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Fryslân
Het provinciehuis is klaar:
“We zijn weer thuis!”

Van de voorzitter
Nee is ook een
antwoord
Onze westerse samenleving leeft te veel op de pof.
Een deel van onze welvaart hebben we niet zelf verdiend maar gecreëerd met geleend geld. En nu het
spel voorbij is, zitten we met een kater. Dat doet pijn.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft de westerse of geïndustrialiseerde wereld een enorme
groei en bloei meegemaakt. Een deel van de
stijgende welvaart maakten we echter niet zelf,
maar haalden we elders uit de wereld. In het
begin vooral uit de koloniale gebieden, daarna
ook uit Oost-Europa en Azië. Wij consumeerden
deels over de rug van kinderen en boeren.

15 december 2010 - gedeputeerde Tineke Schokker (rechts) plaatst de laatste twee torentjes op het
hoogste punt van het nieuwe provinciehuis.
“Hopeloos,” zo noemde toenmalig gedeputeerde Ton Baas in 2003 de taakstelling voor de bouw van een
nieuw provinciehuis met bijbehorende parkeergarage in Leeuwarden. Acht jaar later - het provinciehuis
aan de Tweebaksmarkt in de Friese hoofdstad is net weer in gebruik genomen - zijn de reacties op het
bouwproject totaal anders. “Een project om trots op te zijn,” noemde architect Soeters het, en volgens
voorzitter van Bouwend Nederland Elco Brinkman was het zelfs “uniek”. Want: het project is eerder
dan gepland opgeleverd én binnen de begroting gebleven! Verantwoordelijk gedeputeerde Tineke
Schokker-Strampel is met recht trots op het nieuwe Friese provinciehuis.

Politieke risico’s
“Een warm gevoel,” noemt Schokker het feit dat de
provincie nu weer “op de plek is waar we horen.” In
2007 kreeg zij als kersverse gedeputeerde het project
‘Bouwurk’ - de nieuwbouw van het Friese provinciehuis
- in portefeuille. En dat was niet zomaar een project: er
werd al jarenlang door Provinciale Staten over gediscussieerd, en vlak voor de verkiezingen in 2007 stapten
drie gedeputeerden op, vanwege problemen rondom de
tijdelijke huisvesting van de provincie. “Er speelde nogal
wat,” vertelt Schokker. “Ik heb mij vaak afgevraagd hoe
lang ik gedeputeerde zou zijn: er zaten zoveel politieke
risico’s aan dit project!”
Mislukte aanbesteding
Maar tegelijkertijd vond Schokker het ook een heel mooi
project, waar zij vanaf het begin strakke regie op voerde.
Koos Stevens werd als nieuwe bouwmeester benoemd.
Met hem en zijn team onderhield Schokker korte lijntjes.
De eerste aanbesteding mislukte helaas - een tegenvaller,
maar niet helemaal onverwacht. “Koos had al aangegeven dat het spannend zou worden,” vertelt Schokker. “De
ondernemers zagen vooral veel risico in de fundering.” Na
uitgebreid onderzoek en de nodige aanpassingen volgde
een tweede aanbesteding, die wel lukte. BAM, Friso en
Koopmans zouden de klus gaan klaren.

Prijsstijging
Daarmee waren de spannende momenten echter nog
niet voorbij. Door een overspannen bouwmarkt, forse
loon- en prijsstijgingen en de mislukte eerste aanbesteding was de bouwprijs met € 18,4 miljoen omhoog
gegaan. Na een stevige discussie gaven de Staten toestemming voor een verhoging van het bouwkrediet,
dat daarmee op € 79,8 miljoen kwam. De sloop van het
oude provinciehuis verliep vervolgens voorspoedig.
Spannend werd het toen de fundering moest worden
gelegd. “Er moest door de oude kelders heen gefundeerd worden in een lastige ondergrond, het vroegere
Middelseegebied,” vertelt Schokker. “Ook al hadden we
alles tot in de puntjes onderzocht, toch bleef het spannend of alles goed zou gaan.”
Eerder dan gepland
Gelukkig bleek de fundering helemaal goed te zijn – een
mijlpaal, volgens Schokker. De bouw van het nieuwe
provinciehuis en de renovatie van het oude deel verliep daarna op rolletjes. Alle ambtenaren konden zelfs
eerder dan gepland het tijdelijke provinciehuis aan de
Snekertrekweg in Leeuwarden verlaten. Bovendien
bleef het bouwproject binnen de begroting; iets dat niet
vaak voorkomt bij zo’n groot overheidsproject. “Ik ben
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Dat is nu voorbij. De wereld is een dorp geworden
en in dat dorp wordt de rijkdom of koek anders
verdeeld. Landen als China, India en Brazilië zijn
niet langer wingewesten voor Europa, maar zij
willen nu aan Europa verdienen. We zullen dus een
stukje welvaart moeten inleveren. De tijd van verzorgingsstaat en geïndexeerde inkomens is voorbij. We hebben te veel op te grote voet geleefd
en zitten nu in een proces om dat te verwerken.
Bezuinigen en schulden afbouwen is het parool.
Als samenleving doe je dat precies zoals een
gezin: soberder leven en harder werken. Soberder
betekent een overheid die veel dingen niet meer
kan betalen. Harder of langer werken betekent
bijvoorbeeld later met pensioen. The party is over,
de kater doet pijn. Zeker bij burgers die geen werk
hebben of getroffen worden door meerdere bezuinigingen (zgn. stapelingseffect). Van CDA politici
verwachten wij dat zij zich inzetten voor een verdeling van de pijn naar draagkracht.
Hadden we de kater kunnen voorkomen? En zo ja,
hoe dan? Voor een land of samenleving geldt hetzelfde als voor een gezinshuishouding. Ken je mogelijkheden, weet je grenzen. Ook als politiek. Zijn
onze gekozen volksvertegenwoordigers te veel “lobbyist” geworden (leuke dingen doen voor de achterban) en te weinig bestuurder van het land geweest?
Te vaak ja zeggen en te weinig nee? Dingen toezeggen, die we niet kunnen betalen? In landen als
Griekenland en Italië heeft dat geleid tot een situatie waarbij de politici naar de zijlijn zijn verbannen
en technici het roer hebben overgenomen.
Heeft onze parlementaire democratie zijn
hoogtepunt gehad? Ik denk van niet. Maar dan
moeten politici meer bestuurders worden. Meer
tegenspel bieden tegen lobbyisten (tabak/farmacie/alcohol/infrastructuur). Anders gezegd:
zeg vaker ‘nee!’. Huishoudingen waar alles kan,
waar iedereen bijna altijd zijn zin krijgt, zijn vaak
huishoudingen met spanningen, met problemen.
Dat geldt ook voor een samenleving. Politici: nee
is ook een antwoord! Samenleving: dit wordt
(helaas) de trend!
Douwe Tamminga, voorzitter CDA Fryslân

Huiselijk geweld… onze zorg?
Op 17 november 2011 spraken 60 bestuurders van
vrouwenorganisaties in Fryslân, Groningen en
Drenthe in het Karmelklooster in Drachten met
elkaar over huiselijk geweld. Het is de bedoeling dat vrouwenorganisaties dit onderwerp de
komende tijd bespreken op hun bijeenkomsten.

CDJA Fryslân heeft een nieuwe voorzitter
Op de ledenvergadering van 30 september jl. ben ik verkozen tot voorzitter van onze jongerenvereniging: het CDJA Fryslân. Vanaf heden zult u in elk katern een kort artikeltje van mij vinden.
Deze keer zal ik mij even kort aan u
voorstellen en uit de doeken doen
welke plannen het bestuur heeft. Als
student in Leeuwarden en Groningen
heb ik theologie en geschiedenis
gestudeerd. Op dit moment volg ik
een studie die opleidt tot eerstegraads
(geschiedenis)leraar. Volgend jaar
wordt ik 25 jaar en sluit ik mijn studieloopbaan af; ik wil immers wel voldoen
aan de door de regering gevraagde 42
dienstjaren. Naast mijn studie werk ik in een kantoorhandel en sport ik graag (waterpolo en wielrennen). Politiek ben ik actief binnen de steunfractie
van het CDA Leeuwarderdeel, in welke gemeente ik
ook woonachtig ben (Stiens).
Een van de belangrijkste zaken die ik mij ten doel
stel binnen het CDJA is het activeren van leden. Veel

van onze leden zijn enkel slapend
lid. Om deze leden weer wakker te
krijgen is er een ledenactiveringscommissie ingesteld en houden we
speciale laagdrempelige activiteiten.
Daarnaast denken we na hoe we
onze invloed (als jongeren) op de
Provinciale Statenfractie kunnen
vergroten. Daar hoop ik u in het volgende katern over te kunnen berichten. Nieuw is ook dat het nieuwsblad
van CDJA Fryslan, Boppe, nieuw leven ingeblazen
wordt. Leden kunnen hierdoor meer betrokken
worden bij de vereniging.
Rest mij uiteraard nog om Bert-Jan Butijn, mijn voorganger, ook middels deze weg te bedanken voor zijn inzet!

Indrukwekkend was het om te zien hoe kinderen reageren op huiselijk geweld. Marijke Geertsma van de
toneelgroep Tryater liet ons hier een DVD over zien.
Huiselijk geweld zou meer aandacht moeten krijgen van
de omgeving en van onderwijzend personeel. Strafrecht
is pas het sluitstuk van huiselijk geweld, zo benadrukte
dhr. Schuth, hoofdoﬃcier van Justitie in Assen. Het zou
goed zijn als er meer meldingen bij de politie binnenkomen, om acties te versterken.
De burgemeester kan op grond van de wet ‘tijdelijk huisverbod’ een huisverbod opleggen. De laatste tijd neemt
het aantal huisverboden echter af omdat het teveel tijd
vraagt van de politie, zo signaleerde Riekje Kok, directeur van Stichting Toevluchtsoord Noord Nederland.
Hulpverlening kan het beste lokaal worden ingezet.
Er moet zorgvuldig worden bekeken welke hulpverlening bij welk gezin en welk probleem wordt ingezet.
Preventie is van groot belang.
Vaak zijn gewelddadige mensen niet assertief. Zij vertalen
hun onmacht in agressie en geweld, vertelde gezins- en
relatietherapeut Carolien. De omgeving pikt afgegeven
signalen vaak niet op en vrouwen zoeken pas hulp als de
kinderen in gevaar komen. Een tijdje afstand van elkaar
nemen is van groot belang om escalatie tegen te gaan.
We hopen dat we lering hebben mogen trekken uit deze
dag en onze ogen en oren open houden om misstanden
te signaleren en door te geven!

Sytse Brouwer, voorzitter CDJA Fryslân
Sjoerdtje Kok, voorzitter CDAV Fryslân
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er van overtuigd dat het hier zo goed is gegaan omdat
we een heel goed team hadden en er bovenop zaten,”
reageert Schokker. “De lijntjes waren kort en we hebben
altijd vanuit vertrouwen samengewerkt. Dat is heel
belangrijk!”
Parkeergarage
Hoewel zo langzamerhand alles en iedereen zijn
plekje weet te vinden in het nieuwe provinciehuis, kan
Schokker nog niet rustig achterover leunen in haar
stoel. “We zijn nog hard aan het werk met de temperatuur, bijvoorbeeld. Dat kun je pas goed regelen als
iedereen hier daadwerkelijk aan het werk is.” Daarnaast
zijn er duizend-en-één kleine klusjes die nog moeten
worden afgemaakt. In 2012 zal het provinciehuis deﬁnitief worden opgeleverd en kan Schokker met een
eindverantwoording naar de Staten. Verder zal in de
komende jaren hard worden gewerkt aan parkeervoorzieningen. De gemeente Leeuwarden bouwt vlak bij
het provinciehuis een ondergrondse parkeergarage met
daar bovenop woningen. De provincie huurt vervolgens
een aantal plekken in die parkeergarage. “Een win-win
situatie,” noemt Schokker dat. “Voor ons zijn er genoeg
parkeerplekken, en voor de gemeente is dit een mooi
stukje stadsontwikkeling.”
Weer thuis
Er is in de komende tijd nog genoeg werk te verzetten
dus, maar desalniettemin bevalt het nieuwe provinciehuis de meeste mensen ook nu al heel erg goed. “Een
aantal mensen moet nog even wennen, anderen zijn aan
het werk alsof ze hier al jaren zitten,” noemt Schokker.
Ze is er trots op dat dit grote bouwproject dankzij een
goede samenwerking en deskundigheid zo voorspoedig
is verlopen. Maar bovenal voelt het voor haar goed om
weer ‘thuis’ te zijn. “Dit is de plek waar we horen: in de
binnenstad van de hoofdstad van Fryslân!”

Oppositie voeren in Heerenveen
In maart 2010 verloor het CDA in Heerenveen één zetel en kon het daardoor een plekje aan de
coalitietafel niet vasthouden. Na meer dan 20 jaar een wethouder te hebben geleverd werd de driekoppige fractie veroordeeld tot de oppositie.
Fractievoorzitter Rommie Haarsma herinnert zich
nog dat ze zichzelf afvroeg of die oppositierol haar
wel zou liggen: “Is het de spreekwoordelijke tocht
door de woestijn?” Niets bleek minder waar; al
gauw kwam de fractie er achter dat oppositie voeren
ook gewoon leuk kan zijn. Fractielid Jentsje Abma
vult aan: “Als oppositiepartij heb je een wat vrijere
rol. Je kunt je meer permitteren doordat je niet bent
gebonden aan coalitiepartijen of coalitiebelangen.
Als fractie putten we daaruit veel plezier. Waar coalitiepartijen kronkelen om een verdedigbaar antwoord
te geven zeggen wij waar het op staat.”
“Het huidige college bestaat uit PvdA, VVD en een
lokale partij. Op inhoudelijk gebied komt het beleid
van dat college aardig dicht bij het CDA. Bovendien
is er ﬁnancieel weinig bewegingsruimte. Je moet dus
op zoek naar andere thema’s en onderwerpen waarop
je het verschil kunt maken,” geeft Haarsma aan.
Fractielid Hans Broekhuizen licht toe: “In Heerenveen
doen we dat vanuit de gedachte dat bewoners
betrokken willen zijn en verantwoordelijkheid willen
nemen waar het hen zelf raakt. In Heerenveen gaat
op het gebied van communicatie met en participatie
van inwoners nog wel eens wat mis. In de raadszaal
spreken wij daar het college op aan. Maar we beperken dat niet alleen tot een melding in de raadszaal.
Parallel daaraan zoeken wij actief de inwoners op en
bevragen wij hen hoe zij die communicatie en participatie zien en welke oplossingen zij aandragen.”

Jentsje Abma geeft aan hoe dat in de praktijk gaat.
“Neem bijvoorbeeld het voornemen van het college
om vijf grootschalige en luidruchtige openluchtevenementen te verplaatsen van het centrum naar het
gebied rond het Abe Lenstrastadion. Dat voornemen
was door het college niet besproken met de wijkbewoners en de wijkvertegenwoordigers van de wijken
rond het Stadion. Op het moment dat dit voorstel
er lag hebben wij zelf huis-aan-huis folders bezorgd,
waarbij wij hebben aangegeven dat wij graag wilden
weten of zij het met deze verplaatsing eens zijn en
wat hun alternatieven zijn. Veel inwoners waarderen
deze acties. Vanuit het CDA gezien is het een activiteit
dat past in de permanente campagne. Inwoners zien
dat wij hun belangen actief vertegenwoordigen.”
Vier tips voor het oppositievoeren:
1. Ga niet zitten afwachten waar het college mee
komt. Wees zelf actief en toon initiatief.
2. Focus je op een beperkt aantal thema’s waarop
je het college vier jaar lang blijft aanspreken.
Ontleen daaraan een alternatief proﬁel wat voor
de kiezer aantrekkelijk is.
3. Zoek (meer dan als coalitiepartij) de openbaarheid. Laat je zien in dorpen en wijken en zorg dat
je zichtbaar bent in de media.
4. Wacht niet tot de volgende verkiezingen. Gebruik
de tussenliggende jaren als ‘permanente campagne’. Laat niet alleen je geluid horen in de raadszaal, maar ga naar ‘buiten’ met je boodschap.

De afdelingsconsulent
Mijn naam is José Vroonland, 53 jaar en ik woon in
het mooie Franeker samen met mijn man Dick en
onze 2 katten. Onze zoon en dochter zijn voor hun
studie en werk de deur uit; tijd genoeg dus om mij als
afdelingsconsulent weer in te zetten voor het CDA!
Van 2002 tot 2010 ben ik voor het CDA actief geweest
in de gemeenteraad van Franekeradeel, waarvan vanaf
2003 in de functie van fractievoorzitter. Daarna ben ik
ben gaan werken voor een re-integratiebureau en later
voor een uitzendbureau.

Het CDA heeft het moeilijk, maar er waait een frisse
wind door de partij: de leden worden uitgedaagd om
mee te denken en mee te doen. Na de Startdag in
september begon het bij mij te kriebelen. Niet langs
de kant blijven staan, maar kennis en kunde inzetten
voor het CDA. Want onze uitgangspunten zijn actueler
dan ooit! Uitgangspunten waar ik mij volledig in kan
vinden. En overal zijn er fantastische mensen met veel
kennis die zich best willen inzetten. De kunst is om
deze mensen te bereiken, om ze enthousiast te maken,
te stimuleren en om ze met elkaar te verbinden.

Sybrand van Haersma Buma
bezoekt CDA Fryslân

Dat is precies wat
ik als afdelingsconsulent voor CDA
Fryslân ga doen:
verbinden. Ik ga
de afdelingen niet
vertellen wat ze móeten doen, maar samen gaan we
kijken wat we kúnnen doen. Samen kijken wat er nodig
is om de afdelingen vitaal te houden of weer vitaal te
krijgen. Want alleen als we er zelf in geloven en dat ook
uitstralen, houden we de christendemocratie levend.
Ik hoop u spoedig te ontmoeten!
José Vroonland

Provinciale begroting
2012 biedt perspectief
De begroting 2012 is de eerste begroting van het
nieuwe college, en ook de eerste die door deze
CDA Statenfractie is behandeld. In deze bijdrage
de hoofdlijnen van de CDA insteek tijdens de
behandeling op 2 november 2011.
Deze begroting is de eerste concrete slag die in het
eerste volle jaar van dit college wordt uitgevoerd. Het
is de operationalisering van het coalitieakkoord, dat de
strategische richting aangeeft die de komende vier jaren
Fryslân verder gaat helpen. Een akkoord waarin drie partijen afspraken met elkaar hebben gemaakt en waar we
elkaar aan houden. Deze eerste begroting voelt voor ons
‘Fertroud’ en daarmee kunnen wij ‘Foarút’.

CDA Tweede Kamerfractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma was maandag 28 november 2011
te gast bij CDA Fryslân. ‘s Middags werd een werkbezoek gebracht aan de kwekerij van Empatec in
Berlikum. ‘s Avonds sprak Sybrand op de provinciale ledenvergadering te Leeuwarden.
Empatec
Empatec is het Sociale Werkbedrijf van dertien gemeenten uit het westen van Fryslân. Ruim 5500 mensen met
een uitkering uit deze gemeenten nemen niet deel aan
het arbeidsproces. Zo’n 4000 mensen vallen onder de
nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’. Empatec wil deze
mensen op termijn weer betrekken bij het arbeidsproces. Bestuur en directie van Empatec hadden heldere
boodschappen voor Sybrand van Haersma Buma en CDA
Tweede Kamerlid Sander de Rouwe: maak lokaal beleid
niet onmogelijk door nationale regelgeving, en ontneem
ons niet de mogelijkheid om als bedrijf de mensen integraal te begeleiden. Met het laatste wordt bedoeld dat
mensen die na begeleiding in één van de Empatec bedrijven zich hebben ontwikkeld voor een werkplek elders,
niet worden overgeplaatst naar een andere organisatie
om vanuit hun kaartenbak elders werk te vinden.
Ledenvergadering
Europarlementariër Esther de Lange vertelde tijdens
de ledenvergadering van CDA Fryslân de volle zaal kort
iets over de visie en inspanningen van het CDA met
betrekking tot de Eurocrisis. Sybrand van Haersma
Buma gaf aan hoe belangrijk het is dat we in onze
economie ook aandacht houden voor de menselijke
maat. Voor de export van Nederlandse producten – bij-

voorbeeld zoals die worden gemaakt in de kassen van
Empatec – maar ook voor onze gehele economie is het
van groot belang dat we een Europa houden met een
sterke Euro. Als regeringspartij nemen wij daarvoor
verantwoordelijkheid.
Sybrand gaf ook aan dat het als CDA wennen is om
vanuit een kleinere positie deel te nemen aan regeringsverantwoordelijkheid. De afgelopen maanden
waren moeilijk en hebben veel CDA leden pijn gedaan.
Maar we hebben als CDA ook delen van ons programma
kunnen realiseren. Financiën op orde, maar met oog
voor wie het moeilijk hebben. Hogere inkomens leveren
daarom in voor lagere inkomens. Het nieuwe natuurbeleid van staatsecretaris Henk Bleeker herstelt de balans
tussen natuur en locale bedrijvigheid.
Voorzitter Douwe Tamminga: “Ik had meer kritische
vragen verwacht over het beleid van de fractie en
bewindslieden. Maar de discussie met de fractievoorzitter was veel breder. Ik heb dat ervaren als: we hebben
als Friese CDA’ers voorlopig voldoende gediscussieerd
over de principes en gewenste koers van het CDA. Op
de komende congressen maken we die discussie af.
Daardoor was er vanavond meer aandacht voor om
gezamenlijk de schouders onder het CDA te zetten.”

Vanuit de CDA fractie hebben we de begroting beoordeeld
vanuit het perspectief ‘werk, ambities en toekomst foar
ús Fryslân’. En dat is toch een ander perspectief dan thans
in de maatschappij overheerst. Waar in de maatschappij
vooral een mineurstemming is, overheerst in deze begroting de sfeer van ambitie, daadkracht en investeringen
in grote projecten. Daar zijn wij dankbaar voor en blij
mee; in deze begroting schijnt het licht met perspectief.
Er worden veel projecten genoemd die leiden tot directe
werkgelegenheid met een gunstig multipliereffect: de
Centrale as, Thialf, plannen voor de Afsluitdijk, gebiedsontwikkeling, baggeren en ga zo maar door.
Een van onze CDA kernwaarden – misschien wel de
mooiste - is ‘rentmeesterschap’. Dit begrip wordt de
komende jaren concreet vertaald. We gaan nu een fase
in met een integraal landbouwbeleid, waarbij ruimte
is voor alle stakeholders op het platteland. Ook op het
gebied van sociaal beleid en zorg komt een meer integraal beleid. De provincie brengt dit beleidsterrein de
komende jaren onder bij o.a. verkeer en vervoer, plattelandsbeleid en economie en innovatie. Er wordt een
balans gezocht met meerdere belangen, zodat we integraal kunnen werken aan ons sociaal beleid.
De provincie bezuinigt ook, en dat doet pijn – ook
ons. Wij begrijpen dat een bezuiniging van 5% voor
subsidieontvangende organisaties een hard gelag is en
soms moeilijk in een begroting aan te passen. Toch zijn
wij ervan overtuigd dat wij deze bezuiniging correct
uitvoeren. Gelukkig zijn er in Fryslân minder rigoureuze maatregelen nodig dan bij ander overheden.
Misschien is dat het effect van ons ‘Pake-en-beppe-jild’,
de NUON gelden, die in onze begroting een aanzienlijke bijdrage vertegenwoordigen.
Johan Tjalsma, woordvoerder ﬁnanciën

Nieuwe AB-leden CDA Fryslân
Het Algemeen Bestuur van CDA Fryslân heeft er vier nieuwe leden bij. Zij stellen zich hieronder kort aan u voor!

Anne Schelhaas
Anne Schelhaas woont in Blesdijke en heeft een veehouderijbedrijf met 50 melkkoeien en 40 stuks jongvee.
Het werk op zijn bedrijf doet hij samen met zijn vrouw
Sjoukje, zoon Arnoud (21) en dochter Charlotte(17).
“Vanaf mijn jeugd ben ik actief in verschillende
bestuurlijke functies, zoals KFPJ, AJF en Waterschap
Sevenwolden,” vertelt Schelhaas. “Op dit moment ben
ik lid van het provinciaal bestuur van LTO Noord, afdeling Friesland en voorzitter van CDA Weststellingwerf.
Op de vraag of ik namens de afdelingen Oost- en
Weststellingwerf plaats wou nemen in het AB heb ik
ja gezegd. Ik wil mij in deze roerige tijd graag inzetten
voor het weer op de kaart zetten van het CDA.”

Jacob Appelhof
Jacob Appelhof woont in Dokkum, is getrouwd en
heeft twee dochters. Hij is 61 jaar geleden geboren
in Sint Jacobiparochie, als zoon van een akkerbouwer. “Politiek is mij met de paplepel ingegoten, als
16 jarige ben ik lid geworden van de Arjos. Na mijn
schooltijd ben ik in Leeuwarden bij de belastingdienst
gaan werken. Hier heb ik de opleiding voor belastinginspecteur gevolgd.” Appelhof was namens het CDA
in de negentiger jaren Statenlid en van 2002 tot 2009
wethouder van Dongeradeel. “Het CDA is altijd mijn
partij geweest. Politiek handelen vanuit de christelijke
inspiratiebron spreekt mij aan. Er is veel werk te doen
binnen het CDA, graag wil ik mijn steentje bijdragen”.

CDA Fryslân wenst u
gezegende kerstdagen
en een gezond en
voorspoedig 2012!
Wij ontmoeten u graag tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2012 in ’t Haske in Joure. U
bent vanaf 19.30 uur van harte welkom om met
ons het nieuwe jaar in te luiden!

Extra CDA congres
Zaterdag 21 januari 2012 is er in Utrecht een extra
Partijcongres met drie belangrijke onderwerpen:
• Jacobine Geel presenteert het rapport ‘Nieuwe
Woorden, Nieuwe Beelden’.
• Aart Jan de Geus wil weten of het rapport van
het Strategisch Beraad naar de afdelingen kan
om het daar met de leden te bespreken.
• De werkgroep Organisatie komt met voorstellen
voor een andere structuur en werkwijze van het
CDA.

Nico Tilstra
Nico Tilstra (62 jaar) woont samen met zijn vrouw in
Earnewâld. Tot vorig jaar heeft hij namens de minister
van VROM toezicht gehouden op besturen, inwoners
en bedrijven in Noord-Nederland. Hij heeft ruim 20
jaar ervaring in de lokale politiek: afdelingsbestuur en
gemeenteraad. Tilstra: “Belangrijk vind ik het streven
als samenleving solidair te zijn met onze naasten, juist
wanneer deze het moeilijk hebben, en waar mogelijk verantwoordelijkheden in de samenleving zelf te
leggen. Alleen op die manier houd je een betrokken,
sterke gemeenschap. Het CDA staat daarvoor. In het
Friese CDA voel ik mij beter thuis dan in het landelijk.
Juist daarom kies ik er voor binnen CDA Fryslân mijn
eigen steentje bij te dragen.”

Berend Pastoor
Als 44-jarige echtgenoot en vader van 2 kinderen, met
brede interesse en werkzaam in het maatschappelijk
middenveld volgt Berend Pastoor graag de politiek.
“Via het AB-lidmaatschap van CDA Fryslân kan ik daar
mogelijk een organisatorische bijdrage aan leveren,
met inzet van mijn economische achtergrond en ervaring met verenigingen,” vertelt Pastoor. “CDA Fryslân
kan kritisch zijn op ons landelijke CDA. Minstens zo
belangrijk vind ik echter dat we kritisch zijn op onszelf
als lid, als CDA-afdeling en als CDA Fryslân. Ook in
de regio moet het CDA meer zijn dan een partij met
standpunten: het CDA verdient een levendige vereniging. Na eerder bij CDA Opsterlân en CDA Heerenveen
bouw ik daar graag aan mee bij CDA Fryslân.”

Agenda
Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt viermaal per jaar.

E-mail: balt@fryslan.nl
Internet: www.cda-fryslan.nl.
Productie: X-Media Solutions
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
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9 januari 2012

Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân.
Locatie: ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure.
Aanvangstijd: 19.30 uur. Meer informatie: zie
www.cda-fryslan.nl
21 januari 2012

Landelijke CDA nieuwjaarsreceptie in combinatie met een bijzonder congres. Locatie:
De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht.
Aanvangstijd: 13:30 uur. Meer informatie en aanmelding: zie www.cda.nl

Drie onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van het CDA. Doe mee in deze belangrijke
fase van de christendemocratie in Nederland! Kom
zaterdag 21 januari 2012 naar Utrecht, voor één
van de belangrijkste congressen van het CDA.
Volg de website www.cda.nl voor meer informatie.

Jubileumboek CDJA
Fryslân
Om het aanstaande dertig jarig bestaan van
CDJA Fryslân te vieren zal een jubileumboekje
uitgegeven worden. In dit boekje zal een beeld
gegeven worden van de wijze waarop de jongeren
van Fryslân in de afgelopen dertig jaar de
christendemocratie vormgegeven hebben.
U - als ervaringsdeskundige op het gebied van deze
geschiedenis van het CDJA – vormt een onmisbare schakel in de inhoudelijke uitwerking van dit werk. Heeft u
(al dan niet interessante) verhalen over CDJA activiteiten
uit het verleden, leuke anekdotes, foto’s of aanvullende
informatie? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op
te nemen met een van de leden der commissie. Wellicht
ziet u uw verhaal dan terug in deze kroniek van de Fryske
christendemocratie!
Met vriendelijke groet, de commissie:
Jeljer Bouma (jeljerbouma@hotmail.com / T. (06)
2145 48411), Sytse Brouwer en Henk Zwart

