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Stem op de enige Fries van de SP SP Campagne in Makkinga

Op 29 mei waren we op campagne in Makkinga.
Bij de 300 ste vlooienmarkt. ‘s ochtens om 
08.00 uur waren we present, om mensen te 
vertellen waarom ze op de SP moeten stemmen. 
Tegen 11.oo uur waren we al door onze (schoon-
maak)sponsjes heen en ook de pennen gingen 
als warme broodjes.Al met al was het een zeer 
geslaagde ochtend.

28. Jos van der Horst 
(1957), 
Smallingerland

Is supermarktmanager 
en lid van de OR. Sinds 
maart 2006 raadslid, 
fractievoorzitter en 
sinds drie jaar
afdelingsvoorzitter.

Het enige sociale dier:

De SP-Mier
Oproep:
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden. Wilt u 
dan bij verhuizing uw NAW doorgeven.

Ook als uw emailadres is veranderd dan zouden wij dit 
graag willen weten. Wijzigingen kunt u doorgeven op: 
podiumsmallingerland@sp.nl
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Agenda

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

Vrijdag 21 mei jl. bracht Paulus Jansen, SP Kamer-
lid, een bezoek aan Drachten naar aanleiding van de 
problemen die enkele bewoners van antikraakpanden 
hebben in de wijk Noordoost. Bedoeling van Jansen 
was om een bemiddelende rol te spelen tussen diverse 
instanties en de bewoners om de impasse op te lossen 
dat ze per dinsdag 26 mei op straat zouden komen te 
staan. Om 13:00 uur werd Jansen opgevangen door de 
plaatselijke SP ers Sjouke van der Heide, Jan Nieuw-
land en Jan Dootjes. De eerste stop was het Leger des 
Heils. Hier vond een gesprek plaats met o.a. Diana 
Kroeze van PR en communicatie betreffende de pro-
vincies Friesland, Groningen en Drenthe. Met haar is 
besproken wat voor opvang en voor wie zij de opvang 
regelen. Helaas kwam men aldaar tot de conclusie dat 
er vaak mensen in de problemen komen met huisves-
ting omdat instanties zaken te laat aanmelden.

Bij WoonFriesland was er een gesprek met mevrouw 
Damstra. Besproken is het aantal huurwoningen waar 
te weinig van zijn en als deze leeg komen deze in de 
verkoop gaan en niet meer in de verhuur. Zij heeft de 
reden hiervan als volgt aan ons verklaard. Ze zijn bezig 
met nieuwbouw, maar dit kan niet bekostigd worden 
uit het geld wat zij hebben, maar moet door de verkoop 
van de woningen betaald worden. Kort door de bocht 
worden er geen sociale huurwoningen meer gebouwd 
waar mensen met een kleiner inkomen in kunnen 
zonder problemen te krijgen met het rondkomen per 
maand. Tevens vertelde mevrouw Damstra dat de 
mensen die staan ingeschreven bij Woon Friesland 
binnen een jaar een woning kunnen krijgen die past 
binnen hun budget. De praktijk is weerbarstiger als de 
theorie blijkt uit de problematiek die we nu bij de hand 
hebben. Bij Woon Friesland wordt alleen een Urgen-
tielijst gehanteerd op medische gronden waar bij de 
beoordeling door het CIZ wordt uitgevoerd. Ze hebben 
ook een aantal woningen beschikbaar voor Zien (dit is 
een maatschappelijk op gesteld team van maatschap-
pelijk werk, GGZ, politie, justitie en gemeente) Deze 
woningen worden over het algemeen nooit allemaal 
uitgegeven.

Mee Friesland heeft veel te maken met maatschap-
pelijke problemen waarbij ze ook veel uitvoeren voor 
maatschappelijk werk. Ze ondersteunen mensen met 
problemen, sturen door naar De Kredietbank Neder-
land voor schuldsanering en ondersteunen bij maat-
schappelijke problemen en regelen in sommige geval-
len ergens een onderkomen voor mensen, al word dan 
wel contact gezocht met andere instanties, omdat zei 
hier zelf geen mogelijkheden toe hebben. Gespreks-
partner van Paulus was Marc van der Stichel.

Ten slotte werd er nog een bezoek gebracht aan 
de mensen waar het om ging, de bewoners aan de 
Valkstraat. Aangezien er bij bovengenoemde instanties 

geen harde afspraken gemaakt konden worden, is er 
ook nog contact gezocht met Accolade wonen. 
Accolade werkt in deze samen met Care, de antikraak-
firma. Samen met Paulus Jansen wordt er naar een op-
lossing gezocht om er voor te zorgen dat deze mensen 
niet op straat komen te staan per dinsdag 25 mei.
Met de bewoners is afgesproken dat zij weigeren de 
sleutel in te leveren als Carex en Accolade die komt ha-
len op dinsdag. Om 13.00 staan ze daar voor de deur. 

Gehoopt wordt dat er dinsdagochtend een oplossing 
voor handen is. Ze verhuizen eerst naar Wijnjewoude 
maar krijgen van Accolade op zeer korte termijn een 
woning toegewezen in Drachten.

SP: Bewoners Valkstraat mogen 
niet op straat gezet worden!


