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ACTIVISME IS DE KRACHT VAN DE SP

Beste leden van de SP,

De SP heeft de afgelopen jaren veel succes en vooruitgang geboekt. 
Onze dank voor uw stem, het inspireren van uw familie en kennissenkring  
en misschien heeft u  wel actief meegedaan. Het verhaal van de SP dringt 
langzaam door bij de mensen. Het succes komt ook door onze grote 
acties van de afgelopen periode. Zichtbaar aanwezig zijn, ons verhaal 
kunnen vertellen door contact met de bewoners en daarbij reuring maken 
zodat we goed gezien en gehoord kunnen worden. De flashmob  in 
Drachten, grote acties in Leeuwarden en Sneek zijn enkele voorbeelden.

Ook hier in de afdeling in Smallingerland en hebben we een super 
resultaat behaald.Hierdoor zijn er veel actieve SP ers ook druk met een 
functie als raadslid , Statenlid ,wethouder en gedeputeerde. Door de 
deelname aan colleges is de drukte voor iedereen toegenomen.
we worden overal meer bij betrokken worden  wat meer fractie 
overleg inhoudt. Ook zijn er nog regio overleggen , partijraden, en 
bestuursvergaderingen .Kortom genoeg te doen. 

Bij de komende acties en de volgende verkiezingen van de  Tweede 
Kamer  willen we deze successen voortzetten door weer groter te worden. 
Dat kan alleen door de kracht van de SP, het activisme, te vergroten. 
Zonder actie geen fractie! 

We willen en moeten de komende tijd met veel onderwerpen actief aan 
de slag. Er is veel te doen, verdeling van welvaart en vermogen, zorg, 
handelsverdrag TTIP, ongelijkheid, nieuw belastingstelsel.  Dit kan alleen 
door de inwoners aan te horen en te betrekken.

Als campagne- en actieleider van onze afdeling kan ik momenteel 
door ons eigen succes niet zo’n groot beroep doen op al onze actieve 
vertegenwoordigers zoals voorheen, hoe graag ik dat ook zou willen.  De 
partij groeit en dat ik ook graag terug zien in het aantal actieve leden.
Ik wil daarom een  leuk groepje mensen  samenbrengen . Mensen die 
het vele SP-werk waarderen wat momenteel verzet wordt door de relatief 
kleine club zeer actieve mensen. Uw waardering zou kunnen bestaan uit 
het ,zo nu en dan, mee te doen bij acties.  Bij deze acties zullen  altijd 
wel ervaren leden de kar trekken maar zonder uw hulp is het moeilijk om 
acties groots aan te kunnen pakken. De reeds actieve leden zullen uw 
zichtbare waardering zeker fijn vinden en u graag enthousiasmeren om 
gezellig mee te doen.  Een actie met een grotere groep is altijd gezelliger, 
valt meer op , slaagt gemakkelijker en  is individueel minder belastend.
Ook het altijd  “moeten” is dan niet nodig  om een actie te kunnen houden 
en laten slagen.

Laat uw SP hart spreken en kom eens een keer langs bij een actie en 
sluit aan. Als laatste wijs ik u op de dichtregels  van Karel Glastra  van 
Loon. Deze woorden inspireren  mij zeker om actief te willen zijn voor de 
SP. U ook?

“BLIJF NIET MOKKEND AAN DE KANT STAAN, 
STEL EEN DAAD EN TOON JE MOED. 

LAAT JE WOEDE HAND IN HAND GAAN 
MET HET GOEDE WAT JE DOET!”

Reacties en suggesties,

André van Leeuwen
Actiecoördinator SP-Smallingerland
leeuwtjes400@hotmail.com
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Tekst Michiel Schrier

Nu het weer tegen het zomerreces aan loopt is het tijd voor reflectie. Elk 
jaar om deze tijd gaat het bestuur van de afdeling samen met de fractie 
een dag bij elkaar zitten om de zaken die de afgelopen periode gespeeld 
hebben eens goed te overzien. Daarna wordt bepaald of we nog wel de 
goede richting oplopen en de juiste dingen doen. Op zaterdag 27 juni 
trekken de fractie- en bestuursleden zich weer terug op een inspirerende 
plek in de omgeving van Drachten.

Ondanks het feit dat we nu inmiddels een jaar meebesturen in onze 
gemeente moeten we onszelf wel degelijk een aantal vragen stellen. 
Een van die vragen is: Zijn wij nog wel die bruisende actieve afdeling die 
mensen aan ons bindt en samen met ons het onrecht uit de wereld wil 
helpen? Na een jaar collegedeelname is deze vraag hoogst actueel. Ik 
denk namelijk zelf dat we op dat punt terrein aan het verliezen zijn. Dus 
moeten we nu met plannen komen om onszelf opnieuw uit te vinden. 

Onze afdeling telt zo rond de 280 leden. Daarvan zijn er zo’n 10 structureel 
actief en daar om heen zijn er nog 5 tot 10 mensen die zo nu en dan iets 
willen doen. Bij de laatsten heb je het over folders rondbrengen en af en 
toe op de markt staan. De eerste groep houdt zich voornamelijk bezig met 
afdeling-, raad-, gemeente-,provinciebestuur en hulpdienst. Bovendien 
houden deze mensen zich ook nog bezig met andere zaken binnen de 
partij en hebben vaak daarnaast een drukke baan.

De oproep van André van Leeuwen elders in deze Podium is mij dan ook 
uit mijn hart gegrepen. Mijn idee voor de 27 ste is dat we meer met onze 
leden moeten doen. Maar zoals met alle vrijwilligers kan en wil ik dit niet 
van boven af opleggen. Een nieuwe ronde “Nieuwe Kansen grijpen” zou 
naar mijn mening geen slecht idee zijn. Het was deze campagne van de 
SP die mij elf  jaar geleden ook actief maakte. Dat zou kunnen betekenen 
dat wij alle leden persoonlijk op gaan zoeken en kennismakingsavonden 
gaan organiseren. Maar nu loop ik denk ik teveel op de feiten vooruit. Het 
gaat er namelijk om dat we weten wat jullie ideeën zijn!

Hebt u ideeën, suggesties, vragen of zaken waar het bestuur van uw 
afdeling zijn voordeel mee kan doen, laat het ons dan weten. Dat kan via 
de mail smallingerland@sp.nl of via telefoonnummer 06-10427247. Graag 
voor vrijdag 26 juni zodat uw suggesties meegenomen kunnen worden op 
onze reflectiedag. 

NIEUWE KANSEN

Tekst Ramon Vos

Mirjam Postma is afgelopen raadsvergadering beëdigd als nieuw raadslid 
voor de SP. Familie en vrienden waren erbij om dit heugelijk feit mee te 
vieren. Mirjam vervangt hiermee Michiel Schrier. Zij was in het verleden 
al eerder steunfractielid en was ook bestuurslid. Ervaringen die haar 
zeker zullen helpen in haar nieuwe rol als volksvertegenwoordiger. In het 
dagelijks leven heeft zij, onder andere, samen met haar man Ulbe een 
boot- en vakantiewoningverhuurbedrijf in De Alde Feanen. Daarnaast is 
zij ook nog maatschappelijk actief.
 
Op de kieslijst stond André van Leeuwen nog boven Mirjam. André 
heeft aangegeven dat het raadslidmaatschap op dit moment niet te 
combineren is met zijn werk en andere activiteiten voor de SP. Zonder 
actie geen fractie is het motto van de SP. Wij kunnen het dan ook erg 
waarderen dat André deze rol op zich blijft nemen. Hoe belangrijk zijn 
werk is, kan je elders in deze Podium lezen. 

Wij wensen Mirjam de komende periode heel veel wijsheid en succes 
toe!

Zonder een afscheid hadden wij Mirjam nooit kunnen verwelkomen 
als raadslid. In dezelfde vergadering namen wij namelijk ook afscheid 
van Michiel Schrier. Zijn nieuwe taak voor de SP als gedeputeerde is 
wettelijk niet te combineren met het raadslidmaatschap. Michiel was voor 
de SP zeven jaar raadslid en daarvoor enkele jaren commissielid in de 
gemeente Smallingerland. 

Michiel heeft zich voornamelijk bezig gehouden als de deskundige voor 
algemene en financiele zaken. Hij maakte zich hard voor een gemeente 
waar geld niet wordt uitgegeven aan prestige, maar aan mensen.Binnen 
de fractie was Michiel een fijne collega om mee te werken en had van de 
meeste onderwerpen die langkwamen reeds een ruime dossierkennis. 
Buiten de raad was Michiel ook zeer actief bij het opzetten en uitvoeren 
van SP acties in de buurt. 

Tijdens het afscheid verhaalde Michiel dat zijn werk voor de 
gemeenteraad begon met de eerste plannen voor het Polderhoofdkanaal 
en dat bij zijn afscheid dit project bijna afgerond is. Als kersvers 
commissielid, in samenspraak met Frans Baron, stemden wij destijds 
in met de plannen. Het plan zou een positief effect hebben op de 

EXIT MICHIEL, WELKOM MIRJAM

Tekst Jos van der Horst, voorzitter

werkgelegenheid en als SP alleen maar ‘nee’ zeggen is ook niet erg 
constructief. Maar net als bij andere grote projecten was het niet 
alleen rozengeur en maneschijn. Op de vraag of de problemen met 
de aanwonenden van het kanaal nu echt waren opgelost kwam een 
bevestigend knikje van wethouder Van der Lek. We zullen zien!

Michiel verlaat onze afdeling niet, hij zal als bestuurs- en actief lid onze 
afdeling blijven versterken. Wij wensen Michiel heel veel succes!


