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met mislukte projecten, een geweldige poster met een 
luchtfietsend college en een enquête over de gemeente-
lijke herindelingen zijn maar een paar zaken die er uit 
springen. Onze folderaars hebben de blaren onder de 
voeten gelopen door 2 keer bij de deuren langs te gaan. 
De eerste keer met de verkiezingskrant en daarna nog een 
keer met de tomaatflyer. Binnenkort gaan we iedereen 
die meegeholpen heeft met de campagne nog eens in het 
zonnetje zetten door even lekker uit eten te gaan. Dus hou 
je brievenbus in de gaten! Dat moet dan tevens de opstart 
zijn voor de volgende campagne want 9 juni moeten we 
alweer naar de stembus. 
De Tweede Kamerverkiezingen gaan we in met een 
nieuwe frontman: Emile Roemer. Wat ik van hem gezien 
en gehoord heb, ik was er zaterdag 13 maart “live” bij, 
was gewoonweg fantastisch. Deze man heeft ongelooflijk 
veel charisma en zou “een geheelonthouder nog een glas 
bier aan kunnen praten” zoals een lokale collega hem 
eens typeerde. Kortom er is enorm veel vertrouwen om de 
toekomst van de SP zonnig in te zien. Temeer omdat er na 
de oproep tot een linkse coalitie van Emile bijna onmid-
dellijk positief gereageerd werd door de nieuwe PvdA-
lijsttrekker Job Cohen. 
Kortom ,de afgelopen weken waren hectisch en verdrietig 
maar er is beslist geen reden om bij de pakken neer te 
gaan zitten. Integendeel: Voorwaarts en op de barricaden 
voor een beter Nederland! 

Verkiezingen:
Doorlopende voorstel-
ling!
Door Jos van der Horst

De SP heeft in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 
voor het eerst in haar bestaan flink op de broek gekregen 
van de kiezer. Landelijk verloren we 57 zetels. Ook in 
de gemeente Smallingerland moeten we het met 1 zetel 
minder doen. Het verlies van die ene zetel kwam bij onze 
fractie wel even aan maar het verlies van Agnes, de dag na 
de verkiezingen, kwam als een mokerslag. Ondanks het 
feit dat ze niets meer goed kon doen in de media en bij de 
buitenwacht werd ze binnen de partij op handen gedra-
gen. Dat bleek wel uit de minutenlange staande ovatie 
die ze kreeg, tijdens de partijraad van zaterdag 13 maart, 
toen een compilatie werd getoond van haar leven in de 
SP. Foto’s en filmbeelden wisselden elkaar af en toonden 
de Agnes die wij zo goed kennen. Betrokken bij alles en 
iedereen die met zorg en verpleging te maken hebben. 
Betrokkenheid en een niet aflatende werklust tekenden 
haar en daardoor was zij zo geliefd. Jan Mulder zei dat 
zij alles in zich had zoals een politicus zou moeten zijn. 
“Geen viswijf maar een moordwijf”.
De 2 zetels die we hadden na het vertrek van Petra 
Kramer in november 2007, hebben we gehouden kun je 
zeggen. Dus Michiel en ik mogen het weer 4 jaar doen 
in de raad van Smallingerland. Het zullen een moeilijke 
4 jaar worden. Bezuinigingen zullen ook onze gemeente 
niet voorbij gaan. Op het moment dat ik dit schrijf zijn we 
nog in onderhandeling met de PvdA over een te vormen 
college. Onze inzet is er vooral op gericht dat de bestaan-
de voorzieningen op zijn minst in stand blijven en dat er 
geïnvesteerd wordt in de wijken en de dorpen. Of we er in 
zullen slagen een links/sociaal college te vormen, wie zal 
het zeggen.
In de afgelopen campagne was de inzet van onze vrijwil-
ligers weer geweldig. Het campagneteam had zich uitge-
sloofd om erg leuke en creatieve zaken te bedenken om de 
kiezer te prikkelen op de SP te stemmen. Een wegwijzer 
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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

Campagne foto’s Agenda

Aanloop naar de Tweede Kamerver-
kiezingen:

Data:
26 maart: Ledenvergadering met bespreking
 kandidatenlijst en programma
3 april: Regioconferentie in Leeuwarden
8 april: Bespreking nota van Wijzigingen 
24 april: Congres 
 

Kerngroep bijeenkomsten 
locatie : Brede School De Drait, Flevo 190 te Drach-
ten.Data: 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:
 Data: 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 19.30 zaal 
Y2.  Deze vergaderingen zijn openbaar. Wel even 
melden bij de  secretaris: 0582551972 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 19.30 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 06-21845542 


