
SP-Smallingerland van 2 naar 3 zetels 

 
Smallingerland was één van de weinige  
gemeentes in Friesland waar de SP mee mochten 
en konden doen aan de gemeente 
raadsverkiezingen. Vanaf het definitieve akkoord 
waren we aan de slag gegaan met het opzetten 
van een campagneteam en ideeën voor de 
campagne. De ideeën vanuit de landelijke 
campagneteam pasten wel goed bij ons. Hierin  
werden verschillende sporen uitgezet op lokale 
thema’s met lokale bekende mensen, op onze 
specifieke SP werkwijze en op de landelijke 
thema’s met bijbehorende landelijke 
ondersteuning. Uit analyses bleek namelijk dat 
mensen met allerlei verschillende reden op de SP 
stemmen. Met die bril op hebben we dan ook 
campagne gevoerd. Onze lokale campagne had 
drie verschillende stijlen: het landelijke geluid met 
het beeldmateriaal dat daarbij hoorde, de nadruk 
op bekende lokale gezichten zoals lijsttrekker Van 
der Molen en het verhaal van onze nummer twee 
op de lijst, Jamal Al Sari. Vlak voor de verkiezingen 
hebben we een filmpje met Jamal in de hoofdrol 
online gepromoot.   

 
Van 7% naar 9,8% van de stemmers 
 
De weer groeiende steun voor de lokale  SP heeft 
verschillende oorzaken. De eerste analyse is dat 
er stemmers terug van de ELP zijn gekomen die 
de koopzondag vorige keer belangrijk vonden 

maar ook nieuwe stemmers met lokale thema’s. 
Daarnaast is er best veel armoede in 
Smallingerland waar we afgelopen periode de 
nodige aandacht aan gegeven hebben. Veiligheid 
is bleek ook voor veel inwoners een belangrijkpunt 
en zijn onze acties daarop beloond.   
 
Digitaal campagne voeren wordt steeds 
belangrijker.  Vanaf het begin waren we ons daar 
van bewust en hebben we een speciale campagne 
website gelanceerd. Voor campagne filmpjes 
hebben we ook een specialist .  Met resultaat de 
filmpjes van Jamal welke u vast niet ontgaan zijn. 
De Klassieke campagne in de wijken kwam ietsje 
minder dan voorgaande edities van de grond. Het 
tekort aan actieve mensen speelde daarbij parten 
en waren we niet meer in staat tegelijkertijd een 
actie in het centrum te combineren met een actie 
in de wijk. Gelukkig heeft dat geen grote invloed 
gehad op het resultaat. Kortom we hebben 
gewoon een hele goede campagne gevoerd. De 
uiteindelijke opbrengst was een zetel meer en zijn 
we van 2 naar 3 zetels gegaan. We willen een 
ieder die op wat voor manier heeft bijgedragen aan  
door mensen in je eigen omgeving te inspireren 
om op de SP te stemmen, dan wel met een 
zichtbare SP uiting herkenbaar waren, digitale 
berichten hebben geliket en gedeeld en/of 
meegedaan hebben aan campagneacties op 
straat via deze weg nogmaals bedanken. 
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Binnenkort gaan we dit succes zeker nog vieren in 
de afdeling. 
 

Komende Maandag 11 april  
Algemene jaarvergadering.  

 
Komende maandagavond 11 april organiseren 
we de Algemene jaarvergadering. Nu na de 
Gemeente- raadsverkiezingen en de 
opgeheven Corona maatregelen is daar tijd en 
ruimte voor. Deze keer doen we dat in 
wijkcentrum de Kouwe  aan de vogelweide 5 
in Drachten.  
 
We gaan deze avond beginnen met een korte 
terug blikken op de campagne en het goede 
resultaat. Aansluitend gaan we kort door  
jaarverslagen bestuur, fractie en 
penningmeester. Het bestuur zal tevens 
decharge vragen om weer een jaar verder te 
mogen.  Na de pauze gaan we het jaarplan 
2022 doornemen. Met dat jaarplan willen we 
de komende tijd insteken op het versterken 
van de afdeling. Naast het bestuur en fractie 
willen we de huidige kerngroep verder 
uitbouwen en een belangrijkere plaats geven 
in de afdeling. Ook zijn er ideeën hoe we de 
komende tijd bij fractie en actie de leden 
inwoners weer gaan betrekken. Hierover 
horen we ook graag jou mening en ideeën. We 
zien je daarom graag bij deze 
ledenbijeenkomst verschijnen en bouwen we 
verder aan de SP in Smallingerland.  
 
Aanmelding graag via een mail naar 
smallingerland@sp.nl  maar bellen of appen 
naar 06 47226520 kan natuurlijk ook! 
Spontaan aansluiten is natuurlijk mogelijk. 
Problemen met vervoer? Neem dan ook 
contact op   
 
 

COLOFON  
Podium is een uitgave van de SP Smallingerland.  

www.smallingerland.sp.nl | smallingerland@sp.nl 

Wooncrisis 
Er zijn momenteel grote tekorten aan sociale 
huurwoningen en betaalbare koopwoningen in 
Smallingerland. In de campagnes hadden alle 
partijen het over wonen. De woningstichting 
verkoopt nog steeds woningen. Daarover 
hebben we vragen gesteld. Daarnaast zijn de 
er steeds meer woningen die opgekocht 
worden door beleggers om vervolgens 
particulier te gaan verhuren of zelfs verkamerd 
worden. Voor dat laatste is een vergunning 
nodig maar de voorwaarden lijken niet streng 
genoeg om dat zomaar te verbieden. 
Geschikte locaties kunnen prima verkamerd 
worden omdat er best veel vraag is naar die 
manier van wonen maar zijn gewone 
gezinswoningen in woonwijken daar ook 
geschikt voor?  Meningen, ideeën, aan-

Algemen jaarvergadering  
Maandag 11 april  
wijkcentrum “De Kouwe” 
Vogelweide 5 Drachten 
 
19.00 -19.30 uur      inloop  met koffie en thee 
19.30 - 19.45 uur     Terugblik  Gemeente    
                                    raadverkiezingen  
19.45  -20.30 uur     Jaarverslagen 2020  
20.30-  20.45 uur     verkiezing bestuur  
                                    afgevaardigden 

                       conferentie 30 april  
20.45 - 21.00 uur     Pauze met een drankje 
21.00 - 21.10 uur     Provinciale Staten      
                                    verkiezingen 2023  
21.10 - 21.30 uur     Jaarplan 2022  
21.30                          sluiting        
 
Aanmelding graag via een mail naar 
smallingerland@sp.nl  maar bellen of appen 
naar 06 47226520 kan natuurlijk ook! 
Spontaan aansluiten is natuurlijk mogelijk.. 
Problemen met vervoer? Neem dan ook 
contact op. 
 



vullingen of misstanden horen of lezen we 
graag.  


