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Naar aanleiding van signalen van ondernemers en 
aanwonenden van de Markt te Drachten heeft de SP 
Smallingerland een buurtonderzoek uitgevoerd naar de 
herinrichtingsplannen.

Dit is gedaan met een leuke groep actieve vrijwilligers en 
heeft de eerste week van februari plaats gevonden.  We 
zijn in gesprek geweest met de ondernemers, bewoners 
en de besturen van de vereniging voor eigenaren. We 
bespraken zaken zoals de bekendheid van het plan, de 
voorlichting over essentiële details die van invloed zijn op de 
belanghebbende. Tevens luisteren we naar de ondernemers 
en aanwonenden over wat zij meenden wat het plan voor 
hun zou betekenen. Daarnaast is er contact geweest met een 
verkeersdeskundige.

Onze bevindingen waren dat de bewoners niet op de hoogte 
waren over de plannen om parkeerplaatsen aan te leggen 
direct onder/voor hun flat. De vereniging van eigenaren (VVE) 
gaf aan dat ze hier niet specifiek over zijn ingelicht en dat dit 
ook niet duidelijk is geworden op de inloop middag van de 
gemeente die vorig jaar juli was gehouden.

De ondernemers kwamen er ook pas later achter dat er direct 
voor hun deur parkeerplaatsen komen. Ook lijkt de stoep 
aanzienlijk smaller te worden volgens de tekening van het 
plan.
De snackbar raakt een groot deel van zijn stoep kwijt voor zijn 
entree en aan de kant van zijn ijsloket. Hij voorziet gevaarlijke 
situaties door de smalle stoep wanneer de plannen doorgaan. 
Hij geeft aan dat In gesprekken met de Gemeente er weinig 
beweging zit en hij niet akkoord kan gaan met de voorstellen 
die er nu liggen.

Inmiddels heeft de SP Smallingerland vragen gesteld aan 
het college en aan de verantwoordelijke wethouder in de 
gemeenteraad. De antwoorden kwamen niet geheel overeen 
hoe de bewoners en ondernemers de plannen zien en 
communicatie met gemeente hebben ervaren. De wethouder 
zegde naar aanleiding van onze vragen wel toe nogmaals in 
overleg te gaan met de belanghebbenden.

‘DE MARKT’ OP DE SCHOP?
Tekst: André van Leeuwen en Ramon Vos



Op 21 maart kunnen miljoenen Nederlanders hun stem 
uitbrengen op de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Met veel energie, geweldige ideeën en duizenden 
actievelingen zijn we bezig met een fantastische campagne. 
En onze nieuwe leider Lilian Marijnissen gaat voorop. 
We willen zoveel mogelijk mensen spreken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De SP en Lilian 
willen alles uit de kast halen willen op verrassende wijze 
overal in de buurt aanwezig zijn.

Daarom ben ik verheugd u te mogen uitnodigen voor een hele 
bijzondere avond. Nog nooit eerder vertoond in Nederland! 
Op 19 februari verschijnt Lilian namelijk op 4 podia tegelijk. En 
u kunt erbij zijn. Wees welkom op deze verrassende aftrap in 
Haarlem, Breda, Nijmegen of Zwolle. 

Vanuit de afdeling SP Smallingerland gaan we natuurlijk ook 
naar deze avond in Zwolle.

Meld u zich ook aan via de mail die u hierover heeft 
ontvangen?

Lukt het opgeven niet dan doen wij dat graag voor u. Ook 
kunnen we vervoer regelen vanuit de afdeling. Als u mee wilt 
rijden Geef dat door via smallingerland@sp.nl of telefonisch  
op 06 47226520.

Het wordt vast een fantastische avond en we hopen we dat 
we met een grote groep mensen uit Smallingerland aanwezig 
kunnen zijn.

André van leeuwen
Afdelingsvoorzitter 
SP Smallingerland

AGENDA 
DORPENTOCHTEN 2018
Voor de verkiezingen gaan we natuurlijk  
naar onze dorpen. We bellen aan en 
verspreiden onze verkiezingskranten.. Beide 
keren verzamelen we voor de Lawei.

Vrijdag 16 februari
13.30-15.00 uur 
BOORNBERGUM, KORTEHEMMEN, DE 
WILGEN EN  SMALLE EE

Zaterdag 17 februari
11.00-15.00 uur 
DRACHTSTERCOMPAGNIE, 
HOUTIGEHAGE, ROTTEVALLE, OPEINDE 
NIJEGA EN OUDEGA

BUURTEN EN FLYEREN IN DE BOUWEN
Vrijdag  23 februari
13.30-15.00 uur
Verzamelen op het plein voor de Lawei.

BUURTEN EN FLYEREN IN DE VENEN
Zaterdag 24 februari
11.00-13.00 uur (De Venen) 
13.30-15.00 uur (Centrum/Carillon)
Verzamelen op het plein voor de Lawei.

BUURTEN EN FLYEREN IN DE SINGELS
Vrijdag  2 maart
13.30-15.00 uur
Verzamelen op het plein voor de Lawei.

SUPERZATERDAG
Zaterdag 3 maart

11.00-13.30
Verzamelen op het plein voor de Lawei.
Buurten en flyeren in De Bouwen

12.00-16.00 uur 
Kraam in het centrum van Drachten. Muziek 
door Gjalt de Jong.
SP-campagne avond. 

19.30-21.30 uur 
Campagneavond in café marktzicht
Deze avond wordt muzikaal ondersteund 
door Gjalt de Jong.

Aanmelden voor deze activiteiten kan op 
smallingerland@sp.nl en via 06 47226520
Spontaan langskomen en meedoen is ook 
geen probleem.

Vervoer van en naar deze activiteiten kan 
worden verzorgd.

 

SP ALTIJD IN DE BUURT
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