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Mijn naam is André van Leeuwen. Ik ben 47 jaar en geboren 
Drachtster. Ik ben al jaren actief voor de afdeling en houd 
me altijd bezig met het organiseren en uitvoeren van acties 
en heb na onze successen bij de vorige verkiezingen zitting 
genomen in het bestuur.  Wie ik verder ben en wat mij 
allemaal bezig houdt vertel ik u graag op een ander moment. 
Ik vertel nu graag wat over mijn motivatie en bereidheid om 
nog feller te strijden voor een socialere samenleving.

Dat begint bij SP-voorzitter Ron Meyer, hij praat graag in 
voetbalmetaforen. Ook ik maak geregeld vergelijkingen met 
de sport. Hij zegt dat onze ‘spits’ Emile Roemer moet kunnen 
scoren.  Zeker als íédereen in de partij harder gaat lopen. 
“Een sprintje erbij, een schouderduw of tackle extra, ook als 
dat misschien een lichte overtreding is en daarna nog een 
voorzet op maat. Vervolgens hoeft onze spits op 15 maart 
alleen nog maar zijn hoofd tegen de bal te zetten en scoren.  “
  
Achter Emile staat gelukkig een hele generatie partijgenoten 
waarvan de meesten nog zeker veertig jaar moeten werken. 
Hieruit zal vast ook weer een nieuwe leider in de toekomst 
naar voren komen. Ook in Smallingerland zijn mensen van 
verschillende generaties hard aan het werk op leidende 
posities. De kracht van leiderschap is niet alleen de 

boodschap verkopen. De kracht zit hem in het leveren van 
de sociale strijd. Deze mensen zijn altijd mijn motivators in 
mijn dienende rol. Nu als voorzitter zal aan mijn stijl niet veel 
veranderen. Mijn streven is wel om nog zichtbaarder te zijn 
maar wel in de dienende rol van onze mensen en idealen.

De teamgeest van onze 2e Kamerfractie is zo sterk 
dat iedereen fysiek en mentaal zo fit mogelijk aan de 
verkiezingscampagne wil beginnen. Roemer is sinds 
de zomer flink afgevallen. Hij sport veel, eet gezond. Dit 
inspireert ons ook in onze afdeling en zijn er hier ook “spelers” 
bezig met gezondere leefstijlen. 

De nieuwe campagnestijl, met zichtbare strijd, spreekt 
mij zeer aan. Op de SP-site, en ook al op billboards in het 
land, staat Roemer met een strijdlustig gezicht tussen de 
vijf SP-ers ná hem op de kandidatenlijst. Ze zijn, staat erbij, 
„klaar om te knokken”. Ook wij zijn klaar om te knokken in 
Smallingerland. Dit stralen we ook uit en is te zien op de foto 
van onze mensen die bij het congres is gemaakt. Ons team 
kan natuurlijk altijd versterking gebruiken. 

Een mooi zichtbaar resultaat van een idee uit onze afdeling 
zagen we tijdens de partijraad. Dit was namelijk een idee 
om ook zichtbaar te zijn tijdens (grote) binnen activiteiten. 
Een deel van de aanwezigen ging op zaterdag in Tilburg de 
wijken in om flyers uit te delen, te kloppen en te praten met de 
mensen. 

Zo merk je dat met je inbreng dat je ertoe doet bij de SP.
Ik vind dat we met Ron Meyer de voorzitter hebben die bij 
onze strijd past. Hij weet de strijd en het enthousiasme aan te 
wakkeren om nog veel meer mensen aan te spreken en het 
vuur aan te wakkeren. Dit is ook mijn speerpunt. Dat vraagt 
om een dienstbare houding. Ploeteren, niet mauwen als je 
een dagje geen zin hebt. Natuurlijk zal ik wel zorgen dat het 
allemaal leuk en gezellig blijft in onze afdeling. We willen met 
onze partij de mensen laten zien dat we niet alleen naast hen 
staan in hun buurten, wijken en straten maar dat we ook de 
mensen echt kennen en er zelf  zichtbaar wonen. 

Op dit moment voeren we volop actie voor het Nationaal 
Zorgfonds. Eerst werden we erom uitgelachen, nu heeft 
iedereen het over het afschaffen van het eigen risico en de 
hoge premiekosten. Er zijn echter veel meer zaken waar voor 
geknokt moet worden. 

Overal waar sociale onrechtvaardigheid en tweedeling om de 
hoek komen kijken, moet de SP pal staan om te knokken voor 
een betere wereld. 

Knokt u ook mee? Laat het mij weten!

André van Leeuwen
Voorzitter SP-Smallingerland
smallingerland@sp.nl
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KOM OOK NAAR 
HET NATIONAAL 
ZORGDEBAT 
OP 18 FEBRUARI! 

Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder 
eigen risico. Zij vinden dat het anders moet in de zorg. Huisartsen, 
fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychiaters en andere 
zorgverleners doen mee. Jij ook? Kom dan naar het Nationaal ZorgDebat 
op zaterdag 18 februari op het Malieveld in Den Haag. Op die dag laten 
we met zoveel mogelijk mensen zien dat het anders kan in de zorg. Kom 
naar de actiedag en laat de Haagse politici weten dat het Nationaal 
ZorgFonds er moet komen.

Meld je aan voor het Busvervoer van 18 februari

Vanuit het hele land vertrekken er bussen naar Den Haag. De 
opstapplaats is momenteel Heerenveen maar bij voldoende 
aanmeldingen gaat er ook een bus uit Drachten. De busreis kost 5 euro 
per persoon, te betalen bij het instappen (contant).  

Het programma in Den Haag duurt van 12.00 uur tot 13.30 in een tent op 
het Malieveld. Daarna lopen we een gezamenlijke mars door Den Haag 
en rond 15 uur wordt het programma afgesloten. Na afloop brengt de bus 
je terug naar je opstaplocatie. 

We rekenen op een grote opkomst!

Aanmelden kan op twee manieren:

Via de mail:  smallingerland@sp.nl
Via internet: https://nationaalzorgfonds.nl/busvervoer

Als er geen bus uit Drachten vertrekt  dan is meerijden vanuit 
Drachten naar Heerenveen zeker mogelijk.

AGENDA 
Zaterdag  11 februari 2017

11.00-13.00 uur
Verzamelen Lawei en wijkcentrum de Utwyk
Actie in wijk de “Zwetten”

14.00-16.00
Actief in winkelcentrum  “De Noorderpoort”
Verzamelen bij De bakker aldaar.

Zaterdag  18 februari 2017

Nationaal zorgdebat in Den Haag. Zie  de oproep 
en meld u aan!

Zaterdag  25 februari 2017

Dorpentocht
We gaan vele dorpen van onze gemeente 
bezoeken. De route zal via Drachtstercompagnie-
Houtigehage-Rottevalle Opeinde-Nijega Oudega 
de Wilgen en Boornbergum gaan. In elk dorp gaan 
we een flyer en een korte klop actie houden.
Verzamelen 11.00 uur voor de Lawei,
Alleen in uw eigendorp meedoen is ook al fijn.
We rekenen op een grote deelname van van vele 
SP-ers zodat we een mooie stoet vormen.

Zaterdag  4 maart 2017

11.00-13.00 uur
Verzamelen voor de Lawei  
Actie in wijk de Noord-Oost

14.00-16.00
Actief in wijk en winkelcentrum De Wyken”
Verzamelen bij de Snackbar aldaar.

Bij alle acties is later aansluiten en eerder afhaken 
geen probleem.

Niet geheel onbelangrijk zullen we de acties 
afsluiten met een drankje in café Marktzicht.

 


