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Met het voorbereiden van de campagne waren we al vlot na 
het congres mee begonnen. Zeker omdat we er al vaak op 
uit waren voor het Nationaal Zorgfonds. De poster-plak-acties 
waren deze keer bijzonder. Anders dan anders, door de vele 
soorten en kleuren. De posters bestonden uit een set van 
twee of drie posters, waardoor we flink ruimte op de borden 
nodig hadden. Mede ook door de bijzondere kleuren vielen 
we wel op en hebben dan ook de nodige reacties gekregen. 
Doordat de meeste buurgemeentes geen eigen afdeling 
hebben was ons plakgebied: Smallingerland, Achtkarpelen, 
Tietjerksteradeel, West- en Ooststellingwerf.

We hebben gebruik gemaakt van verschillende nieuwe 
technische hulpmiddelen, waaronder: de Klop-app 
(hulpmiddel bij het langs de deur gaan), het belteam in 
Amersfoort, de Spits-app en veel reuring op twitter en 
facebook.
Dit heeft de SP veel goeds gebracht. Ook over media-
aandacht hebben we deze keer weinig te klagen, ook Roemer 
deed het goed in de landelijke debatten.
 
We waren niet alleen actief in onze eigen afdeling. We hebben 
ondersteuning geleverd bij een grote klopactie (bij de deuren 
langs) in Lemmer, waarbij Henk van Gerven aanwezig 
was. Verschillende debatten bezocht en waar mogelijk met 
voorzetten gesteund. 

Nieuw item was de Dorpentocht. We hebben zeven dorpen 
bezocht en overal een klop- en flyeracties gehouden. Ook 
hier hebben we veel positieve geluiden van de bewoners 
teruggekregen. 
Natuurlijk waren er ook acties in verschillende wijken 

en geregeld in het centrum van Drachten. De SP in 
Smallingerland heeft zich van zijn beste kant laten zien en 
horen…

…want traditiegetrouw hebben wij met de geluidswagen 
de laatste zaterdag vele wijken in Drachten bezocht. Ook 
de dagen voor de verkiezingen hebben we ons daarmee 
nog geregeld laten horen. U heeft ons vast gehoord en 
gezien. De gepimpte SP-bus was moeilijk te missen! Tijdens 
verschillende acties was het altijd wel gezellig en plezierig. 
Ik zou zeggen doe ook mee, volgend jaar bij de verkiezingen 
voor de gemeenteraad.

We hebben een prachtig resultaat behaald met 12.6 % van 
de stemmen in Smallingerland, wat inhoud dat meer dan 1 op 
8 mensen op de SP heeft gestemd. Meer dan dan de vorige 
landelijke verkiezingen! Ook hebben we in Smallingerland 
meer mensen dan ooit tevoren gesproken en zijn we er zeer 
blij mee dat het harde werken is beloond.

Bij vele acties hebben we ondersteuning gehad van SP-ers 
die alleen op “projectbasis” hun hulp konden aanbieden. 
Hiermee waren we erg blij. Hier waren ook SP-ers bij uit 
aanliggende gemeentes.
Hartelijk bedankt nogmaals aan alle mensen die op 
welke manaier dan ook voor de SP en de campagne in 
Smallingerland actief waren.

De plannen voor de komende periode en aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen krijgen al aardig vorm. Met de 
behaalde resultaten in Smallingerland kunnen we alleen 
maar met vertrouwen hiernaar uitkijken. We hopen dat we 
het enthousiasme weer aan kunnen wakkeren om met ons 
door te knokken voor een beter Nederland en Smallingerland. 
Kom gerust eens langs bij onze thema-avonden en/of actie 
momenten. Ook bieden wij scholing aan om uw kennis van de 
SP en lokale politiek te vergroten. Hoe meer actieve mensen, 
hoe beter. 
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VERSLAG VAN DE CAMPAGNE VOOR DE 2E 
KAMERVERKIEZINGEN
Tekst André van Leeuwen



DOMELA NIEUWENHUIS 
MUSEUM GERED!

De gemeente Heerenveen was voornemens flink op het museum 
te bezuinigen. De SP in Fryslân ondersteunde het Museum door 
steunbetuigingen te verzamelen. In totaal zijn er meer dan vijduizend 
steunbetuigingen binnengekomen, waarvan duizend plus door SP-ers op 
straat werden verzameld.

De socialisten wilden dat de collectie en het museum behouden blijven 
voor de streek die zich de bakermat van het socialisme mag noemen. 
SP afdelingsvoorzitter Dimph van Ruth: “Domela slaagde er in gewone 
mensen te winnen voor zijn idealen. Niet alleen de geschoolde arbeiders, 
maar ook de armen en werklozen. Niet alleen de fabrieksarbeiders in 
Amsterdam, maar ook de veenarbeider in Fryslân.” Volgens de SP’er 
zijn er meer overeenkomsten tussen de zienswijze van Domela en 
de SP van nu. “De zogenaamde afdrachtregeling van de SP, waarbij 
volksvertegenwoordigers een deel van een vergoeding inleveren, is ooit 
door Domela in het leven geroepen. Maar ook de opvatting dat wij niet 
politiek bedrijven vóór de mensen maar met de mensen is SP’ers uit het 
hart gegrepen”, aldus Van Ruth.

Wekenlang heeft de SP gestreden voor het behoud van het Domela 
Nieuwenhuis Museum. Naast een lezing door Ronald van Raak, was 
ook parijvoorzitter Ron Meijer aanwezig bij de manifestatie voorafgaand 
aan de raadsvergadering. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad de 
bezuiniging in te trekken en is het museum vooralsnog geholpen. 

AGENDA 
INFORMATIE- EN DISCUSSIEAVOND

Donderdag 20 april
20.00-21.30 uur 
Brede school De Drait

Een avond voor SP-ers die actief zijn of 
geïnteresseerd zijn in wat we doen.
Onderwerpen van deze avond zijn:

•	 Campagne bespreking
•	 Korte analyse van de uitslag  

Smallingerland
•	 Film SP-Amsterdam
•	 Plannen en ideeën voor de komende tijd.

Dit in een informele gezellige sfeer waarbij 
iedereen zijn inbreng mag hebben.

OPENLUCHTSPREEKUUR

Zaterdag 22 april
12.00-15.00 uur
Centrum Drachten onder het carillon 

Raadleden en actieve SP-ers zijn in het 
centrum van Drachten aanwezig.
Ze staan voor u klaar  om vragen en suggesties 
te horen en te beantwoorden.

BUURTEN IN DE WIJK

Zaterdag 6 mei
11.00-13.00 uur
Buurten in de wijk.
Verzamelen voor de Lawei.

Bewoners horen in vernieuwde wijken over het 
woongenot en de huurprijzen.

 


