
SP nieuwsbrief voor de
afdeling Smallingerland

�

november 2009  Jaargang 5 Nummer 9

Podium
Een uitgave van de SP Smallingerland
Redactie: Michiel Schrier, Ramon Vos, Jan Nieuwland
Secretariaat: Kerkbuurt 25, 9005 PA Wergea
I: http://smallingerland.sp.nl
E: podiumsmallingerland@sp.nl

Kopij voor de volgende nieuwsbrief
inleveren voor 4 dec. bij de redactie

podiumsmallingerland@sp.nl

 

Jos van der Horst, lijsttrekker

De huidige fractievoorzitter van de SP in de raad van 
Smallingerland, Jos van der Horst, is ook de lijsttrekker 
voor de raadsverkiezingen van 3 maart 20�0.
De ledenvergadering van de SP stemde unaniem voor de, 
de door het bestuur voorgestelde lijst. De lijst van de SP 
staat in het teken van de ervaring. Na van der Horst staat 
op nummer 2 het huidige raadslid Michiel Schrier.
Op plaats 3 en 4 staan de huidige commissieleden Ramon 
Vos en Sikke Huitema. Laatstgenoemde heeft van 2004 
tot 2006 al ervaring op kunnen doen in de raad.
Naast ervaring is er ook plaats voor jong talent op plaats 
5 en 6 staan Corrie Jonker en Henk Hoogeveen die de 
eerste stappen zetten in de politieke wereld van Smallin-
gerland. 
Maandagavond 2 november werd ook het verkiezingspro-
gramma vastgesteld. Er werden een aantal amendemen-
ten ingediend die door de redactie zijn verwerkt. Zie het 
verkiezingsprogramma op de site http://smallingerland.
sp.nl/programma

Onze speerpunten:
- Houd scholen in de buurt
- Re-integratie weer in eigen hand
- Investeer in Wijken, buurten en dorpen
- Oud worden in eigen buurt of dorp
- Gemeentelijke Herindeling, vraag het de mensen

Onze kandidaat raadsleden

�. Jos v.d. Horst (lijsttrekker)
2. Michiel Schrier
3. Ramon Vos
4. Sikke Huitema
5. Corrie Jonker
6. Henk Hoogeveen
7. Laura Nienhuis
8. Mirjam Postma
9. Jan Nieuwland
�0. Piet Woudwijk
��. Hanneke v.d. Horst-Meijer
�2. Siebe Brouwer
�3. Jan van Dijk
�4. Geertruida Poelstra
�5. Aad Lut



2

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.

Algemene Ledenvergadering (onder 
voorbehoud)
Datum: maandag �2 januari 20�0 .
Jaarlijkse  ledenvergadering waarin  een nieuw bestuur 
gekozen wordt en de congresstukken van 30 januari aan 
de orde komen.

”Heel de mens” (scholings)bijeenkomsten. 
Data (2009):  30/11.
Thema 30 november : “ Een Maatschappij” . Dit is het 
laatste deel van deze scholingscyclus. Tevens de prijsuit-
reiking van de “Heel de Mens” beker aan de beste cursist.
In deze bijeenkomsten staat het SP beginselprogramma 
“Heel de mens” centraal. Voor een iedere die meer dui-
delijkheid wil krijgen hoe wij in de wereld staan en tegen 
de wereld aankijken op basis van onze uitgangspunten 
‘menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solida-
riteit’ en om ons in staat te stellen om een analyse te 
maken voor ons politiek handelen.

Buurten in de Buurt.
• Op 11 december gaan we buurten in het centrum van 
Drachten. Verzamelen bij de Lukasschool aan de Pier 
Panderstraat.
Op vrijdag  gaan we de buurten in waar het een en ander 
speelt en gaan de mensen opzoeken. Met eventuele 
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 23/11; 21/12
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het ge-
meentehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal de Druppel.  
Deze vergaderingen zijn openbaar. Wel even melden bij 
de  secretaris: 058255�972 of e/mail j.drost2@chello.nl

Fractieberaad:
Data: In principe alle donderdagen behalve op feestda-
gen 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 vergaderin-
gen aanwezig. Aanvang �9.30 in het gemeentehuis ,zaal 
Y2.

Congres:
Datum :30 januari 2010

Het Campagneteam op scholing.

Waarom doen we mee aan de verkiezingen?

- Om onze socialistische stem te laten horen.
- Om op een goede manier met de veranderingen mee te 

gaan, er veranderen dingen op landelijk niveau, pro-
vincie niveau maar ook in de gemeenten (lees: steden, 
dorpen en in de straat.)

- Omdat we volksvertegenwoordigers zijn, vertegenwoor-
digers van het volk.

- Omdat we mee doen aan de verkiezingen zullen we het 
vertrouwen moeten winnen van de kiezer. Pas dan kun-
nen we besturen en verbeteren. Ook kun je vanuit de 
oppositie verbeteren, zonder direct te besturen.

- We winnen het vertrouwen door ons oor te luister te 
leggen naar wat de mensen bezig houd, wat er speelt 
onder de mensen en wat hun mening/ beleving is.

- Een goed verkiezingsprogramma is van groot belang 
om het vertrouwen te winnen. Hierin staat namelijk 
wat je wil.

Campagne team  met Jos, Jan, Henk en Jan 

Oproep:
Om in de toekomst ook de kosten in de hand te houden 
verspreiden wij de Podium ook via de email. Kunt u ons 
uw emailadres doorgeven met NAW gegevens, zodat wij 
de Podium kunnen versturen via de mail.
Ook als uw emailadres is veranderd dan zouden wij dit 
graag willen weten. Wijzigingen kunt u doorgeven op: 
podiumsmallingerland@sp.nl
 
Alvast bedankt.


