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Het 25-jarig bestaan van onze afdeling in Smallingerland 
hebben we afgelopen zaterdag 30 september met een mooie 
dag vol actie gevierd. We zijn de dag begonnen door met 
onze kraam neer te strijken in winkelcentrum de Wyken in 
Drachten. Bezoekers en voorbijgangers werden getrakteerd 
op koffie en chocolade. Ook hebben we tegelijkertijd enkele 
straten bezocht in deze wijk. Naast veel felicitaties hebben 
we ook een aantal aandachtspunten mee gekregen om 
Smallingerland nog socialer te maken. We gaan er mee aan 
de slag! 

Later in de middag hebben we stil gestaan bij een onderwerp 
dat de afgelopen decennia als een rode draad door de 
geschiedenis van onze afdeling liep: de Drachtstervaart. In 
aanwezigheid van de familie Baron Hebben we de fiets van 
Frans Baron in het water gegooid. Een actie die Frans jaren 
geleden aangekondigd had in de gemeenteraad. Een waardig 
eerbetoon aan Frans. Over deze SP-er van het eerste uur 
stond een prachtig interview met Geertje Baron, de weduwe 
van Frans, in de Leeuwarder Courant van maandag 2 oktober. 
Het artikel is zeer de moeite waard en ook te vinden op onze 
Facebookpagina.

In de avond was er een feestavond in café Marktzicht, 
waarvan de bovenzaal was ingericht als pop-upmuseum over 
de geschiedens van de afdeling. 
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25 JAAR IN SMALLINGERLAND!
Tekst Andre van Leeuwen



AGENDA 
25-JAAR-ACTIEF-ACTIE

Zaterdag 28 oktober
centrum drachten
12.00-15.00 uur

SUPERZATERDAG

Zaterdag 4 november
Campagnedag in Sneek 
Herindelingsverkiezingen op 22 
november
Vervoer is geregeld

BLOEIEND VERZET

Zaterdag 11 november 
Solidariteitsactie Groningen  
Bloembollen planten op groot veld in de 
Provincie Groningen
Meer info op www.bloeiendverzet.nl
Vervoer is geregeld

LEDENBIJEENKOMST 

Maandag 20 november 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en 
verkiezing landelijk bestuur. 
U krijgt persoonlijk een uitnodiging

Meer info en opgeven:
André van leeuwen
06 4722652
smallingerland@sp.nl

 PAUL EN MARJAN 
VERTROKKEN ALS SP-
RAADSLID

Deze avond begon met een politiekcafé. Eerst was er een 
gesprek tussen Jos van der Horst, Retze van der Honing 
(Statenlid van GroenLinks) en Lutz Jacobi (voormalige lid TK 
voor de PVDA). Anne van Dijk, (woordvoerder FNV) leidde 
het gesprek op zijn eigen wijze. Het ging over het verleden 
van het socialisme en hoe arbeid hedendaags georganiseerd 
is. Maar ook hoe socialisme volgens deze sprekers in de 
toekomst vormgegeven moet worden. De avond werd goed 
bezocht en van muziek voorzien door Gjalt de Jong en Paul 
Siemensma. De pub quiz was ook een groot succes en zeker 
voor herhaling vatbaar! Een filmpje over deze dag, gemaakt 
door Jolanda Geerling, staat op onze Facebookpagina en 
website. 

De aangekondigde presentatie van de conceptkandidatenlijst, 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is, door 
omstandigheden niet doorgegaan. Dit gaat zeker nog 
gebeuren! Houd in ieder geval maandagavond 20 november 
vrij in de agenda. De officiele uitnodiging volgt nog, maar dan 
krijgt u de kans uw mening te geven over de lijst. 

In de aanloop naar onze feestdag op zaterdag 30 september 
hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee van 
onze fractieleden. Paul van Dijk verliet medio augustus de 
fractie al en Marjan Wieldraaijer deed dat op eind september.

Beiden geven aan dat ze niet de ruimte kregen binnen de 
fractie om naar behoren te kunnen functioneren als raadslid. 
Als bestuur en fractie van de SP afdeling Smallingerland 
vinden wij het ontzettend jammer dat zij deze conclusie 
hebben getrokken. Een gesprek met beide fractieleden, 
waarin wij een toelichting konden krijgen en onze kant konden 
belichten, bleek spijtig genoeg niet mogelijk.

Om beschadiging van Paul en Marjan te voorkomen zullen 
wij ons in het openbaar van elk commentaar onthouden. Wij 
bedanken beide voor wat ze voor de SP betekend hebben en 
wensen hen veel succes in wat ze ook in de toekomst gaan 
doen.

Bestuur, Fractie en Wethouder SP Smallingerland


