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KOOPZONDAG 
Twee weken geleden werd er op initiatief van een lokale partij 
in de Raad weer gesproken over een mogelijke koopzondag 
in Smallingerland.

De aanleiding deze keer was dat zowel kerst als oudjaarsdag 
op een zondag vallen dit jaar. Dit werd gezien als een te 
lange periode voor de feestdagen, waardoor het lastig was 
boodschappen te doen en het nietmogelijk was verswaren te 
presenteren tijdens de kerstmaaltijd. De SP tilt niet zo zwaar 
aan deze argumenten. Veel mensen vinden het ook fijn om 
vlak voor de feestdagen vrij te zijn en het scenario met de 
feestdagen op maandag komt ongeveer iedere zeven jaar 
voor. In de voorgaande jaren gaf dit geen problemen met 
beschikbaarheid van waren of met de winkel drukte.

De voorbereidingen en bevoorrading van supermarkten en 
winkels is rond de feestdagen sowieso een operatie die 
welhaast met militaire precieze uitgevoerd wordt, dus wij 
hebben er vertrouwenin dat dit ook dit jaar in Smallingerland, 
net zoals alle voorgaande jaren, goed gaat.

Mogelijk was het opteren voor een koopzondag niet echt om 
het publiek te bedienen met een extra koopdag of om de 
middenstanders te helpen, maar een verkiezingsstunt waarbij 
geen rekening werd gehouden met hoop en verwachtingen 
die door deze stunt geschapen werden. Dit komt met name 
tot uiting in het artikel in de Drachtster Courant van woensdag 
8 november. Hierin uitte een onderneemster aan de J.G. 
Blomstraat haar ongenoegen en frustratie over het uitblijven 
van de koopzondagen in Smallingerland.

Uiteindelijk gingen de meeste partijen niet mee in deze stunt 
en stemden er maar 8 raadsleden van de 29 voor deze 
koopzondag.

BELEIDSPLAN
Afgelopen dinsdag werd in de raad het beleidsplan 2018-
2021 besproken. In dit plan wordt de begroting voor de 
komende 4 jaar besproken. Het plan behelst eigenlijk ‘alles’ 
wat er de komende jaren gaat gebeuren, dus tijdens deze 
raadsvergadering zijn er mogelijkheden om dit beleid aan te 
vullen of te laten bijsturen met moties of amendementen.

Hieronder noem ik een aantal van deze voorstellen welke de 
SP (mee) indiende of steunde:

•	 Motie tegen gaswinning of oliewinning onder het 
grondgebied van Smallingerland. Aangenomen!

•	 Amendement duurzaamheid om in de toekomst meer 
rekening te houden met duurzaamheid bij grote 
projecten – aangenomen!

•	 Amendement noodopvang. Wij laten in onze gemeente 
geen mensen op straat slapen, we zorgen dat een variant 
van de huidige regeling noodopvang voortgezet gaat 
worden. Aangenomen!

•	 Motie Experimenteer gemeente legale wietteelt. 
Hierdoor hopen wij als gemeente dit experiment te 
mogen uitvoeren en meer controle te hebben op de teelt 
van wiet en de achterdeur problematiek zoals overlast en 
criminaliteit tegen te gaan. Aangenomen!

Het beleidsplan zelf is op de gemeentesite te vinden onder 
het kopje raadsvergaderingen. In het plan staan o.a. de 
ontwikkelingen mbt ons leerwerkbedrijf: Door herstructering 
bij Caparis is zal er een minder uniform aanbod komen 
van integratie trajecten. Er zal meer maatwerk onder 
regie van gemeenten geleverd gaat worden. Dit maakt dat 
Smallingerland kiest voor een gemeentelijk leerwerkbedrijf 
dat hierin goed kan samen werken met Caparis. Doel van 
de gemeentelijk leerwerkbedrijf is maatwerk leertrajecten 
onder regie van gemeente aan te bieden waarbij niet alleen 
leertrajecten maar tegelijkertijd ook de leefbaarheid in de 
gemeente wordt versterkt doordat een deel van de trajecten in 
eigen wijk of dorp uit te voeren.

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

UIT DE RAAD: KOOPZONDAG EN WIETTEELT
Tekst Ramon Vos



Hierbij nodigt het bestuur van de SP afdeling Smallingerland 
alle leden van de SP-afdeling Smallingerland  uit voor een 
ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 20 november in de Brede 
School De Drait aan de Flevo 190, 9204 JT in Drachten.

De aanvang is om 19.30 uur en inloop is vanaf 19.00 uur.

OP WEG NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In deze Algemene Leden Vergadering zal de lokale 
concept verkiezingslijst bekend gemaakt worden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen maart 2018.  

U hebt dan de gelegenheid op deze lijst hun te mening geven 
en er zal om instemming gevraagd worden.

Ook uw inbreng voor ons cocept-verkiezingsprogramma 
horen we graag op deze avond.

BESPREKEN CONGRES EN REGIOCONFERENTIE
Deze ALV is de eerste in de aanloop naar het XXIII congres 
wat plaats vindt op 20 januari 2018 in Hilversum.

We bespreken o.a. het congresstuk en nemen onze 
gezamenlijke opvattingen mee naar de regioconferentie.

Op deze ledenvergadering worden er ook zes afgevaardigden 
gekozen voor de regioconferentie die gehouden wordt op 
zaterdag 2 december.

De leden uit de noordelijke regio gaan daar met elkaar 
in discussie. Met de uitkomst van deze dag zal door de 
congrescommissie meegenomen worden richting het congres.

Leden die zich willen kandideren voor afvaardiging naar 
het XXIII congres in Hilversum  kunnen daarvoor een mail 
sturen naar smallingerland@sp.nl. Op dit adres zijn ook de 
congresstukken opvraagbaar.

Problemen met vervoer? doe een berichtje , dan kijken wat 
we kunnen regelen.

Uiterlijk 22:00 sluiten we de vergadering informeel af met een 
borrel.

Ik zie u graag op de 22ste!

 

Vriendelijke groeten,

 

André van Leeuwen

Voorzitter SP-Smallingerland

AGENDA 

Zaterdag 11 november 

Bloembollen planten op groot veld in de 
Provincie Groningen voor de strijd tegen 
gaswinning.

Vertrek tijd 11.30 uur.

Meer info op www.bloeiendverzet.nl
Vervoer is beschikbaar.

SUPERZATERDAG

Zaterdag 18 november in Sneek.
11.00-16.00 uur
Deze zaterdag gaan we de afdeling In de 
gemeente SWF helpen.
op woensdag 22 november zijn daar al 
gemeenteraadsverkiezingen.
Vervoer is beschikbaar.

ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST

Maandag 22 November 

Zie uitnodiging hiernaast.

REGIOCONFERENTIE

Zaterdag 2 december 

Locatie en tijden volgen.
Aanmelden als afgevaardigde voor of op de 
ledenvergadering van 22 november.

voor opgave en/of info:

André van leeuwen
06 4722652
smallingerland@sp.nl
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