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In september en oktober stonden we met een groep 
actieve vrijwilligers op verschillende plaatsen in Drachten 
om zoveel mogelijk getekende werkhandschoenen te 
verzamelen voor de actie ‘Armoede Werkt Niet’.

Mensen werden gevraagd een handtekening te zetten 
op een werkhandschoen om zo te protesteren tegen de 
bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. De verontruste 
woorden van de voorbijgangers waren soms schrijnend. 
Veel inwoners van Nederland maken zich terecht zorgen 
maken om het feit wat het kabinet allemaal te bezuinigen 
heeft. Leuk was om te horen dat enkele passanten 
aangaven ‘écht geen SP stemmer’ te zijn, maar toch erg 
voor deze actie waren, ze tekenden de handschoen dan 
ook graag. Om Nederland te helpen moet je geen banen 
schrappen, maar juist creëren.

Van de handschoenen wordt een lange ketting gemaakt 
en deze wordt dan aangeboden aan het kabinet Rutte.

Ramon Vos

 

Bestuurzaken
Het ledenaantal per 30-09-2011 is 343.

Afdelingsplan bestuur 

Het bestuur heeft een afdelingsplan vastgesteld.
In dit plan zijn de taken van het bestuur vastgelegd.
Plannen op korte termijn zijn onder andere:

1. Leden telefonisch benaderen  voor cursus Politieke 
Basisvorming in Drachten. Bent u niet benaderd 
maar wil je wel aan de cursus deelnemen die op 12-
10-2011 begint dan kan je nog contact opnemen met 
Michiel Schrier (tel 0512-355877)

2. De afdeling brengt  28-10-2011 een bezoek aan De 
Tweede Kamer  er is nog plaats in de bus, je kan je 
nog aanmelden bij de secretaris.

3. Foldernetwerk actualiseren en wijksteunpunten 
opzetten,

4. Maandelijkse bijeenkomsten plannen voor 
kerngroep. (alle mensen uitnodigen die daar ooit aan 
hebben meegedaan)

5. Inwerken nieuwe voorzitter voor volgende ALV. 
6. Iedere tweede zaterdag van de maand in het centrum 

aanwezig zijn met een actie en/of ledenwerving.
7. Buurt onderzoeken gaan plannen in samenwerking 

met onze fractie.

Plannen 2012 

1. Activiteiten in de buitengebieden. 
(Tytsjerksteradiel,en Weststellingwerf)

2. Actief ledenbezoek. (gestructureerd)
3. Actief zoeken naar poteniële raadsleden.( 

verkiezingen 2014 zodat deze op tijd geschoold 
kunnen worden.)

4. Actief zorgen naar opvolgers zodat de continiuteit van 
de afdeling gewaarborgd blijft.

5. Uitbouw kerngroep,(organiseren van thema avonden 
e.d.)

Onze plannen kunnen wij niet alleen uitvoeren.
Voor een beter Nederland kunt u altijd wat tijd voor 
vrijmaken. U kan  ons helpen door met ons samen te  
werken om de afdeling zo sterk mogelijk te maken en 
Nederland beter.

Jan Drost, afdelingssecretaris
tel 058-2551972
e-mail j.drost2@chello.nl

Ook in Smallingerland is 
behoefte aan solidariteit!

Jos van der Horst opnieuw 
regiovertegenwoordiger
   
Zaterdag 1 oktober j.l. was in Assen de half-jaarlijkse 
regio-conferentie, waar vertegenwoordigers van de 
afdelingen uit Fryslân, Groningen en Drenthe bijeen 
kwamen. Het thema van deze dag was “Armoede werkt 
niet” . ‘s Middags werden over deze actie, maar ook over 
actievoeren in het algemeen, workshops gegeven.
Tijdens de conferentie werd Jos van der Horst als 
regiovertegenwoordiger herkozen met algemene 
stemmen. Hij zal de komende twee jaar doorgaan met de 
ingeslagen weg van meer en sterkere afdelingen, waarbij 
hij scholing een belangrijke rol wil geven.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief
inleveren voor 1 november bij de redactie
podiumsmallingerland@sp.nl
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Verhuizing, ander emailadres? Geef het 
door aan: podiumsmallingerland@sp.nl

Agenda

Actie: Armoede werkt niet! 
•  28 oktober: Met de bus 
naar de Tweede Kamer! 
Deelname gratis, opgeven bij 
Jan    Drost. 0582551972 of 
e-mail: j.drost2@chello.nl 

• 12 november ledenwerfactie 
in het centrum van Drachten

• 23 november: Vrij houden 
voor grote provinciale actie 
tegen de kabinetsplannen.

Buurten in de Buurt
•  4 november van 18.30 tot 20.00 in de wijk de 
Swetten met de ZO-krant.

Bestuursvergaderingen
Data: 31/10; 28/11.
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. 
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis, zaal Y2.

Toen de zon nog scheen en de regen niet met bakken 
uit de lucht kwam hebben enkele actieve SP-ers bij het 
winkelcentrum de Drait een enquête gehouden onder 
het winkelende publiek. De vragen welke gesteld werden 
gingen over de Shared Space Situatie bij de Drait. Fietsers 
kunnen daar niet over een fietspad rijden maar rijden 
over de ‘stoep’ door het winkelende publiek. Vanuit de 
gemeente politiek horen wij niets anders dan lovende 
woorden over deze ‘Shared Space’ gebieden maar omdat 
de SP dit graag uit de eerste hand verneemt gingen we 
weer eens de straat op.

De volgende vragen werden gesteld:
1. Wat vindt u van de verkeerssituatie bij de Drait?
2. Moet de situatie aangepast worden?

Uiteindelijk hebben wij, mede dankzij het mooie weer,  
lange gesprekken/discussies kunnen voeren met een 
groot aantal mensen. Opvallend is dat van de 68 mensen 
welke ondervraagd zijn er 51 tegen het Shared Space 
principe waren. Een groot deel hiervan wil graag dat de 
situatie aangepast gaat worden. Bij een aantal mensen 
waren botsingen tussen fietsers en voetgangers bekend, 
welke volgens hun, met een apart fietspad voorkomen 
hadden kunnen worden.

Illustrerend voor de situatie was hoe tijdens onze 
enquête een vrachtwagen kwam lossen en zijn wagen 

Shared Space?
Liever niet!

parkeerde op het ‘fiets’gebied van het voetgangerspad. 
De langsfietsende fietsers en scooters reden hierdoor niet 
meer zo’n 3 tot 4 meter afstand van de winkeldeuren, 
maar slechts 1 meter. Ook al bent u een oplettende 
voetganger of scooterrijder, als iemand net de winkeldeur 
uitstapt terwijl er een scooter aankomt……..Gelukkig ging 
deze keer alles goed.

Een aantal geënquêteerde mensen was laconiek en 
vonden de huidige situatie wel goed zo. We spraken 
zelfs enkele sterke voorstanders van het Shared Space 
principe, zoals onze oud wethouder Fred Veenstra.

Maar de conclusie is dat een meerderheid van de mensen 
het Shared Space Principe helemaal niet willen in de 
Drait. En wij vragen ons dan ook af in hoeverre dit geldt 
voor de andere Shared Space locaties in Smallingerland. 
De lofzang van de gemeente klinkt de meeste burgers dus 
niet als muziek in de oren…

Ramon Vos

Interpellatie onderzoek Caparis

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober heeft de SP 
samen met de VVD en het PvdA een interpellatiedebat 
aangevraagd. Dit maakte het mogelijk om te spreken over 
het onderzoek dat ingesteld gaat worden naar Caparis. 
Een verzoek om dit onderzoek door de rekenkamer 
van Smallingerland te laten doen strandde eerder 
bij de aandeelhouders van de gemeenschappelijke 
regeling, die gevormd wordt door wethouders van de 
betrokken gemeenten. Nu laten de aandeelhouders zelf 
een ‘onafhankelijk’ onderzoek doen naar Caparis. Wij 
hadden wel een aantal vragen hierover en zetten het 
onderwerp met een interpellatiedebat op de agenda. 
Belangrijk hierbij is dat raad invloed heeft over de 
richting van het onderzoek en hier eventueel nog kan 
sturen, om bijvoorbeeld meer de diepte in te gaan of 
te verbreden. Met de wethouder is afgesproken dat er 
binnenkort samen met de raad naar een manier gezocht 
wordt hoe dit kan. Als de eerste resultaten eind oktober, 
begin november bekend zijn hebben wij dan hopelijk 
de handvatten om onze invloed uit te kunnen oefenen. 
Wordt vervolgd….

Michiel Schrier


