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Buurten in de buurt.

Op vrijdag �3 maart j.l. waren we met een aantal mensen 
in de wijk De Folgeren om onze
ZO-krant te verspreiden. Deze keer met ons Tweede Ka-
merlid Renske Leyten.
De wijk De Folgeren is een vrij nieuwe wijk (ongeveer 25 
a 30 jaar oud).
In deze wijk speelde enige jaren geleden een geschil tus-
sen de wijkraad en de gemeente m.b.t het bouwen van 
een grote, nieuwe school. Veel wijkbewoners waren hier 
niet zo van gecharmeerd omdat zij liever kleinere scho-
len, verdeeld over de wijken De Folgeren, de nieuwe wijk 
Burmania en de nog te bouwen wijk Vrijburgh, zagen. De 
bezwaren van de wijkraad werden echter door de ge-
meente genegeerd, waarop de wijkraad besloot er mee op 
te houden.

De reacties die we van de bewoners kregen liepen uiteen 
van overlast van hondenpoep tot te weinig parkeerplaat-
sen in de wijk. Ook hier werd geklaagd over het feit dat 
er te hard werd gereden in de straten (De Twee Gebroe-
ders). Verder gaf men aan dat er veel donkere plekken 
zijn; vooral op fietspaden die door de wijk lopen is weinig 
verlichting. Het snoeien van dood hout bij de vijver zou 
ook wat meer aandacht moeten krijgen
Tevens werd aangegeven dat er overlast, veroorzaakt door 
jeugd, bij de vijver was. Ook is het hier te donker.
Men zou ook wel meer winkels in de wijk willen.

Kortom, het was de moeite waard om eens ons licht op te 
steken in deze wijk.
Na afloop werden we gastvrij onthaald in wijkcentrum 
“De Waring,” alwaar we al converserende met Renske 
Leyten nog van een bakje koffie hebben genoten.

Door Sikke Huitema
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Van het Bestuur:

Kandidatencommissie Gemeenteraads- 
verkiezingen 2010
In 20�0 staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor 
de deur. In dat kader heeft het bestuur alvast een aantal 
zaken opgestart. Zo is er een kandidatencommissie in-
gesteld. Deze commissie bestaande uit bestuursleden en 
niet-bestuursleden zal zich bezighouden met het selec-
teren van de kandidaten voor de SP-lijst. Zij bestaat uit: 
Jos v.d. Horst, Sjouke v.d. Heide( namens het bestuur) 
Piet Woudwijk,Roel Akkerman en Elfriede ’t Hart. Er is 
inmiddels een groslijst opgesteld met 28 namen. Al deze 
mensen zullen in de loop van maart/april benaderd wor-
den of ze op de lijst willen en kunnen. 

Campagneteam:
Het campagneteam wordt gevormd door Jos v.d. Horst, 
Michiel Schrier, Laura Nienhuis, Jan Nieuwland en Henk 
Hoogeveen. Het team heeft tot doel om nu al de voorbe-
reidingen tot de verkiezingscampagne van 20�0 te doen. 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de campagne nu al 
begint. Een ieder die ideeen heeft ter aanvulling van dit 
team nodigen ik uit om suggestie op te sturen naar smal-
lingerland@sp.nl . Het campagneteam komt vanaf heden 
elke donderdag bijeen in het gemeentehuis en start om 
�9.30.

Oproep:

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor de volgende 
functies: 
Folderaars.
Bestuursleden
Kandidaat-raadsleden

Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473 

Archief  SP Smallingerland

De SP is een actie partij, die toekomst gericht werkt voor 
een menswaardige,sociale en gelijkwaardige maatschap-
pij. Maar uit het geschiedenis van de afdeling valt ook 
heel veel te leren, al zou het alleen 
maar zijn om fouten uit het verleden te vermijden,

Bij een  wisseling van het bestuur gaat er vaak kennis 
verloren. De kennis die in het verleden opgebouwd is mag 
niet verloren gaan. Daarom ga ik voor afdeling Smallin-
gerland van de SP een archief opzetten.

Om het archief zo compleet mogelijk te krijgen doe ik bij 
deze een oproep aan de lezers van Podium .
Heb je nog iets, oude notulen, posters, foto’s van actie ed. 
,zou u  dan  contact met mij willen opnemen.

Organisatiesecretaris afdeling Smallingerland
Jan Drost
Kerkbuurt 25, 9005 PA Wergea
tel 058-255�972, e-mail j.drost2@chello.nl 
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Gemiste kansen

Afgelopen dinsdag mochten wij onze mening geven over 
de crisismaatregelen van de gemeente Smallingerland. Het 
college had een pakket investeringen op tafel gelegd om de 
werkgelegenheid te stimuleren. Het grootste deel van het 
vrijgemaakte geld is bestemd voor rotondes, scholen en 
sportvelden. Vraag is hoe mensen bij bijvoorbeeld Philips 
en Dunlop hier iets aan hebben. 
Hierbij zijn harde keuzes gemaakt en toezeggingen aan 
scholen en sportverenigingen in de prullenbak gegooid. Het 
college geeft voorrang aan een leerfabriek voor het Liudger 
boven renovatie of nieuwbouw van scholen in de Swetten. 
Een amendement van ons om het oorspronkelijke plan 
waarbij uitgegaan wordt van een minder ingrijpende nieuw-
bouw van het Liudger in combinatie met verbeteringen in 
de Swetten haalde het niet. Doodzonde voor de basisscholen 
die nog steeds de hoop koesterden dat het belachelijke idee 
van het college door de raad zou worden afgeschoten.

Ook op sportgebied kwam men beloften aan verenigingen 
niet na. Het beloofde geld voor de hockeyvereniging gaat 
helemaal op aan nieuwe voetbalvelden voor Drachtster 
Boys. Wij snappen wel dat je keuzes moet maken, maar dit 
college bekijkt alles van de financiële kant en heeft minder 
oog voor dringende behoeften uit haar eigen gemeente. Na-
tuurlijk is het mooi dat de voetbalclub nieuwe velden krijgt 
en het Liudger een nieuwe school, waarbij het in het laatste 
geval wel de vraag is of wij zo’n mega-school willen, maar 
nut en noodzaak moet je niet uit het oog verliezen. Hele-
maal zuur vinden wij het dat het college de schuld van het 
schrappen van projecten helemaal bij de andere partij legt. 
Echte machtspolitiek dus.

Het meeste moeite hadden wij nog wel met de financiering 
van het plan. Zo wordt een door de raad ingestelde reserve 
voor de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) opge-
heven om de projecten te kunnen betalen. In een toelichting 
van het college werd ons verteld dat de WMO uit de alge-
mene middelen wordt betaald en daarom deze reserve niet 
meer nodig is. Maar ja, wat als er druk komt te staan op de 
algemene middelen en er geschrapt moet worden in het be-
leid of de landelijke overheid nog meer taken op het bordje 
van de gemeente legt? Dan konden we altijd nog terugvallen 
op deze reserve om in ieder geval het WMO-beleid nog te 
kunnen voeren. Ons amendement om deze reserve in stand 
te houden kon niet rekenen op een meerderheid. Geschrok-
ken door de crisis en met de behoefte om daden te stellen  
verdwijnt dit geld in de algemene middelen.

Wij vinden de maatregelen te veel gericht op de harde 
kant. De wethouder spreekt wel uit dat ons armoedebeleid 
VOORALSNOG in stand blijft, maar geeft geen garanties 
voor de toekomst. Wij zouden graag zien dat hier, juist in 
deze tijd, nog een tandje bij wordt gezet. Dit laatste geld 
ook voor maatregelen om mensen die hun baan verliezen of 
jongeren die komend jaar uitstromen uit de scholen en hun 
plek moeten innemen op de arbeidsmarkt. Het college blijft 
zich vasthouden aan het huidige beleid in de hoop dat wij 
nu niet teveel geld ineens hebben uitgegeven om ons sociale 
beleid ook in de toekomst te kunnen blijven betalen.

Michiel Schrier 

Agenda

Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland.  
Tenzij anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op 
maandagen vanaf �9.30 uur, 
plaats: De Brede School De Drait, 
Flevo �90 te Drachten.

Kerngroep bijeenkomsten 2009 
Data: 8/6 ; 7/9 ; 2/�� .
Hier gaan actieve leden in werkgroepverband(en) 
diverse actuele onderwerpen bespreken, informatie 
uitwisselen en zonodig activiteiten ontplooien. Vanaf 
�9.30 uur is het bestuur in openbare vergadering bij-
een, waarbij belangstellende leden ook welkom zijn.

“Heel de mens” (scholings) bijeenkomsten. 
Data (2009):  6/4; ��/5 ; 29/6 ; 5/�0 ; 30/�� .
In deze bijeenkomsten staat het SP beginselprogram-
ma “Heel de mens” centraal.  
Voor een iedere die meer duidelijkheid wil krijgen hoe 
wij in de wereld staan en tegen de wereld aankijken 
op basis van onze uitgangspunten ‘menselijke waar-
digheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ en om ons 
in staat te stellen om een analyse te maken voor ons 
politiek handelen.

Buurten in de Buurt.
Data: �0/4 (Drachten,wijk de Swetten); 
24/4 ( Drachten,wijk de Singels)
Op vrijdag  gaan we de buurten in waar het een en 
ander speelt en gaan de mensen opzoeken. Met even-
tuele klachten gaan we de gemeenteraad dan weer 
bestoken. We gaan om �8.00 beginnen en houden om 
20.00 op. Iedereen mag mee, opgeven bij  Jos v.d. 
Horst.

Bestuursvergaderingen: 
Data: 30/3; 6/5.
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het 
gemeentehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal de 
Druppel.

Fractieberaad:
Data: In principe alle donderdagen behalve op feest-
dagen en in de vakanties.
Elke week komt de (steun)fractie bijeen om de actuele 
stand van zaken in de gemeente en de stukken voor 
raad en commissies te bespreken. Tot de verkiezingen 
is ook het campagneteam bij de vergaderingen aan-
wezig. Aanvang �9.30 in het gemeentehuis, zaal Y2.


