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Een beter Nederland voor 
Minder geld!

Dit is de titel van het verkiezingsprogramma van onze 
partij. Sinds een paar weken kunnen onze leden mee dis-
cussiëren over dit programma. U hebt ongetwijfeld ook 
de uitnodiging voor de ledenvergadering in de bus gehad. 
Een 15-tal leden van de afdeling Smallingerland hebben 
zich op vrijdag 26 maart uitgesproken over het program-
ma en de kandidatenlijst. Er werden een aantal wijzi-
gingen voorgesteld door de vergadering. De schriftelijke 
veranderingen zijn door de congrescommissie verwerkt 
en op de regioconferentie van zaterdag 3 april zijn er door 
ons enkele voorstellen naar voren gebracht. Er was in het 
programma te weinig aandacht voor ons standpunt over 
CO2-opslag onder de grond.  Hiervoor was voldoende 
steun van de vergadering( de afgevaardigden uit Fryslân, 
Groningen en Drenthe) om dit punt alsnog in het pro-
gramma op te nemen. Op donderdag 9 april bespreken 
we nog even kort de nota van wijzigingen die vandaag of 
morgen op de mat ligt. Dan is het zaak of we al dan niet 
amendementen en moties in moeten dienen. 
Feit is dat er een prachtig verkiezingsprogramma ligt 
waarmee we hoge ogen kunnen gooien. Wij laten in dit 
programma de crisis betalen door degenen die ze veroor-
zaakt heeft. Als we af gaan op de voorstellen van de amb-
telijke werkgroepen is er weinig sprake meer van solidari-
teit. Of in de woorden van lijsttrekker Emile Roemer: 
“Als er ooit een reden van bestaan voor de SP was, is het 
nu wel! Zonder ons breken ze de solidariteit af waar de 
mensen bij staan. Dat mogen we niet laten gebeuren!”
Reden voor ons allemaal om de SP zo sterk mogelijk te 
maken in de Kamer. Op 9 juni zal dan duidelijk worden 
of we over links en sociaal gaan of over rechts met een 
kaalslag in de zorg, het onderwijs en de voorzieningen. 
Help dus mee met de campagne! 
Op 11 mei komt de ZO-krant weer uit, dit is dit keer een 
echte verkiezingskrant. Geef je op om in jouw buurt of 
dorp de krant rond te brengen! 

Jos van der Horst,
Voorzitter en kandidaat-Tweede Kamerlid.

Het kan over links

Het kan over links was de boodschap die de SP meenam 
in een verkennend gesprek met de PvdA, voorafgaand aan 
de collegeonderhandelingen. ‘Links’ zou wel een kleine 
meerderheid hebben, maar wel een meerderheid. Jos 
gaf in het gesprek aan wij sterk hechten aan verruiming 
van de minimaregeling, investeren in dorpen en wijken 
en een referendumverordening. Een aantal dagen later 
kregen wij te horen dat PvdA verder wil met het CDA, 
de VVD en de Christenunie. Meer rechts dan links. Een 
voorproefje van het in de armen sluiten van de VVD kreeg 
de PvdA al gepresenteerd tijdens de laatste commissie 
Samenleving en Zorg. Als enige partij was de VVD tegen 
het verhogen van de langdurigheids toeslag voor minima. 
Dus geen blije gezichten bij de PvdA tijdens de vergade-
ring. Weten ze zeker dat ze met de VVD willen?

De SP is al vast begonnen aan de campagne voor de 
Tweede Kamer. De verkiezingsborden staan er immers 
nog, dus plakken maar. Het kan over links stond er op 
het bord tegenover het gemeentehuis te lezen. Jos werd 
al snel gebeld door de gemeente dat dit niet de bedoeling 
is. Pas drie weken voor de verkiezingen mag er geplakt 
worden. Tot die tijd zal er –hoe origineel- graffiti op de 
borden worden gespoten. Toeval dat een PvdA wethouder 
gaat over het plakken tijdens verkiezingen?

Michiel Schrier
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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

Aanloop naar de Tweede Kamerver-
kiezingen:

Data:

24 april: Congres 

Vanaf 1 mei  t/m 5 juni alle zaterdagen met de 
verkiezingskraam in diverse plaatsen. Data volgen 
nog!

Kerngroep bijeenkomsten 
locatie : Brede School De Drait, Flevo 190 te Drach-
ten.
Data: 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 

Geen verkiezingsposters 
op de borden!

De SP was weer eens de eerste die de nog maag-
delijke borden in Drachten met een verkiezings-
poster beplakte. Dinsdagavond trok de plakploeg 
van de SP bestaande uit Jan Nieuwland en Henk 
Hoogeveen er op uit om weer ouderwets te plak-
ken. Het resultaat mocht er zijn.
De prachtige “ Het Kan” posters.

Woensdagochtend werd voorzitter Jos v.d. Horst door 
gemeentevoorlichter Henry Frieswijk gebeld met de 
mededeling dat de borden de komende maanden voor 
een ander doel bestemd zijn en de posters weer verwij-
derd moesten worden. “Het is de bedoeling dat er graffiti 
op de borden gespoten wordt” meldt een teleurgestelde 
v.d. Horst. “ Hebben ze het hele Raadhuisplein al in de 
graffiti gezet nu zijn de verkiezingsborden aan de beurt, 
hoe origineel is dit nog?” De mensen van de SP zijn vooral 
verbolgen over het feit dat de borden nu gebruikt worden 
voor zaken die niets met verkiezingen te maken hebben 
en dat er niet eerder geplakt mag worden dan drie weken 
voor verkiezingsdag. “Laten we hopen dat de graffiti die 
er op gespoten wordt nog enige politieke lading heeft” 
aldus v.d. Horst.

De SP had de zogenaamde “teaser” posters speciaal laten 
ontwikkelen om de lange periode tussen de gemeente-
raadsverkiezingen en die van de Tweede kamer te over-
bruggen.
Meer informatie. Jos v.d. Horst 06-40548473.


