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Kies bewust 03-12-2009 

Keuzes maken hoort bij het leven. Het huidige economi-
sche klimaat maakt deze keuzes nog duidelijker. Neem 
de parkeervisie. Volgens de SP alleen maar bedoelt om de 
dure nieuw te bouwen parkeergarage te kunnen financie-
ren. Om genoeg geld binnen te halen moeten bewoners 
rond het centrum in de buidel tasten voor een parkeer-
vergunning. Wil je ook nog familie op bezoek krijgen of 
de thuiszorg dan ben je als snel honderd euro per jaar 
kwijt. Waarom niet een transferium aanleggen voor al 
die mensen die werken in de stad. Dan hebben we die 
parkeergarage ook niet meer nodig. Goed nieuws is dat 
het college, als gevolg van een motie van SP en PvdA, 
gaat praten met het ziekenhuis om langer gratis parke-
ren mogelijk te maken. Ook dit jaar wil de SP de minima 
ondersteunen met een eindejaarsuitkering. Vorig jaar 
kwam hiervoor nog geld vanhet rijk, maar dit jaar moeten 
we het zelf betalen en dan liggen de kaarten heel anders. 
Nu de spoorlijn niet meer mag worden bekostigd uit een 
verhoging van de onroerende-zaak-belasting moet het-
geld ergens anders vandaan komen. Een tranentrekkend 
betoog van de wethouder was voor de meeste fracties 
voldoende om onze motie niet te steunen. In maart zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij de raad kunnen 
we daarbij gebruik maken van een stemwijzer. Kosten 
�0.000 euro te betalen uit de jaarlijkse begroting van de 
gemeenteraad (acht ton). Toch waren er fracties die hier 
problemen mee hadden. Het CDA hadmeer inhoudelijke 
argumenten, zij is namelijk een partij van compromissen. 
Het blijft moeilijk om te kiezen, of niet?

Michiel Schrier

Kamer steunt SP:

Investeren in clustermunitie verboden

08-�2-2009 • Het wordt voor Nederlandse 
financiële instellingen verboden om te inves-
teren in clustermunitie. De Tweede Kamer 
steunde vandaag een motie met die strekking 
van SP-Kamerlid Krista van Velzen. “Het is een 
geweldig succes dat de Kamer na jaren aan-
dringen deze stap heeft durven zetten. Banken 
en pensioenfondsen mogen nu niet langer geld 
stoppen in bedrijven die clusterbommen 
maken.”

De SP is al jaren actief om clusterbommen 
verboden te krijgen. Niet alleen in de Tweede 
Kamer, maar ook door actie te voeren tegen 
banken die investeren in dit wapentuig. Hier-
door hebben de meeste banken hun beleid 
aangepast, maar er zijn nog zo’n 3 tot 6 Neder-
landse financiële instellingen die blijven inves-
teren in producenten van clustermunitie.

Van Velzen: “Met het vandaag aangenomen 
verbod komt daaraan een einde. Dat is heel 
goed nieuws, maar we zijn er nog niet. De vol-
gende stap is dat Nederland ook andere landen 
gaat aansporen om niet alleen clustermunitie in 
de ban te doen, maar ook om het onmogelijk te 
maken dat producenten nog geld kunnen 
losweken bij financiële instellingen.”
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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
Datum: maandag �� januari 20�0 .
Jaarlijkse  ledenvergadering waarin  een nieuw bestuur 
gekozen wordt en de congresstukken van 30 januari aan 
de orde komen.

Kerngroep bijeenkomsten. 
Data (2010): 4/1, 8/2, 15/3, 12/4, 25/5, 7/6,
13/9, 11/10, 8/11.

In deze bijeenkomsten staat de actie 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 waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit’ en om ons in staat te 
stellen om een analyse te maken voor ons politiek hande-
len. Maar ook  om onrechtvaardigheid en misstanden om 
te zetten in actie.

Buurten in de Buurt.
• Vanaf januari gaan we wekelijks de buurten in. Tot de 
verkiezingen op 3 maart afwisselend op vrijdag en zater-
dag. Houdt Podium en de site in de gaten!

Bestuursvergaderingen:
21/12/2009  Data 2010: 1/2; 8/3; 19/4; 10/5; 
31/5; 5/7; 6/9; 4/10; 1/11; 6/12

Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het 
gemeentehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal Y2.  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 vergaderingen aanwezig.
Aanvang �9.30 in het gemeentehuis, zaal Y2.

Congres:
Datum: 30 januari 2010

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

Bestuur, fractie en kerngroep 

wenst alle leden en hun

dierbaren een

geweldig kerstfeest en een super 

sociaal 2010!

SP nieuwe ledendag

Zaterdag 28 november 2009 was het dan zover;
De SP nieuwe ledendag.
Al enige tijd organiseert de SP een aantal keer per jaar 
een dag voor nieuwe leden. Deze leden mogen dan een 
kijkje nemen in de Tweede Kamer, en gesprekken voeren 
met SP kamerleden en fractiemedewerkers.

Zaterdag 28 november werd er dus weer zo’n nieuwe 
ledendag georganiseerd. Mijn vriendin, die onlangs lid 
is geworden kreeg een uitnodiging en natuurlijk wilde ik 
ook wel mee, dus dit geregeld. (in de tijd dat ik lid werd 
was er nog geen ledendag). Vroeg in de ochtend op de 
trein gestapt richting Den Haag. Rond �0.00 uur werden 
wij opgewacht op het centraal station van Den Haag door 
Manja Smits. Zij heeft ons met een gids doorgestuurd 
naar het Tweede Kamer gebouw  waar we werden ontvan-
gen met koffie. Een ieder kreeg een map met informatie 
en een indeling van groepen voor de rondleiding. Na de 
opening van Sjaak Bral en Jan Marijnissen gingen we 
naar een zaaltje waar we een aantal sprekers te horen kre-
gen die verschillende onderwerpen aansneden en waarna 
er gediscusseerd kon worden over deze onderwerpen.

Na de lunch werd er aangevangen met de rondleiding 
door de Tweede Kamer.  Ik moet zeggen een zeer bijzon-
dere ervaring, ook omdat je op plaatsen komt waar je 
normaal niet mag komen. Zo zijn we in de oude Tweede 
Kamer geweest en hebben we nog op de oude groene 
bankjes gezeten. En natuurlijk zijn we in de nieuwe 
kamer geweest alwaar we op de blauwe stoelen moch-
ten zitten. Na een toespraak van Agnes Kant was er nog 
een borrel en een hapje. Om �6.30 uur zijn we onze reis 
naar huis begonnen. Ik vond het een hele leuke dag. SP 
bedankt.

Jan Nieuwland


