
Podium is een uitgave van de SP Smallingerland. Jaargang 11, nummer 8, oktober 2015

WE HEBBEN HET OVER MENSEN

Op dinsdag 13 oktober heb ik samen met de burgemeester de raad 
ingelicht over een aantal zaken betreffende het vluchtelingenvraagstuk. 
Veel in het nieuws de laatste tijd is de zogenaamde crisisnoodopvang. 
Vooral de vestiging van de opvang in Oranje zorgde voor veel commotie. 
Voor alle duidelijkheid hieronder de verschillende vormen van opvang 
waar het COA mee werkt:

•	 Crisisnoodopvang: locaties (sporthallen en dergelijke) die voor 
incidenten, rampen of crises worden gebruikt. Deze opvang is 
bedoeld voor 72 uur.

•	 Noodopvang: hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van 
zes tot twaalf maanden, voor 300 - 600+ personen.

•	 Tijdelijke opvang: recreatieparken/migrantenhuisvesting die deels 
door de verhurende eigenaar worden geëxploiteerd. Voor de duur 
van één tot twee jaar (300 - 800+ personen)

•	 Reguliere opvang: Een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA 
wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf twee jaar (300 – 1500+ 
personen).

De gemeente onderzoekt nu met het COA of het huidige azc uitgebreid 
kan worden naar 800 plaatsen. Het gaat hier dus om uitbreiding van 
de reguliere opvang. Ik vind en het college van B en W met mij,het 
gesleep met mensen niet wenselijk. Daarom kiezen we voor een meer 
permanente opvang, waar mensen even tot rust kunnen komen.
In april dit jaar sprak het college zich uit om de plaatsen in het azc 

uit te breiden van 475 naar 600. Bij dat besluit is ook de intentie 
uitgesproken mee te zullen werken aan een uitbreiding naar 800 
reguliere opvangplaatsen. Ook stemde het college in juni in met een 
nieuw opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
van 15 tot 18 jaar. Voor deze groep worden momenteel drie kleinschalige 
woonvoorzieningen buiten het azc gezocht. Elke woonvoorziening moet 
plaats bieden aan maximaal 20 jongeren, onder 24 uurs begeleiding. 
Voor de uitbreiding van het azc wordt gekeken naar het terrein direct ten 
zuiden van het azc. 

Voor mij staat centraal dat we moeten zorgen voor humane opvang voor 
mensen die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn. Het doet mij dan ook 
veel verdriet dat er mensen en partijen zijn die de vluchtelingenstroom 
naar Nederland en andere landen in Europa aangrijpen om de angst voor 
het vreemde te voeden. Elke dag weer wordt deze angst aangewakkerd 
door mensen en partijen die het niet zo nauw nemen met de feiten en de 
ene onwaarheid na de andere over de bühne schreeuwen met als enige 
doel electorale winst. 

Dat we iedereen goed moeten informeren over onze plannen als 
het om vluchtelingen-opvang gaat, staat buiten kijf. Verder kijken 
we naar mogelijkheden om mensen met een verblijfsvergunning 
zo snel mogelijk te vestigen. Hierbij zijn we ook afhankelijk van de 
landelijke besluitvorming. Inmiddels liggen er voorstellen om deze 
huisvesting “sober en rechtvaardig” in te richten en de urgentie voor de 
vergunninghouder op de wachtlijst voor een woning te schrappen. 

Mijn partij staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. De vluchtelingencrisis brengt al deze kernwaarden in mijn 
ogen in gevaar. We moeten ons niet laten leiden door angst maar ook niet 
de ogen sluiten voor de problemen die opvang met zich meebrengt. Laten 
we niet vergeten dat we het bovenal over mensen hebben!

COLOFON
Podium is een uitgaven van de SP Smallingerland
Redactie: Michiel Schrier, Ramon Vos en Jos van der Horst
smallingerland.sp.nl | smallingerland@sp.nl

Tekst Jos van der Horst



Tekst Michiel Schrier

Tekst André van Leeuwen

Met een stem op de SP laat je zien dat het onrecht in Nederland en in 
de wereld jou niet koud laat. Sterker u heeft ook de volgende stap gezet, 
u bent aangesloten bij de SP. Niet langer toekijken en afwachten maar 
een concrete bijdrage leveren aan een socialer Nederland en een betere 
wereld! Daar zijn wij erg blij mee: hoe meer mensen meedoen, hoe meer 
we voor elkaar kunnen krijgen

SP Smallingerland is al succesvol, zowel dankzij onze acties als door 
onze inzet in het college, maar bij de komende acties en verkiezingen 
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 zou ik graag de 
hoeveelheid actieve leden zien groeien. Daarom wil ik 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 hulp 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 en 
met uw hulp kunnen de acties beter uitgevoerd en leuker worden. 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!

Reacties en suggesties, 
André van Leeuwen Actiecoördinator SP-Smallingerland 
leeuwtjes400@hotmail.com 

RON MEYER!

AGENDA 
MAANDAG 19 OKTOBER 
KANDIDAAT SP-VOORZITTER RON MEYER

•	 Activisme en toelichting op kandidatuur 
voorzitterschap SP 

•	 Brede School de Wiken 
•	 Middelwijk 2 Drachten
•	 Inloop vanaf 18.30 en start 19.00

ZATERDAG 31 OKTOBER
OPENLUCHTSPREEKUUR

•	 Actuele zaken die politiek spelen
•	 Centrum van Drachten
•	 11.00 uur tot 15.00 uur

DONDERDAG 5 NOVEMBER
LEDENVERGADERING

•	 Nota van wijzigingen en kandidatenlijst 
bestuur voor het congres van 28 november in 
Maarsen

•	 Brede School de Wiken 
•	 Middelwijk 2 Drachten
•	 Inloop vanaf 19.30 en start 20.00

Wij hopen dat dit bericht u nog op tijd bereikt, want maandag 19 oktober 
organiseren we als SP-afdeling Smallingerland een extra ledenavond. 
Ron Meyer, één van de twee kandidaten voor het partijvoorzitterschap, 
komt langs om het met ons te hebben over zijn visie op de partij en om te 
luisteren naar al onze ideeën en ervaringen. Alle SP-leden zijn van harte 
welkom.

We zullen het tijdens deze avond met Ron hebben over het activisme 
binnen de SP. Ron is momenteel naast zijn fractievoorzitterschap van de 
Heerlense SP ook actief als vakbondsleider bij de FNV. Daarmee haalde 
hij de afgelopen jaren meerdere keren het landelijke nieuws met acties 
rond de cao van schoonmakers en het minimumjeugdloon.

Ron zal maandagavond zijn ideeën over activisme toelichten: Hoe kunnen 
we onze ideeën kracht bijzetten? Hoe kunnen we onze basis in buurten 
en op straat uitbouwen? En: hoe kunnen we aanvallen en veroveren? 
Kortom, een niet te missen kans als lid van de SP! 

Daarna zal Ron zich presenteren als kandidaat-voorzitter van de SP. 
Wat zijn de ideeën van Ron? Wat brengt de partij verder? Hoe gaat de 
samenwerking? 

SP Smallingerland heeft reeds in een officiële algemene ledenvergadering 
een afvaardiging gekozen voor het landelijke SP congres.  Hier wordt dan 
de nieuwe voorzitter samen met een nieuw partijbestuur verkozen.

Zoals altijd is er achteraf 
gelegenheid tot een gezellig 
drankje met elkaar. 

Inloop is vanaf 18:30 en we 
beginnen om 19:00.

Brede School de Wiken: 
Middelwyk 2, 
9202 GV Drachten.

Voor meer informatie zie: 
www.smallingerland.sp.nl

Tot Maandag!

Tekst André van Leeuwen
WORDT ACTIEF!


