
SP en LPF mondjesmaat op verkiezingsborden
LEEUWARDEN - De Socialistische
Partij en de Lijst Pim Fortuyn
zijn in de Tweede Kamer de
vierde en vijfde politieke
kracht na CDA, PvdA en VVD.
Toch zullen beide partijen op 7
maart maar mondjesmaat
meedoen aan de raadsverkie-
zingen in Friesland.
De SP mikt op een entree in de
raad van Sneek en verdedigt
daarnaast haar zetels in Leeu-
warden en Smallingerland. De
LPF doet alleen een gooi naar
het raadspluche in Leeuwar-
den (met twee lijsten!) en
Boarnsterhim. Het partijkader

blijkt te dun gezaaid voor rui-
mere deelname.

Voor het meedoen van lokale
SP-afdelingen aan de raadsver-
kiezingen gelden een paar har-
de voorwaarden. Landelijk af-
delingensecretaris Rosita van
Gijlswijk: ,,Een afdeling moet
ten minste vijftig leden hebben
en vijf bestuursleden. De SP is
geen kiesvereniging, die lucht
verkoopt.’’

De afdelingen in Opsterland en
Noordoost-Friesland en een le-
denwerkgroep van de partij in
Het Bildt laten daarom de

raadsverkiezingen lopen. In
Heerenveen, waar de een-
mansfractie Rinnie Woudt-Slof
onlangs overliep naar Leef-
baar Heerenveen, lukt het de
SP niet om een nieuwe lijst te
presenteren.
Van Gijlswijk noemt verkie-
zingsdeelname voor de SP
,,een middel en geen hoogste
doel’’. ,,Wij moeten het van lo-
kaal activisme hebben. Dan
zou het jammer zijn dat veel
energie in de raad gaat zitten
en er te weinig overblijft voor
veranderingen in dorp of
stad.’’

De SP heeft 133 lokale afdelin-
gen en doet in 93 gemeenten
mee. De LPF, die veel minder
lokale afdelingen telt, affi-
cheert zich maar in elf ge-
meenten op de borden. In
Leeuwarden en Boarnsterhim
gebeurt dat met een frontale
aanval op de gemeentelijke be-
lasting en de omvang van het
ambtenarenkorps.
De Leeuwarder LPF-lijsttrek-
ker Joeri Wiersma – zoon van
oud-kamerlid en damcoryfee
Harm Wiersma - zegt dat Leeu-
warden wel een kwart van zijn
ambtenaren kan missen. De lo-

kale lasten kunnen dan na-
venant omlaag.

De Wergeaster LPF-lijsttrekker
Engel Vrouwe legt de lat in
Boarnsterhim nog hoger: de
helft van de ambtenaren ,,de
nek omdraaien’’, zodat ook de
heffingen gehalveerd kunnen
worden. Verder opteert Vrou-
we onder meer voor de af-
schaffing van ,,subsidie voor
moskeebezoek’’ en keert de
LPF zich tegen kliklijnen.

Merkwaardig lijkt de inzet van
twee concurrerende lijsten
door de Leeuwarder LPF. De

partij heeft ook nog een lijst
onder de naam Leeuwarder
Klokkenluiders, die wordt aan-
gevoerd door Danijel Dizdare-
vic.

,,Het is een strategische keu-
ze’’, zegt afdelingsvoorzitter
en lijsttrekker Wiersma. ,,We
hopen samen zoveel mogelijk
stemmen te krijgen.’’ Volgens
Wiersma staan er twee ver-
schillende campagnes op sta-
pel, waarbij de Klokkenluiders
inzetten op bestuurlijke eer-
lijkheid en transparantie.


