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MEI ELKENIEN, FOAR ELKENIEN!

Op dinsdag 12 mei kon, na een intensieve, maar plezierig verlopen 
onderhandelingsperiode, het concept-coalitieakkoord aan de leden van 
de SP worden voorgelegd. Afgevaardigden van de lokale SP-afdelingen 
konden na een presentatie van fractievoorzitter Fenna Feenstra het 
akkoord lezen en vragen stellen aan de onderhandelaars.

Fractievoorzitter Fenna Feenstra: “De visie van het akkoord sluit aan 
bij de kernwaarden van de SP “menselijke waardigheid, solidariteit 
en gelijkwaardigheid”. Bij alles wat de provincie doet wordt er rekening 
gehouden met mens en milieu. De SP staat dan ook volledig achter 
de politieke opdracht van dit akkoord “Helpen het mogelijk te maken 
dat ieder mens mee mag doen in de Friese samenleving, elk op zijn 
eigen wijze” We kunnen met dit akkoord kansen creëren voor iedereen 
door in te zette op spreiding van goede voorzieningen en zorg in de 
buurt, te investeren in duurzame energie voor iedereen, stimuleren 
werkgelegenheid op het platteland en het bestrijden van armoede 
middels het kansenfonds”. De energiedoestellingen van 2025 zien we als 
kans voor mens en milieu. Lokale energie-initiatieven komen ten goede 
aan de lokale samenleving. Nieuwe boringen naar fossiele brandstoffen 

passen hier niet in, maar energiebesparingen en alternatieve energie wel. 
Net als duurzaam vervoer zoals water en fietsvervoer.”

Voor de SP in Fryslân is dit een historisch moment, maar 
ook een natuurlijke ontwikkeling van de partij. Sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar bestuurt de SP in de helft van 
de grote gemeenten van het land mee en zoals het er nu uitziet straks 
ook in de helft van de provincies. Dit wordt gedaan vanuit onze basis: 
problemen aanpakken voor en met de mensen. Het is daarom ook dat 
de SP de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de portefeuilles: 
sociaal beleid en zorg, duurzaamheid (inclusief mijnwet), milieu, 
wandel- en fietspaden en sport. Michiel Schrier, ervaren bestuurslid en 
gemeenteraadslid voor de SP in Smallingerland, gaat deze klus voor ons 
oppakken.

Na beantwoording van ongeveer vijfentwintig vragen was het toe aan de 
stemming en was er niet alleen unaniem steun voor het coalitieakkoord, 
maar ook voor Michiel Schrier. De leden hebben dus alle vertrouwen in 
de deelname van de SP aan het provinciebestuur en in Michiel Schrier 
als Gedeputeerde.

Op woensdag 20 mei is de besluitvorming over het coalitieakkoord en is 
de voordracht van de Gedeputeerden in de vergadering van Provinciale 
Staten.
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Tekst Michiel Schrier

Met groot verdriet moesten we deze maand afscheid nemen van 
Auke Veenstra. Auke was van 2001 tot 2005 afdelingsvoorzitter van 
SP Smallingerland. Later is hij nog jaren voorzitter geweest van de 
toenmalige SP afdeling Noord Oost Fryslân.

Toen ik halverwege 2004 wat actiever voor de SP begon te worden 
maakte ik voor het eerst kennis met Auke. Ik was uitgenodigd 
voor een bestuurs-vergadering in de oude raadsvleugel van het 
gemeentehuis in Drachten. De manier waarop hij de vergadering 
leidde, niet al te strak en lichtjes onderwijzend ,verried zijn 
vakmanschap. Fel en meelevend, zo kun je denk ik het karakter van 
Auke wel omschrijven. Op die eerste avond zei ik nog niet zoveel 
en hij kwam na afloop even bij me staan. “Ik hoop toch wel dat je 
het interessant hebt gevonden” vroeg hij. Ik knikte bevestigend 
waarop Auke me heel indringend aankeek en zei: “Ondanks het 
feit dat je er niets aan vond , hoop ik toch dat je de volgende keer 
weer wilt komen” Daarna ging het snel voor mij, ik bleef inderdaad 
terugkomen en Auke richtte een afdeling op in Achtkarspelen , toen 
nog samen met Kollumerland, Noord Oost Fryslân heette dat. Hij 
werd in januari 2005 in Smallingerland als voorzitter opgevolgd door 
Roel Akkerman.

Op de regionale en landelijke bijeenkomsten bleven Auke en 
ik elkaar zien en meestal reden we samen. De discussies over 
rechtvaardigheid en het echte socialisme blijven me tot op de dag 
van vandaag bij. Een gevleugelde uitspraak van hem was: “Als de 
SP opschuift naar rechts , zoals de PvdA doet, zoek ik een nog 
linksere partij op en anders richt ik hem zelf op”

In de opmaat naar de Statenverkiezingen van 2007 speelde 
Auke ook een prominente rol. Hij was het heel vaak niet eens 
met de beoogd lijsttrekker en latere fractievoorzitter. Dat hij gelijk 
kreeg bleek wel aan het eind van de Statenperiode in 2011 toen 
laatstgenoemde er met 3 zetels vandoor ging.

De laatste jaren hield Auke het vrij rustig voor zichzelf en zijn 
vrouw Riet. Wel roerde hij zich veel en vaak op facebook en 
schreef hij op de fora van de Leeuwarder Courant. Ook hebben 
hij en Riet nog stevig gefolderd in Surhuizum voor de afgelopen 
Statenverkiezingen. Auke is afgelopen maandag overleden aan de 
gevolgen van een hartstilstand.

In Auke Veenstra verliezen we een oprechte en felle strijder tegen 
het onrecht. Op zaterdag 2 mei klonk als laatste daad van verzet de 
Internationale in het kerkje van Surhuizum.

MEESTER AUKE 
IS NIET MEER

Tekst Michiel Schrier

Na de geweldige verkiezingen, waarbij de SP Fryslân landelijk de 
grootste groeier was, is er veel gebeurd en nu staan we aan de 
vooravond van een nieuwe stap voor de SP. Samen met de fractie, 
fractiemedewerkers, Ramon Vos, Esmee Gerbens en Jos van de Horst 
zijn wij aan de slag gegaan om gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid 
en solidariteit tot kernwaarden te maken van een coalitieakkoord. Een 
stap naar een college waarbij ik de eervolle rol van portefeuillehouder 
voor onder ander duurzaamheid en sociaal beleid mag vervullen.

Mijn overtuiging is dat je dit als gedeputeerde niet kan doen vanachter 
je bureau of vanuit de skybox. Ik vind dat de buurten, dorpen en wijken 
de schaal van de toekomst zijn. Beleid vorm je dan ook niet voor de 
mensen, maar samen met de mensen. Ik ben geen politicus, maar een 
volksvertegenwoordiger. 

Persoonlijk zal er veel voor mij gaan veranderen, maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat deelname van de SP, met dit college en dit akkoord, het 
beste voor de provincie is. Maar ook voor de SP in de provincie gaat er 
iets veranderen. Ondanks deze nieuwe rol moeten we onze wortels niet 
uit het oog verliezen en moeten wij actief blijven in de dorpen, buurten en 
wijken. Daarnaast moeten we de ambitie hebben om in alle gemeenten in 
Fryslân een volwaardige SP-afdeling neer te zetten, om zo samen met de 
mensen het verschil te kunnen maken. Een ambitie die nog belangrijker 
is dan alle mooie woorden in een coalitieakkoord.

STERKER IN FRYSLAN

Tekst Jos van der Horst
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