
MEER VEILIGHEID IN DE OPENBARE 
RUIMTE! 
 

 
 

Smallingerland moet een gemeente zijn waar iedereen zich 
prettig voelt, waar ondernemers zich graag willen vestigen 
en waar je aangenaam kunt wonen, werken en recreëren. De 
afgelopen periode hebben we steeds meer verhalen 
gehoord dat dit niet altijd het geval is.  Aan de hand daarvan 
heeft de SP een actie bijeenkomst gehouden waarbij we het 
Thalenpark hebben verlicht. Ondanks het stormachtige 
weer, waardoor het hele park verlichten niet mogelijk was, 
werd onze actie in het Thalenpark zaterdag 29 januari goed 
bezocht.  
 
Als voorbeeld “onze” Janny. Zij woont in de wijk 
aangrenzend aan het Thalenpark. Door meerdere voorvallen 
van zeer seksueel grensoverschrijdend gedrag is zij angstig. 
Angstig om de hond uit te laten in het park, angstig om naar 
het centrum te lopen en angstig om van het café weer naar 
huis te lopen. Deze nare voorvallen hebben zich afgespeeld 
in en om het veel te donkere Thalenpark en hádden mogelijk 
voorkomen kunnen worden als er verlichting aanwezig was 
geweest. Janny spreekt hier openlijk over en is erachter 
gekomen dat dit echt een groot probleem is, met haar zijn er 
vele anderen.    
 
We hebben vele verhalen gehoord dat door het ontbreken 
van verlichting mensen zich erg onveilig voelen, geen 
overzicht hebben, de angst om te vallen en om het park te 
bezoeken. Mensen die niet goed ter been zijn of minder zicht 
hebben willen ook in de donkere maanden graag gebruik 
maken van het park voor bijvoorbeeld een ommetje na het 
eten. Inwoners zijn over het algemeen blij met het park en 
wordt er veel gebruik van gemaakt door een 
verscheidenheid aan mensen uit de buurt en jongeren uit 
Drachten. Ook de, op gezette tijden geplande, culturele 
activiteiten worden zeker gewaardeerd.  
Helaas zijn er overdag zijn ook geregeld situaties met 
groepen jongeren die een gevoel van onveiligheid geven en 

daardoor mensen uit de buurt weerhouden het park in te 
gaan.  
 
Ook hebben we veel van de bewoners over de 
verkeersveiligheid rondom het Thalenpark gehoord. Op de 
Lange West is het steeds drukker geworden en wordt veel te 
hard gereden. Het oversteken van deze 50 KM weg ter 
hoogte van één van de drie ingangen van het park is voor de 
veelal oudere bewoners door de jaren heen steeds 
gevaarlijker geworden. Verder hoorden we verhalen over 
parkeeroverlast van mensen die in het centrum werken. De 
parkeerdruk is door de eigenbewoners al erg hoog en 
moeten ouderen die minder ter been zijn geregeld een eind 
van hun huis af parkeren.  
 
Er blijkt dat er een vertegenwoordiging van bewoners al 
lange tijd in gesprek zijn geweest met de gemeente maar 
resultaten tot dusver zijn uitgebleven. Het is ons al langer 
duidelijk dat parken beter verlicht moet worden. We gaan 
zorgen dat onze vragen over meer verlichting en toezicht in 
de parken nu maar eens  beantwoordt gaan worden. Enkele 
actieve bewoners, die ook namens veel andere bewoners 
spreken, hebben de SP gevraagd samen met hun voor meer 
verlichting , meer toezicht  en veilige oversteekplaats te 
willen strijden. De SP in Smallingerland neemt die 
handschoen op!  
 
Janny Timmerman 
 
 
CAMPAGNE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 

 
 
Zaterdag 19 februari was de landelijke aftrap voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Na een livestream met Lilian 
Marijnissen zijn we de wijk de Swetten in gegaan. 
Daar hebben we inwoners gesproken en voorzien van onze 
verkiezingskrant. De grootse zorgen gingen over de alsmaar 
stijgende lasten en het achterblijven van het inkomen, 
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Super zaterdag 26 februari  Wijk Noord-
Oost verzamelen bij de Jumbo Noorderpoort 
Van 11.00-12.30 uur  en 13.00-14.30 uur    
Buurten en flyer acties in de wijk   
 
Super zaterdag 5 maart    Wijk de Trisken  
verzamelen bij buurtcentrum de Skammel 
Van 11.00-12.30 uur  en 13.00-14.30 uur     
Buurten en flyer acties in de wijk   
 
 
Super zaterdag 12 maart   Wijk de Wyken. 
Verzamelen bij winkelcentrum de Wyken  
Van 11.00-12.30 uur  en 13.00-14.30 uur     
Buurten en flyer acties in de wijk 
 
Door de weekse flyer acties: 
Er zijn dagelijks flyeracties gepland. De agenda daarvan 
is via een mail aan actieve SP-ers rond gestuurd. Wilt u 
ook meedoen maar geen agenda ontvangen? Laat het 
ons weten. 
 
Zelf in uw dorp of wijk flyeren: 
Dat kan natuurlijk ook. Daarvoor brengen we graag 
onze verkiezings- kranten bij u langs. 
 
Voor deelname graag een reactie naar 
smallingerland@sp.nl, een appje of belletje naar 06 
47226520 maar spontaan aansluiten is natuurijk ook 
geen probleem. 
 

waardoor er amper geld overblijft voor een beetje 
fatsoenlijk en gezond eten. Hier waren een mooi aantal 
actieve SP-ers bij aanwezig. Het was een gezellige dag 
waarbij een hapje en een drankje natuurlijk niet vergeten 
worden. Doe je ook mee met onze campagneactiviteiten de 
komende periode?  
 

 
 
VAN ARMOEDEBELEID NAAR 
ARMOEDE BESTRIJDING  
Iedereen roept: “Smallingerland is een sociale gemeente!”  
maar is onze gemeente dat nog wel? Jarenlang liberaal 
beleid van Rutte zorgde voor structurele lokale financiële 
problemen en grote tekorten aan woningen. Dit met als 
gevolg jarenlange bezuinigingen op o.a. zorg en sociale 
voorzieningen zoals de bijzondere bijstand en de 
huishoudelijke hulp. Smallingerland is een gemeente waar   1 
op de 3 huishoudens betalingsachterstanden hebben, 2100 
geregistreerde huishoudens problematische schulden 
hebben en er ruim 3000 huishoudens op of onder de 
armoedegrens leven. Daarnaast zijn de wachttijden voor een 
sociale huurwoning veel te lang. Dat vinden wij geen sociale 
gemeente! De lokale afdelingen van Rutte4 zullen dat foute 
landelijk beleid niet tegengaan. Daarom moeten we ”van 
armoedebeleid naar armoede bestrijding!” 
 

RAAMPOSTERS 

   
 
In deze Tribune zit een verkiezingsposter bijgevoegd. We 
zouden het enorm waarderen als deze ook voor de ramen 
komen te hangen. Ook de posters voor de ramen helpen ons 
echt en laat je tevens zien dat je een trotse SP-er bent. 
Mocht je graag een grotere poster willen, die brengen we 
graag bij je langs! Laat het ons weten. Ook mooie borden 
voor in de tuin zijn beschikbaar en plaatsen we graag.    

 
SOCIALMEDIA 

Socialmedia zoals Facebook en Instagram zijn ook voor 
politieke partijen een belangrijk medium. De SP is daarmee 
altijd vooruitstrevend geweest. Voor de gemeenteraads- 
verkiezingen hebben we nu een speciale website gemaakt. 
spsmallingerland.nl. Hier vindt je alles terug over de 
verkiezingsthema’s, het volledige programma en onze 
kandidaten. Bezoek onze websites, Facebook en Instagram 
om ons te volgen. We hebben een  geweldig 
campagnefilmpje. Het ‘liken’ en ‘delen’ van berichten zorgt 
ervoor dat meer mensen onze berichten zien en lezen. 
Daarom onze oproep om de SP ook op deze manier te gaan 
steunen. 
 
BEREIKBAARHEID PER MAIL 
We communiceren geregeld per mail met de leden en hopen 
we dat de berichten gezien worden. Helaas zijn niet van alle 
leden ons de mailadressen niet bekend of niet recent meer. 
Ontvangt u geen mail van de SP geef dan uw huidige 
mailadres aan ons door. Zorg ook dat smallingerland@sp.nl 
als veilige afzender bij u staat ingesteld zodat u ook geen 
lokaal nieuws van ons mist.  

COLOFON  
Podium is een uitgaven van de SP Smallingerland.  
www.smallingerland.sp.nl | smallingerland@sp.nl 
06 47226520 


