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In Amsterdam hebben op 21 september ruim 5000 mensen hun 
protest tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet laten horen. 
Zij deden mee aan de manifestatie “Basta, nu de ommezwaai” 
die was georganiseerd door het comité Stop de bezuinigingen, 
een samenwerkingsverband van meer dan vijftig progressieve 
organisaties. 

Ook vanuit Friesland was er een grote opkomst van verontruste 
mensen. De SP organiseerde twee bussen(met speciale dank aan 
Henny Bergsma van SP Heerenveen) om hen naar de manifestatie 
te vervoeren. Ruim honderd mensen maakten van die gelegenheid 
gebruik, waaronder maar liefst 26 mensen vanuit onze afdeling.

De actie begon op het Beursplein, daarna trokken de demonstranten 
naar het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meierplein. 
Daar werden toespraken gehouden door onder meer SP-leider Emile 
Roemer, Henk Krol van 50plus en Ruud Kuin van de FNV. Emile 
Roemer kondigde een hete herfst protesten tegen de bezuinigingen 
aan, hij vroeg zich af waar de grens van de PvdA ligt, het kabinet 
voert immers enkel een rechts afbraakbeleid. 

“Het kabinet probeert de crisis af te wentelen op kwetsbare groepen 
in de samenleving. Daarom is de naam van deze demonstratie ook 
“Basta”. Er wordt bezuinigd op de (thuis)zorg en kinderopvang, de 
huren gaan omhoog en de lonen en uitkeringen liggen onder vuur. 
Bovendien nemen (jeugd)werkloosheid en armoede toe. Ondertussen 
worden de rijkste tien procent van de bevolking alleen maar rijker en 
neemt het aantal miljonairs alleen maar toe”. Aldus SP-leider Emile 
Roemer. 

Uit de reacties van de demonstranten blijkt dat zij het niet bij deze 
demonstratie willen houden en strijdbaar hun protest blijvend zullen 
laten horen. 

BASTA! NU DE OMMEZWAAI

PRINSJESDAG
De SP heeft op Prinsjesdag actie gevoerd bij het busstation op het 
van Knobelsdorffplein en voor het gemeentehuis, beide in Drachten. 
De leden van de afdeling Smallingerland deelden hierbij een oproep 
uit om mensen te bewegen komende zaterdag hun protest te laten 
horen bij de demonstratie “Basta, nu de ommezwaai”.  Hiernaast kunt 
u een verslag over deze demonstratie lezen.

Ook werden er als ludieke actie VVD-bonnen uitgedeeld. De VVD 
beloofde tijdens de verkiezingen dat iedere werkende Nederlander 
€ 1000,-- zou krijgen. Deze belofte werd, net als vele andere 
toezeggingen, door dit kabinet gebroken. De SP laat hiermee zien dat 
het beter is om de lasten en de lusten eerlijk te verdelen en mensen 
kansen te bieden in plaats van de mensen angst aan te jagen. 

Door Paul van Dijk

lees de actie voorwaarden op de achterzijde

Foto: www.facebook.com/StopBezuinigingen



AGENDA
BASTA-KRANT
De nieuwe ZO-krant is uit en gaat voor deze ene keer 
de BASTA-krant heten. Deze krant zal helemaal in het 
teken staan van de acties tegen de bezuinigingen. 
Op 1 november komt hij uit en de afdeling heeft er 
twaalfduizend besteld.   

Opgave voor het rondbrengen van de krant of meer 
informatie bij André van Leeuwen (06-47226520)

OUDEREN-KRANT
Deze krant is inmiddels besteld en kan bij de 
verzorgingstehuizen en andere instellingen bezorgd 
worden. 

Opgave om mee te helpen bij: 
André van Leeuwen (06-47226520)

ACTIE
Op 25 oktober zijn er in Drachten acties van de FNV 
bij de metaalindustrie. De afdeling Smallingerland zal 
deze acties ondersteunen. 

Wie mee wil doen kan zich opgeven bij: 
Jos van der Horst (06-51510336 )

LEDENVERGADERING
Op maandag 4 november houdt de afdeling 
Smallingerland haar ledenvergadering in het kader 
van de raadsverkiezingen van maart 2014. Deze 
vergadering vindt plaats in Brede School de Drait 
aan de Flevo 190 in Drachten. De Aanvang is 20.00. 
De leden van de afdeling krijgen een persoonlijke 
uitnodiging over de post. Globale agenda: Vaststellen 
van de kandidatenlijst en bespreking van het 
verkiezingsprogramma. 
 

KERNGROEP / THEMA-AVONDEN
Voor belangstellende leden is er de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de kerngroep en thema-avonden. 

Data: Kerngroep: elke eerste donderdag van de 
maand (op uitnodiging) en thema-avond elke derde 
donderdag van de maand.
Tijdstip: Aanvang om 19:30
Locatie: Gemeentehuis Drachten

Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl

BESTUURS-/
FRACTIEVERGADERINGEN
Geregeld (meestal op donderdag) komt het bestuur 
samen met de fractie bijeen in het gemeentehuis in 
Drachten.

Eventueel inbrengen van agendapunten kan bij: 
Jan Drost, organisatiesecretaris (058-2551972,
j.drost2@chello.nl)

De SP-raadsleden hebben een drukke agenda de komende tijd. De zaken 
waar veel aandacht naar uit gaan zijn:
 
• Het rapport over de belangenverstrengeling van de directeur 

van Caparis en alle gevolgen die dat heeft voor de Raad van 
Commissarissen. Voorstel van de SP-fractie is een strafrechtelijk 
onderzoek in te stellen en om de Raad van Commissarissen van 
Caparis naar huis te sturen. Voor een nader commentaar van onze 
fractie zie  www.Smallingerland.sp.nl/nieuws   

• De uitwerking van de aanbevelingen in de rapporten over de 
misstanden in het gemeentehuis. Daar wordt de komende maanden 
veel aandacht aan besteed en de SP –fractie wil daar bovenop 
blijven zitten. 

• De overgang van de jeugdzorg van provincie naar de gemeente. 

UIT DE RAAD
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Door Jos van der Horst

BEKIJK DE NIEUWSARTIKELEN OP 
WWW.SMALLINGERLAND.SP.NL OM 
ONZE POLITIEKE LIJN TE VOLGEN. 
OOK ONZE STANDPUNTEN ZIJN DAAR 
TE VINDEN.

Er zal op de ledenvergadering van 4 november een kandidatenlijst van 20 
mensen door het bestuur worden voorgedragen. De kandidatencommissie 
bestaande uit: Jan Drost (bestuurslid afdeling)Andries Tuinstra(lid 
afdeling), Sjouke van der Heide (bestuurslid afdeling), Anne van Dijk (lid 
afdeling) Fenna Feenstra (regiovertegenwoordiger Fryslan) en Jos van 
der Horst (huidig fractievoorzitter) heeft zijn werk gedaan en zal, als de 
ledenvergadering de lijst heeft goedgekeurd opgeheven worden. Hoe die 
lijst er inhoudelijk uitziet zal op 4 november pas naar buiten komen. 

Het verkiezingsprogramma is voor het grootste gedeelte klaar. Op 
bovengenoemde ledenvergadering zal ook het verkiezingsprogramma 
besproken worden. Vaststelling vindt dan plaats door de leden  van de 
afdeling met dien verstande dat er op een later tijdstip nog zaken aan 
toegevoegd kunnen worden als de politieke situatie dat vereist. Hiervoor 
zal door het bestuur mandaat gevraagd worden aan de ledenvergadering. 

VERKIEZINGEN 2014


