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Moeten rondkomen van 40 euro per week is geen 
uitzondering meer. Steeds meer mensen met schulden komen 
in de schuldhulpverlening terecht en houden maar een klein 
bedrag over om van te leven. Veertig euro, een pak Pampers, 
een blik babyvoeding en je bent de helft al kwijt. Ja, ook 
mensen met baby’s of kleine kinderen moeten het zien te 
rooien met dit luttele bedrag. Hoge zorgpremie, eigen risico, 
eigen bijdrage in de zorg, hoge huur, aanmaningen waarbij de 
kosten nog hoger zijn dan de oorspronkelijke rekening. In de 
schulden komen kan heel veel mensen gebeuren.

Ik was laatst op een congres over schulden- en 
armoedeproblematiek in De Lawei. Ik luisterde naar 
de wethouder en veel bewindvoerders. Wist u dat in 
Smallingerland 1300 kinderen in armoede leven? De SP 
wil dat we stoppen met pleisters plakken en met echte 
oplossingen moeten komen. Welke dan, werk? Nee, werk 
is niet altijd de oplossing, er zijn ook veel werkende armen. 
In Smallingerland kennen we mede dankzij de SP het 
kindpakket al, maar dat is nog niet landelijk geregeld. (www.
smallingerland.nl/kindpakket)

Wat mij opviel en zeer verbaasde was dat niemand van 
de aanwezige schuldhulpverleners de “beslagvrije voet” 
kent. De beslagvrije voet is het deel van iemands inkomen 
waarop schuldeisers geen beslag mogen leggen. Iemand met 
schulden heeft hier recht op, omdat het nodig is om van te 
leven. (https://belastingdienst-in-beeld.nl/themas/beslagvrije-
voet-voor-mensen-met-schulden/) Als hiervan sprake is en 
rekening mee wordt gehouden bij iemand met schulden, kan 
dit al tientjes schelen per week! En komt er wellicht wel wat in 
de schoen van de kinderen.

COLOFON
Podium is een uitgaven van de SP Smallingerland
Redactie: Michiel Schrier en Ramon Vos
smallingerland.sp.nl | smallingerland@sp.nl

LEVEN MET SCHULDEN
Tekst Marjan Wieldraaijer

Dank zij het harde werk van onze afdelingen is de beweging 
voor het Nationaal Zorg Fonds al heel groot. Meer dan 
200.000 mensen steunen de campagne en zo’n 80.000 
mensen hebben een actiepakket aangevraagd. Dat is 
prachtig! Maar het is nu tijd voor de volgende stap. Op 26 
november willen we zo veel mogelijk supporters van het 
ZorgFonds samenbrengen in Den Haag. We trappen daar 
onze 100-dagentour af. In die 100 dagen gaan we onze 
beweging verder verbreden en versterken, zodat we er 
samen voor zorgen dat 15 maart de dag van het Nationaal 
ZorgFonds wordt. 

Onze partij regelt op 26 november busvervoer uit meer dan 
30 steden.

Iedereen - of je nu SP-lid bent of niet - mag voor 5 euro mee 
met de bus. Alle opstapplaatsen en het aanmeldformulier voor 
de bussen vind je op de website van het nationaal zorgfonds: 
www.nationaalzorgfonds.nl/26-november.

En iedere afdeling die voor 50 aanmeldingen zorgt, krijgt een 
eigen bus. Flyers voor de mobilisatie zijn te bestellen via de 
SP Shop. Helpt jouw afdeling mee om er een fantastische 
aftrap van te maken?

De mensen uit Smallingerland, die zich al hebben aangemeld, 
willen graag in Drachten opstappen.

We reken op jullie, meld je aan, en zien we je in de bus op 
26 november! 

SUPPORTERS NATIONAAL ZORGFONDS
Tekst Andre van Leeuwen



POLITIEK CAFÉ
Tekst Andre van Leeuwen

Binnen onze afdeling is een plan ontstaan voor een reeks poliek café 
avonden. Dit naar onze bevindingen van enkele ledenvergaderingen.

Mensen vinden het fijn om te mogen en kunnen vertellen wat hun 
ervaringen, ondervindingen of problemen zijn in het dagelijkse leven op 
verschillende gebieden.

Op de ledenvergadering is daar niet altijd de ruimte voor en wordt er soms 
de discussie gestopt om door te kunnen gaan. Dit kan het gevoel geven 
dat we niet iedereen willen horen. Dit is echt niet het geval. We willen graag 
alle mensen het woord te kunnen geven en willen we daarvoor een reeks 
avonden organiseren.

Ook willen we hiermee de band tussen leden en ook niet leden versterken 
en afstanden verkleinen. We hopen dat we dit goed aangevoeld hebben en 
er een leuke bijeenkomst tot gevolg heeft. Ook zijn verdere suggesties voor 
deze avonden welkom zodat het uw avond kan worden. De eerste avond 
staat gepland op donderdag avond 24 november om 19.30 uur. Komt u 
ook?

Aanmelden graag via de mail op smallingerland@sp.nl maar spontaan 
langskomen mag altijd. 

SP REGIOVERTEGENWOORDIGER FRYSLÂN
Tekst Jeroen van der Wolf

Mijn naam is Jeroen van der Wolf. 
Ik ben algemeen bestuurslid van 
onze afdeling Smallingerland en 
de contactpersoon namens onze 
afdeling in Weststellingwerf waar 
ik woonachtig ben. Omdat onze  
regiovertegenwoordiger van Fryslân 
Pieter Kraaima voor een lange tijd 
ziek, hebben ze mij gevraagd zolang 
zijn taken over te nemen. Hier heb 
ik mee ingestemd en ben nu “Ad 
interim” regiovertegenwoordiger van 
Fryslân tot dat Pieter Kraaima weer 
terug is of tot en met de tweede 
kamer verkiezingen in maart 2017.

De taak als regiovertegenwoordiger is om als verbindingspersoon op te 
treden tussen het landelijkbestuur van de SP en de afdelingen in de regio 
plus de fractie in de staten. Tevens breng je de verschillende afdelingen in 
de regio met elkaar in contact en hebben we regio-overleg met elkaar.

Als regiovertegenwoordiger ben ik onderdeel van de bestuur van de 
landelijke partij, en elke maand hebben we een bestuursvergadering in 
“De Moed” te Amersfoort.

Als regiovertegenwoordiger ga ik regelmatig langs bij alle afdelingen 
in onze regio. Ook met leden van onze statenfractie houd ik regelmatig 
contact. Totaal hebben we 7 afdelingen en 1 fractie in de staten in Fryslân.

De verantwoordelijkheden van een regiovertegenwoordiger zijn veel en 
soms zwaar. Ik vind het een leuke uitdaging en zal mijn uiterste best doen 
alle afdelingen en de staten te ondersteunen en Fryslân als regio goed te 
vertegenwoordigen bij ons landelijk partijbestuur.

Met elkaar zorgen we er voor dat in Fryslân het “Nationaal zorgfonds” 
en de campagne voor de tweede kamer verkiezingen goed op de kaart 
worden gezet, en met succes zullen worden afgesloten. 

AGENDA 

Zaterdag 19 november 11:00-15.00 uur 

OPENLUCHTSPREEKUUR
Centrum Drachten Carillon

Donderdag 24 november 20.00-21.30 uur

POLITIEK CAFÉ
Bredeschool in de Drait

Zaterdag 26 november
LANDELIJKE ACTIE

NATIONAAL ZORGFONDS
Den Haag, busvervoer

Opgave via: nationaalzorgfonds.nl/26-november

 


