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“Jong wordt onnodig opgezet tegen oud!“ Dat zei Kamerlid 
Paul Ulenbelt op de jaarvergadering van SP Smallingerland. 
Ulenbelt was te gast op de jaarlijkse ledenvergadering op 
maandag 11 februari en beantwoordde vragen van de leden. 
Hij ging vooral in op de gang van zaken rond de pensioenen. 
“Hoe ze het voor elkaar krijgen de jongeren te laten geloven 
dat ouderen de pensioenpotten leeg halen zodat er straks 
niets meer overblijft is ongelooflijk knap.” Met een simpele 
rekensom rekende hij voor dat er nu zo’n 900 miljard in die 
pot zit. “Er gaat jaarlijks 25 miljard uit aan uitbetaling van 
pensioenen en er komt 30 miljard bij aan ontvangen premies. 
Zelfs al zou er helemaal geen premie meer binnen komen dan 
zou je nog 30 jaar pensioenen uit kunnen keren” Het Kamerlid 
hield voor dat dit allemaal een kwestie van beeldvorming 
is en dat het uiteindelijke doel van de zittende macht is de 
afschaffing van ons uitstekende pensioenstelsel. 

Er waren vijfentwintig leden van de afdeling Smallingerland 
aanwezig op de vergadering waarin ook een nieuw bestuur 
gekozen werd. Jos van der Horst werd weer gekozen tot 

voorzitter van de afdeling. Hij kan deze functie weer op 
zich nemen omdat hij zijn werk als regiovertegenwoordiger 
neerlegt. Waarschijnlijk zal Fenna Feenstra uit Sneek hem 
opvolgen. Tijdens de regioconferentie in april zal hierover 
worden besloten. Jan Drost zal zijn laatste termijn in gaan 
als organisatiesecretaris. Volgend jaar zal zijn woonplaats, 
het dorpje Wergea in de gemeente Boarnsterhim, door 
herindelingen bij de gemeente Leeuwarden gaan horen. 
De overige functies in het bestuur worden ingevuld door 
Corrie Gorter ( foldercoördinatie), Michiel Schrier (publiciteit 
en acties), Sjouke van der Heide ( penningmeester en 
webmaster) en Jeroen van der Wolf(contact gemeente 
Weststellingwerf).

De financiën van de afdeling kwamen ook aan de orde. Met 
een reserve van 2600 euro mag de afdeling zich gelukkig 
prijzen en kunnen we de verkiezingen van 2014 met 
vertrouwen tegemoet zien. Penningmeester Sjouke van der 
Heide liet weer betrouwbare begroting zien voor het komende 
jaar en er werd dan ook met genoegen decharge verleend.
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AGENDA
CURSUS POLITIEKE 
BASISVORMING
Dit is een leuke informatieve cursus voor 
iedereen die wat meer van de politiek en de SP 
wil komen te weten.

Data: 14 februari, 28 februari en 7 maart 

Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl 

KERNGROEP - HEEL DE MENS
Per bijeenkomst zal een stuk ideologie van de 
partij worden besproken en betrekken we dit op 
lokale onderwerpen.

Data: 21 maart, 28 maart, 4 april, 18 april, 25 
april, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 4 juli 

Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl 

BESTUURSVERGADERINGEN
Een keer per maand komt het bestuur bijeen. 
Opgave of meer informatie bij de  Jan Drost: 
(058)2551972 of  j.drost2@chello.nl.

4 maart 2013, aanvang 19.30
Gemeentehuis Smallingerland

FRACTIEVERGADERINGEN
Elke donderdag voor een raads- of commissie 
vergadering komt de (steun)fractie bijeen om de 
actuele stand van zaken in de gemeente en de 
stukken voor raad en commissies te bespreken.  
Opgave of meer informatie over de eerst 
volgende vergadering bij Jos van der Horst: 
(06)51510336 of  jvdhorst@sp.nl.

SLOOPPLANNEN AAN DE 
KAAK GESTELD
Er wordt al maanden actie gevoerd tegen de sloopplannen 
van achttien woningen aan de Langelaan en de Molenweg in 
Surhuisterveen. De woningen staan in de volksmond bekend 
als de beverhokken en de meeste mensen wonen er al sinds 
begin jaren ‘70. Het dreigt een gevecht van de lange adem 
te worden want zowel de bewoners als de woningcorporatie 
geven elkaar geen duimbreed toe.

De Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) houdt de 
poot stijf en luistert naar geen enkel argument. Volgens 
directeur Riekele Heida moeten de woningen tegen de vlakte 
omdat ze niet meer aan de eisen van de tijd zouden voldoen. 
De bewoners vinden dit onzin. “Laat ze eerst maar eens 
achterstallig onderhoud plegen, dan zijn we al een mooi eind 
op weg” zegt bewoner en actievoerder Folkert Bruining.
De gemeente Achtkarspelen vindt dat zij geen partij in het 
conflict tussen bewoners en SWA is. Bovendien wijst de 
laatste elke vorm van bemiddeling af en dreigt dit conflict 
voor de rechter uitgevochten te worden. Het is wettelijk 
verplicht dat als 70% van de bewoners tegen sloop is dat er 
dan ook geen sloop plaats mag vinden.

SP: GEEN DWANGARBEID UITKERINGSGERECHTIGDEN!
Op dinsdag 5 februari diende SP fractievoorzitter Jos 
van der Horst in de raadsvergadering van de gemeente 
Smallingerland een motie in die een einde zou moeten 
maken aan de pilot “Volop werk ,doen”. Deze pilot zet mensen 
die langdurig werkloos zijn gedwongen aan het werk bij 
de sociale werkvoorziening. Deze motie haalde het niet en 
werd alleen gesteund door SP,GL, FNP, D66 en mevrouw 
Akkerman van de PvdA. 

Dat de situatie voor de mensen die het aangaan zeer 
schrijnend is, toont het artikel dat geschreven is door Paul van 
Dijk. Dit stuk is terug te vinden op onze site smallingerland.
sp.nl bij het nieuws en vormde de basis voor onze motie. De 
SP beraadt zich in heel Friesland op nadere acties temeer 
daar de dertien gemeenten rondom SW bedrijf Empatec 
onlangs een zelfde pilot lanceerden. Op woensdag 13 februari 
was er een actie in het gemeentehuis van Sud West Fryslân.

Binnenkort gaat Paulus Jansen , Tweede Kamerlid van de 
SP en bouwkundige, een poging wagen om de partijen bij 
elkaar te krijgen. Op 20 februari zal hij een bezoek brengen 
aan de buurt en SWA in Buitenpost.


