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Campagne, nuttig maar 
vooral leuk,

Waarschijnlijk is het jullie niet ontgaan, maar de campag-
ne voor de Gemeenteraadsverkiezingen is los gebarsten. 
De aftrap van deze campagne begon al op �5 januari in 
‘‘De Trisken’’ tijdens het voor de SP vertrouwde buurten 
in de buurt, de slogan luid: Jij, Ik, Wij: SP.
Het campagne team, de steunfractie, en het bestuur van 
onze afdeling hebben goede campagne acties bedacht 
waarmee we toch naar voor een 6-tal zetels streven.
De acties zijn gericht op o.a de megalomane projecten 
binnen de gemeente, de misstappen van de zittende 
coalitie en de luchtfietserij waaraan zij deelnemen, het 
wordt tijd dat we in Smallingerland weer terug gaan naar 
de realiteit! 
Sneeuw en kou werden naast ons neergelegd tijdens 
het buurten, plakken van de verkiezingsposters en het 
informeren van de mensen in het centrum van Drachten. 
Ook de komende weken zullen we met deze activiteiten 
op meerdere plekken in de gemeente te zien zijn, en uit 
ervaring weet ik dat het niet alleen nuttig is maar dat het 
vooral leuk is om te doen.
Mocht je tijd en zin hebben in een leuke ochtend, middag 
of avond, dan ben je van harte welkom om er gezamen-
lijk een leuke en ook nog eens een nuttige campagne van 
te maken. Meldt je aan bij onze campagneleider: Jan 
Nieuwland, 05�2-840064 of 062�845542

Henk Hoogeveen

 annende weken!

Door Jos v.d. Horst

Op zaterdag 30 januari werd het officiële startsein 
gegeven voor de campagne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Natuurlijk was de afdeling Smallingerland al 
veel langer bezig. Eigenlijk al vanaf het moment dat de 
raadsleden gekozen waren in 2006 zijn wij bezig met de 
campagne. De campagne voor 20�4 start eigenlijk al op 4 
maart! Nog een paar weken en we weten of onze kiezers 
de inzet van de SP in de raad en op straat in Smallinger-
land waarderen. Het campagnetam is met 200 % inzet 
bezig met het invullen van de campagne. Leuke acties, 
enquete’s en het aankleden van de kraam in het centrum. 
Het allerbelangrijkste is echter het bereiken van de men-
sen in de wijken en de dorpen. Daar hebben we een geode 
verkiezingskrant voor ontwikkeld ( zit samen met de 
poster en Podium in de Tribune van deze maand). Maar 
ook de tomaatflyer en de laatste dagkaart moet nog weg-
gebracht worden. Een aantal fanatieke folderaars hebben 
de verkiezingskranten al in diverse wijken en dorpen van 
Smallingerland weggezet. Al onze kandidaatraadsleden 
folderen mee maar er om alles en iedereen in Smallinger-
land te bereiken kunnen we wel wat hulp gebruiken. Dus 
geef je op als folderaar en help de SP die 6 zetels binnen-
halen waar het recht op heeft!(06-40548473)
In de Tribune zit deze week ook een verkiezingsposter. 
Hang die voor het raam zodat iedereen in de straat kan 
zien waar je voor staat. Op die poster staat ook een num-
mer waarnaar gesms’t kan worden. SMS “SP spatie je 
postcode” naar 44�4 en je krijgt een persoonlijke bood-
schap van de lijsttrekker. In de laatste week van de cam-
pagne wordt deze actie ondersteund door grote borden in 
de bushokjes.
Geen luchtfietserij maar  realiteit in de Smallingerlandse 
politiek. De buurt en het dorp ,de schaal van onze toe-
komst!
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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

Agenda

Campagne agenda

Datum: 
20/2 en 27/2 Met de kraam onder het 
 carrillon in Drachten van 
 ��.00 tot �5.30
26/2 Politiek cafe in Boornbergum, 
 het Bynt aanvang �9.30
27/2   Met geluidswagen door heel 
 Smallingerland en rondbrengen 
 laatste dagkaarten
�/3 Politiek cafe in de Lawei met 
 lijstrekker Jos v.d. Horst 
 aanvang �9.30    
�/3 Politiek cafe in Opeinde met 
 Michiel Schrier
2/3 Politieke markt in het Liudger,
 hele dag met Michiel Schrier en 
 Jos v.d. Horst
2/3  Discussie in ROC de Friese Poort 
 (Leidijk) aanvang �9.30
3/3  Vanaf 22.00 in het gemeentehuis 
 de (voorlopige) uitslag afwachten.
 

Kerngroep bijeenkomsten 
locatie : Brede School De Drait, Flevo �90 te Drach-
ten.Data (2010): 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 aan-
kijken op basis van onze uitgangspunten ‘mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ 
en om ons in staat te stellen om een analyse te 
maken voor ons politiek handelen. Maar ook  om 
onrechtvaardigheid en misstanden om te zetten in 
actie.

Bestuursvergaderingen:
21/12/2009  Data 2010: 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 
feestdagen 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.

Oproep:

Wij zoeken nog vrijwilligers om ons te versterken bij de 
komende campagne. Er wordt in de komende tijd veel 
gefolderd daarom zoeken wij:

Folderaars 

Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473
of bij J. Nieuwland, campagneleider 06-2�845542 


