.zezijnnuts.nl. 

Demonstratie tegen verkoop NUON

14-02-2009 • • Een kleine 70 men
sen hebben zich op zaterdag 14 febru-
ari verzameld bij het provinciehuis in 
Leeuwarden om te protesteren tegen de 
verkoop van de NUON-aandelen door 
de provincie na een oproep van de Sta-
tenfractie en de afdelingen van de SP in 
Fryslân. De demonstratie is onderdeel 
van een landelijke campagne van de SP 
tegen wat de partij “het verkwanselen 
van de nutsbedrijven”noemt. 

Fractievoorzitter Ad van de Kolk opende de middag op 
het bordes van het tijdelijke provinciehuis met een kort 
maar fel betoog. Hij gaf onder andere aan dat verkoop 
van de Fryske aandelen Nuon in de ogen van de SP op 
meerdere vlakken niet getuigt van verstandig beleid van 
de Gedeputeerde Staten van Fryslân. 

Paulus Jansen (links) met Ad Looijenga (rechts).


