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HELP OOK mEE mEt fOLdErEn Om 
SmaLLingErLand 100% SOCiaaL tE maKEn!

zaterDaG 8 Maart

Om 10.30 verzamelen voor 
de LaWeI

zaterDaG 15 Maart

Om 10.30 verzamelen op 
de parkeerplaats aan de 
Melkkelder in de trisken

Meer dan een bus vol SP’ers zwermde zaterdag 15 februari uit over 
de wijk de Swetten. Inzet was het verspreiden van de 100 % sociaal 
boodschap. Ondersteund door een geweldige verkiezingskrant werd 
er aangebeld en het gesprek aangegaan met de bewoners van deze 
prachtwijk in het hart van Drachten. In de week van 17 februari valt 
de stemkaart op de mat van alle bewoners van Smallingerland. De 
bijbehorende boodschap van de SP’ers was dan ook: Ga in ieder geval 
stemmen!

SWEttEn 100% SOCiaaL

Opgave of meer informatie bij André van Leeuwen: 06-47226520 of leeuwtjes400@hotmail.com



agEnda
BEStUUrS-/
fraCtiEVErgadEringEn
Geregeld komen het bestuur en/of de fractie
bijeen in het gemeentehuis in Drachten.

Eventueel inbrengen van agendapunten kan
bij ons secretariaat: smallingerland@sp.nl 

Wil de Pvda echt referenda kunnen houden of toch niet? 
In 2007 was het te wijten aan de regenteske houding van 
de sociaal-democraten dat er geen referendumverordening 
kwam in de gemeente Smallingerland.

Groot was de verbazing bij het invullen van de stemwijzer deze week. 
De PvdA is voorstander om bij belangrijke beslissingen de bevolking te 
raadplegen via een referendum. Volgens mij had deze mogelijkheid al 
sinds 2007 kunnen bestaan als de PvdA niet op regenteske wijze een 
voorstel hiervoor tegen had gehouden. Een voorstel dat nota bene door 
een werkgroep bestaande uit bijna alle raadsfracties was samengesteld. 
Als grootste partij wilde men de eis voor een gekwalificeerde meerderheid 
door de strotten van de overige leden van de werkgroep duwen. De rest 
van de werkgroepsleden vond het zuiverder om uit te gaan van een 
gewone meerderheid. Tijdens de vergaderingen van de commissie en 
de raad gaf de PvdA glashelder aan dat het stikken of slikken was. Het 
machtsmisbruik van de PvdA was reden voor de ChristenUnie, om in een 
stemverklaring haar teleurstelling uit te spreken over de houding van de 
PvdA. Het is voor de kiezers in Smallingerland te hopen dat de PvdA zich 
in de toekomst constructiever opstelt, anders kan deze verkiezingsbelofte 
van de PvdA al bij voorbaat bij het grof vuil.

HOE HOUdBaar ZiJn 
VErKiEZingSBELOftES
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Door Michiel Schrier

gESLaagdE aCtiE 
rOf-JESdag 

Het SP campagneteam was afgelopen woensdag op ROF-jes dag bij 
het gemeentehuis om verkiezingsfolders uit te delen en de 100% sociaal 
boodschap te verkondigen. Velen namen de folders in ontvangst en lieten 
zich overtuigen door onder andere Paul van Dijk (nummer 4 op de lijst), 
Marjan Wieldraaijer (5) en André van Leeuwen (6).

EindELiJKE EEn 
PLaKOOrLOg?
Na jaren van gezapigheid is er eindelijk een plakoorlog rond 
de verkiezingsborden in Smallingerland ontstaan. Het gaat 
hier weliswaar om de achterkant van de borden, maar toch. 
Vooral de PvdA en een kleine lokale splinterpartij proberen 
de plakkers van de SP te dwarsbomen. Het campagneteam 
van de SP wenst beide partijen veel succes met overplakken. 
“Onze posters zijn nog lang niet op,” aldus een ontketende 
campagneleider André van Leeuwen.

Het campagneteam van de SP bewaakt de borden in de gehele 
gemeente Smallingerland en de eerste overplakker van sociaal 
democratische huize is reeds op heterdaad betrapt. Deze 
persoon scheurde heel geniepig de 1 van 100% sociaal van het 
bord. Ook een poster van D’66 moest het ontgelden.

Lijsttrekker Jos van der Horst heeft wel eens gezegd dat het 
mooiste wat je tijdens verkiezingstijd kan overkomen wel een 
plakoorlog is. Dat het nu eindelijk zo ver is vervult hem dan ook 
met blijdschap. ”De romantiek van vroeger tijden herleeft zo en 
deze gemeente kan wat dat betreft wel wat peper gebruiken!“ 
aldus van der Horst.

UPDATE Inmiddels heeft de gemeente de ruimte om te plakken 
op de borden groter gemaakt.


