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Van het bestuur

Dit is de laatste Podium van dit seizoen. In juli verschijnt 
er nog een dubbeldik nummer van de Tribune. In augus-
tus is er even geen leesvoer van de SP. Na de vakantie 
verschijnt de Tribune weer op �� september samen met 
Podium. 
Na de vakantie wordt er direct vaart gemaakt met de 
kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 
dit ogenblik hebben we �2 mensen die op de lijst willen en 
kunnen. Voor degenen die zich geroepen voelen om de SP 
te vertegenwoordigen in de raad van Smallingerland kan 
zich aanmelden bij mij. 
Op 22 juni houdt het bestuur haar laatste vergadering van 
dit seizoen. U kunt daarbij zijn. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in het gemeentehuis ( zaal de Druppel) en begint 
om �9.30.
Namens het bestuur iedereen een fijne vakantie gewenst!

Door Jos v.d. Horst
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Toch bij het rijtje winnaars!

Ondanks de grote verkiezingswinst van de PVV was 
er in de gemeente Smallingerland wel degelijk verkie-
zingswinst voor de SP. Het percentage kiezers was bij de 
Europese verkiezingen in 2004 6,� we scoren nu 7,7 % 
waarmee we VVD,D’66 en Groen Links zelfs nog ver-
slaan. Dat is beter dan het landelijke resultaat! De andere 
gemeenten van de afdeling Smallingerland hadden ook 
geweldige resultaten: 
Tytjerkstradiel: ‘09-6% tegen ‘04-3,9% 
Weststellingwerf : ‘09-7% tegen ‘04-5,3%
Ooststellingwerf: ‘09-8,�% tegen ‘04-5,2%
Boarnsterhim: ‘09-7,7% tegen ‘04-4,6% 
Overal behoorlijke winsten dus t.o.v. 2004 en daar mogen 
we best trots op zijn!  
 
Plakkers, campagners, folderaars en kiezers van de SP 
bedankt! Een beter Europa 
begint in Nederland!

Door Jos v.d. Horst

Oproep:

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

Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473 

 Voorlichtings avond (Veilig) verkeer in 
de Drait.

Op dinsdag 9 juni 2009 was er door de Wijkraad de Drait 
een voorlichtingsavond georganiseerd over de verkeerssi-
tuatie in de Drait en rondom de Brede School. Natuurlijk 
waren wij hier ook bij. Immers veel (oudere) mensen die 
boven de brede school wonen hebben een onveilig gevoel 
wanneer ze over het plein rondom de school lopen. Fiet-
sers en scooters ‘scheuren’ langs alle kanten om hen heen. 
Tevens geven veel ouders van kinderen aan onveilige 
situaties te zien wanneer ze hun kinderen naar de school 
brengen of ophalen.

De sprekers op deze avond hadden moeten zijn: De wijk 
politie, De Wijkraad, Veilig Verkeer Nederland en at last 
but not least: De gemeente.

Wij vonden het een knap staaltje dat de wijkraad, die 
dit alles organiseerde, het gelukt was om iedereen die 
betrokken is bij de inrichting van de wijk tegelijkertijd bij 
elkaar te hebben. Eindelijk konden eens met alle betrok-
kenen gesproken worden, en wellicht SPIJKERS MET 
KOPPEN GESLAGEN WORDEN. Immers, er wordt al 
veel gepraat over het hoge voorzieningsniveau in de wijk 
(winkelcentrum, brede school), waardoor er een verkeers 
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aantrekkende werking is met alle problemen van dien: te 
hard rijden, parkeeroverlast, fietsen die overal staan en 
daarnaast zijn er problemen op het ‘Monderman-‘ Shared 
Space plein rondom de school en het winkelcentrum. De 
bijeenkomst werd dan ook zeer goed bezocht, er moesten 
overal stoelen vandaan gehaald worden om geïnteresseer-
den te kunnen laten zitten.

Wat schetste echter onze verbazing. Alhoewel de agenda 
al lang bekend was en er duidelijke afspraken gemaakt 
waren tussen de betrokkenen….De twee gemeente amb-
tenaren die zouden spreken op deze avond hebben om 
�6:30 dezelfde dag aan de wijkraad laten weten niet meer 
te komen opdagen. Een duidelijke opgave van reden werd 
er niet gedaan, wel werd gezegd dat de gemeente nog niet 
alle plannen klaar had voor de wijk. Maar dit was toch 
ook niet de bedoeling? Dit was toch juist de mogelijkheid 
van de gemeente eens met de burgers te overleggen? Ein-
delijk eens horen wat er bij de mensen speelt? Kosteloos 
gratis commentaar van burgers en veilig verkeer Neder-
land en de Politie over de situatie in de wijk?

Wat een SCHAAMTELOZE actie van de gemeente. Hoe 
hebben ze de wijkraad zo voor schut kunnen zetten. En 
waarom hebben ze deze gouden kans niet gegrepen? Onze 
gemeente staat toch op goede voet met haar burgers? 
Dit was voor alle mensen die gekomen zijn een enorme 
teleurstelling en iedereen liet dat weten ook, wat een 
aanfluiting van deze twee ambtenaren. Dit gaan wij als SP 
nog een haarfijn napluizen.

Gelukkig wist de wijkraad de avond een beetje te reden 
met de sprekers die wel kwamen opdagen en met een 
‘stand in’ spreker van Slachtoffer Hulp Nederland. Al 
met al toch nog een interessante avond. En wat ons weer 
opviel: er zijn genoeg burgers die met de gemeente wil 
meedenken over problemen en oplossingen in de buurt. 
Ons advies aan de  gemeente: Maak hier gebruik van!
 
Ramon Vos

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: 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):  29/6 ; 5/�0 ; 30/�� .
Thema 29 juni : “ Een lerende maatschappij” deze 
bijeenkomst staat geheel in het teken van onderwijs.
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.
• Na de zomervakantie gaan we verder met Buurten 
in de Buurt” op weg naar de gemeenteraadsverkiezin-
gen”. 
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: 22/6; 3�/8; 28/9; 26/�0; 23/��; 2�/�2
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.
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