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Met het houden van het landelijk congres op zaterdag 14 
januari jl. is de campagne van de SP voor de landelijke 
verkiezingen op 15 maart begonnen. De afgevaardigden van 
de afdeling Smallingerland , een gezellige en gemotiveerde 
groep van 9 personen kwamen met nog ruim duizend SP’ers 
bij elkaar in Tilburg voor het XXII congres om het met behulp 
43.000 leden geschreven verkiezingsprogramma “Pak de 
Macht” vast te stellen. 

Na behandelingen van vele amendementen en de 
voordracht van mensen die voor ons de kar gaan 
trekken in de Tweede Kamer, hebben we een fantastisch 
verkiezingsprogramma en een prachtige activistische kieslijst.                                                                                                                   

Het congres werd afgesloten met een vlammende toespraak 
van onze lijsttrekker Emile Roemer. 

De SP staat niet alleen voor protest tegen geld en macht 
in de huidige maatschappij, maar laat ook zien dat wij als 
SP met goede alternatieven kunnen besturen. Zo zorgen 
we ervoor dat mensen weer kunnen deelnemen aan onze 
samenleving,  waarin zij de basisbehoeften die iedereen nodig 
heeft, kunnen bemachtigen. SP politiek gaat over eerlijkheid 
en betrouwbaarheid.

De SP wil breken met de neoliberale politiek van de 
afgelopen dertig jaar waarin meer markt en minder overheid, 
individualisme en concurrentie de toverwoorden waren. 

De SP gelooft in het collectief en samenwerking, hogere 
minimumlonen, een goede aanpak van de arbeidsmigratie, 
voor iedereen toegankelijk onderwijs, betaalbaar openbaar 
vervoer, betaalbare huurwoningen, betere zorg en sociale 
voorzieningen voor iedereen en aanpak van de groeiende 
kloof in de samenleving.
Vooral de maatschappelijke beweging van het Nationaal 
Zorgfonds (afschaffing van de marktwerking in de zorg en 
het eigen risico) is een speerpunt in de campagne naar de 
landelijke verkiezingen.
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PAK DE MACHT...VOOR EEN SOLIDAIR NEDERLAND
Tekst Ramon Vos

….. voor gelijkwaardigheid en eerlijk delen!

In onze afdeling was de campagne naar de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer al op 7 januari begonnen. De komende 
maanden, tot aan 15 maart, zullen we weer veel op straat te 
vinden zijn.     

In het Podium zullen data en locatie van de acties 
gepubliceerd worden.

We kunnen daar natuurlijk alle hulp bij gebruiken.                                                                                       
Dus wanneer je je aangesproken voelt, meld je dan aan bij 
onze afdeling en doe mee!!!

KLAAR OM TE KNOKKEN
Tekst Paul van Dijk



NIEUW BESTUUR
Tekst Michiel Schrier

Tijdens de ledenvergadering afgelopen maandag namen twee leden 
afscheid van het bestuur. Sjouke van der Heide stopt als bestuurslid 
(penningmeester) na dertien jaar en Jos van der Horst geeft na tien jaar 
de voorzittershamer door. Namens alle leden bedankt voor jullie jarenlange 
inzet. Zonder jullie had de SP nooit zo goed op de kaart gestaan in 
Smallingerland en Fryslan.

Wij zijn blij met onze nieuwe voorzitter André van Leeuwen. We kennen 
hem als een betrokken lid, altijd bereid tot actie! Verder zijn gekozen: 
Ramon Vos, Jeroen van der Wolf, Andries Tuinstra, Michiel Schrier en Paul 
van Dijk.

DEMOCRATIE BEGINT VAN ONDEROP
Tekst Ramon Vos

Wist u dat de SP in zes provincies mee bestuurt en ruim 450 raadsleden 
heeft? Welke in 40 gemeenten meebesturen waaronder de 4 grote 
steden? Hierbij werken we samen met nagenoeg alle politieke partijen en 
worden we lokaal gezien als een waardevolle partner waar rekening mee 
gehouden moet worden. 

Ook onze Smallingerlandse fractie knokt iedere dag voor een beter 
Smallingerland. Grotendeels onzichtbaar worden er besluiten gemaat 
over uw bibliotheek, uw schoolhuisvesting, de (thuis-)zorg, het zwembad 
en uw straat. Wist u dat alle SP-volksvertegenwoordigers begonnen 
zijn als vrijwilliger bij lokale SP fracties? Ze brachten in de straat 
tribunes rond, gingen flyeren of deden mee aan lokale acties. Zaken 

die van levensbelang zijn voor de lokale fracties maar ook voor de 
volksvertegenwoordigers in spe. Besturen die je namelijk niet op basis 
van saaie ambtelijke stukken waar maar een klein deel van de waarheid 
in staat. 

Besturen doe je samen met de mensen. Weten wat er speelt in de buurt 
is belangrijker dan alle ambtelijke stukken kennen die vol bullshit woorden 
staan. De afdeling Smallingerland is ook op zoek naar vrijwilligers. Wilt u 
eens kennis maken met onze club maken of eens meedoen met een actie 
(folders rondbrengen, flyeren of iets anders) laat het ons dan weten. 

Een rechtvaardige democratie kan niet zonder vrijwilligers!

AGENDA 
Zaterdag 28 januari 2017
11.00-13.00 uur
Verzamelen voor de Lawei

Actief in de wijk “De singels”

Zaterdag  4 februari 2017
11.00-13.00 uur
Verzamelen voor de Lawei.
Actief in de wijk  “De Drait”

14.00-15.30 uur
Verzamelen bij het winkelcentrum “De Drait”.
Actief in het wijk-winkelcentrum om de mensen 
aan te horen en te informeren.

Zaterdag  11 februari 2017

11.00-13.00 uur
Verzamelen voor de Lawei  en bij 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

Actie nationaal zorgfonds in Den Haag.
We gaan met de bus naar de grote 
campagne bijeenkomst met de SP en het 
NationaalZorgfonds.
Meld u aan  op : smallingerland@sp.nl
Nadere info zal volgen.

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.

André van leeuwen
Leeuwtjes400@hotmail.com 
06 47226520

 


