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Afgelopen maand vierde Sociaal Pension van de Zienn aan 
de Stationsweg hun vij jarig jubileum door onder anderen 
een bijeenkomst voor raadsleden te organiseren. In die vijf 
jaar vangt Zienn mensen op die geen thuis hebben in een 
prachtig verzorgd pand. Voorheen vond de opvang van dak-en 
thuislozen voornamelijk in Leeuwarden plaats. 
Het is voor de mensen veel prettiger om in hun eigen 
omgeving opgevangen te worden. Zij hoeven dan niet te 
wennen aan een nieuwe woonplaats. Tevens kunnen zij dan 
nog gemakkelijker contact houden met familie of mensen die 
zij kennen. 

De leidinggevende van Zienn gaf aan dat op basis van rapport 
Dannenberg het landelijke advies is dat nog meer gekeken 
gaat worden welke bewoners in de toekomst zelfstandig 
kunnen gaan wonen. Het is niet meer van zelfsprekend 
dat mensen blijvend beschermd wonen in een omgeving 
waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. De SP-fractie 
vindt het een goede zaak dat er gekeken wordt naar wat de 
mogelijkheden van mensen zijn om zich verder te ontwikkelen 
dat zij kunnen verhuizen naar een eigen woonplek. Echter 
dat meer mensen van Sociaal Pension zelfstandig gaan 
wonen moet geen bezuiniging zijn. Juist voor de mensen die 
kwetsbaar zijn moeten er in Drachten genoeg plekken blijven 
volgens de SP-fractie waar begeleiding wordt geboden die de 
mensen nodig hebben.
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VIJF JAAR SOCIAAL PENSION DRACHTEN
Tekst Mirjam Postma, Foto’s ZIENN

De SP in Smallingerland zet zich op alle fronten actief in 
voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. Of het nu gaat om wonen, werken, zorg, milieu of 
onderwijs. We doen dat altijd samen met de mensen die het 
aangaat. Op straat, in de buurt en ook in de gemeenteraad. 
In Smallingerland zitten we nu met vier raadsleden in de raad 
en met onze eigen wethouder nemen we ook deel aan het 
gemeentebestuur.

In maart 2018 zijn er weer raadsverkiezingen. Natuurlijk willen 
we met zoveel mogelijk goede SP-volksvertegenwoordigers in 
de nieuwe gemeenteraad.

Daarom deze oproep: Wil je namens de SP in de nieuwe 
gemeenteraad? Meld je dan snel aan. Je moet wel SP-lid 
zijn, in Smallingerland wonen, en mee willen doen aan onze 
afdrachtregeling.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde 
aanmelding en CV naar afdelingsvoorzitter Andre van 
Leeuwen (smallingerland@SP.nl). Aanmelden kan tot 31 juli 
12.00 uur. Wil je eerst meer informatie? Ook daarvoor kun je 
terecht bij de afdelingsvoorzitter of fractievoorzitter Ramon Vos 
(ramonvos@xs4all.nl). 

VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGERS 
GEZOCHT
Tekst Ramon Vos



De term bananenrepubliek is ontstaan in Honduras in de 
negentiende en begin twintigste eeuw. De macht van de 
United Fruit Company (Chiquata) was zelfs zo groot dat 
zij regeringen omver kon werpen om de belangen van de 
bananenhandel veilig te stellen.

De gemeenteraad van Smallingerland heeft onlangs een 
wijziging in het bestemmingsplan aangebracht waardoor 
mijnbouwbedrijven geen seismisch onderzoek kunnen doen. 
Sommige mensen, waaronder de Burgemeester, vinden dit 
niet chique. Naar onze mening laat Smallingerland juist zien 
dat wij niet in een bananenrepubliek leven, waar belangen van 
internationale bedrijven en de aandeelhouder gesteld worden 
boven het algemeen belang. Gelukkig wonen wij in een land 
met een lange democratische traditie en staan wij daardoor 
niet helemaal machteloos tegenover het grootkapitaal. 

Maar ook handelsverdragen zoals CETA (Canada, in werking) 
of TTIP (Verenigde Staten, in de ijskast door Trump) vormen 
een bedreiging voor onze democratische rechtstaat. Konden 
kapitalistische ondernemingen in het verleden regimes in 
Zuid-Amerika omverwerpen, straks kunnen zij via eigen 
rechtssystemen landen aanklagen, als de belangen van de 
aandeelhouder worden geschaad. Sturing op geld en korte 
termijn, waarbij de menselijke maat en miliuebelangen het 
onderspit zullen delven. Mooi om te zien dat in Smallingerland 
een eerste lijn is getrokken en wij zelf bepalen wat wij met 
onze bananen doen. 
 

SP 25 JAAR ACTIEF IN 
SMALLINGERLAND
De SP is dit jaar al weer 25 jaar actief in de Gemeente Smallingerland. 
Hier zijn wij uiterst trots op. Dit heugelijke feit willen we, met u, 
in september gaan vieren met een leuke avond. We gaan dan 
een interessante expositie tonen over het verleden van de SP in 
Smallingerland.

Een uitnodiging volgt te zijner tijd! Om de SP ook de komende 25 
jaar actief te laten ijn zijn in onze gemeente is uw hulp en steun zeer 
welkom. Zeker jongere mensen willen we graag enthousiasmeren om 
met ons mee te doen. Hiermee kunnen we de afdeling uitbouwen en 
nog slagvaardiger worden. We willen graag een actieve afdeling blijven 
en vinden het belangrijk om in de buurten de mensen aan te horen. Kom 
daarom gerust eens langs bij de activiteiten die op de agenda staan. Ook 
bieden we u graag scholing aan om handvaten te geven aan een actiever 
lidmaatschap.  

AGENDA 
BUURTEN IN DE BUURT

Elke donderdagmiddag 
13.30-15.00 uur
Verzamelen voor de Lawei

Actief de buurten in om over actuele en sociale  
onderwerpen mensen te benaderen.

Zaterdag 24 juni
11.00- 13.00 uur
Verzamelen voor de Lawei

We willen met een grotere groep actieve SP-ers 
actief de buurten in om over sociale 
onderwerpen mensen te benaderen. Uw 
inbreng daarbij is zeer welkom.
Laat met ons zien dat de SP er toe doet.

OPENLUCHTSPREEKUUR

Zaterdag 8 juli 
13.00-15.00 uur
Verzamelen onder het carrillon

We kunnen uw hulp goed gebruiken 
Om de SP fractie  in Smallingerland 
Te ondersteunen bij het spreken van onze 
inwoners. We staan met de kraam in het 
centrum. Laat met ons zien dat de SP er toe 
doet.

MEER INFORMATIE EN 
AANMELDEN

Neem contact op met André van Leeuwen:  
leeuwtjes400@hotmail.com

 

Tekst André van Leeuwen

SMALLINGERLAND GEEN BANANENREPUBLIEK


