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Fryslân
Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Fryslân.

Aan het werk
(en rap een beetje!)
Nederland zit in een economisch moeilijke tijd en dat is ook in Fryslân
goed te merken. Het ene na het andere bedrijf gaat failliet; steeds meer
bedrijven hebben het moeilijk en er zitten te veel Friezen werkloos thuis
– misschien bent u daar zelf ook wel één van. Dat willen wij graag anders:
zoveel mogelijk Friezen moeten (weer) aan het werk! Als CDA willen we
daar de komende tijd flink op inzetten.

€ 300 miljoen
Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld om € 300 miljoen provinciaal
geld beschikbaar te stellen voor de
Friese economie. Met dat geld kan
extra worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de Friese wegen, het Friese
Merenproject en de Dairy Campus.
Maar ook in de Watercampus en
tal van andere innovatieve ontwikkelingen. Dat zijn allemaal projecten
die banen opleveren. Er is daarnaast
ook ruimte voor andere projecten,
waarvoor ideeën kunnen worden
aangedragen.

Leefbaarheid
Als CDA hebben we daar natuurlijk
ook ideeën genoeg voor. Een eerste
idee is een project dat de leefbaarheid in Fryslân vergroot. In juni 2009
is in Provinciale Staten het CDA
initiatiefvoorstel over een pilot Friese
aandachtsgebieden unaniem aangenomen. De kern van dat voorstel was
om de achterstanden in onderwijs,
armoede, werkloosheid en slechte
woningen in Fryslân integraal aan te
pakken, zodat de leefbaarheid wordt
vergroot. Omdat deze problemen
in Fryslân vaak sterk zijn verspreid,

vallen ze meestal niet binnen de
landelijke normen voor het aanpakken
van achterstanden. Daarom was er
een specifieke Friese aanpak nodig.
Op 1 januari 2010 is deze pilot in de
Stellingwerven van start gegaan. We
zijn inmiddels drie jaar verder, en we
zijn erg benieuwd hoe deze pilot heeft
uitgepakt en of we er een vervolg aan
kunnen geven in Fryslân!

Grote projecten
Maar we hebben nog meer ideeën.
Bijvoorbeeld het duurzaam maken

kunnen. Net zoals de bouw van twee
nieuwe ijsbanen: Thialf in Heerenveen
en de Elfstedenhal in Leeuwarden.
En er is nog zo’n groot bouwproject
wat in de planning staat: een nieuw
gemaal bij Lauwersoog. Als CDA willen we sowieso graag projecten naar
voren halen. Niet pas over 15 jaar
uitvoeren, maar nu! Want er zitten nu
mensen werkloos thuis op de bank,
en dat willen we graag veranderen.
Binnenkort praten we in de Staten
hoe we de Friese economie kunnen
stimuleren. Als u ook goede ideeën
daarvoor hebt, dan horen we die
graag van u!

NUON geld
De provincie kan € 300 miljoen provinciaal geld vrijmaken omdat er € 1,2
miljard op de bank staat door de verkoop van de NUON aandelen. Voor

‘Wij willen het geld in elk
geval niet op de bank laten
staan, maar laten werken
voor Fryslân’
van woningen door ze te isoleren.
Dat is zowel prettig voor de bewoners
van die huizen (een lagere energierekening) als voor de Friese bouwbedrijven, want het levert ook werk
op. Of wat denkt u van het aanleggen
van breedband in de hele provincie?
Een flinke klus waar de komende
jaren veel mensen mee aan het werk

Het CDA vindt werk, gezin en samenleving belangrijk.Op het industrieterrein te Hallum werken bij ruim 25 bedrijven
rond 800 mensen.Veelal familiebedrijven die generaties lang verbonden zijn met de omgeving.Samen met de
afgeleide werkgelegenheid gaat het om zo’n 2500 banen. Een CDA delegatie besprak maandag 25 maart met een
aantal bedrijven de knelpunten voor uitbreiding op het industrieterrein.
Op de foto het werkbezoek aan metaalverwerkend bedrijf Oreel. Derde van rechts fractievoorzitter Sybrand Buma.

dat geld krijgen we nu als provincie
een flinke rente waarmee we allerlei
projecten kunnen uitvoeren, maar we
kunnen ook besluiten om (een deel
van) dit geld in te zetten voor grote
investeringen. Dat is, zeker gezien de
bezuinigingen die het kabinet wil gaan
doorvoeren, geen slecht idee. Als we
het geld namelijk gewoon op de bank
laten staan, dan moeten we het over
een tijdje mogelijk afdragen aan het
kabinet. En dan kunnen we het niet
meer investeren in Fryslân. Dat zou
zonde zijn, want al dit geld is immers
ook bij elkaar gebracht door alle
Friese inwoners! Wij willen het geld in
elk geval niet op de bank laten staan,
maar laten werken voor Fryslân, zodat
we onze provincie weer een stukje
mooier door kunnen geven aan de
toekomstige generaties. Wij willen het
Friese geld inzetten zodat de Friezen
(weer) aan het werk kunnen. En rap
een beetje!
Johan Tjalsma en Peter ten Hoeve,
CDA Statenleden

Van de voorzitter

Uitdagingen
Leden van politieke partijen en
politici gaan vanuit een betrokkenheid met de samenleving steeds
opnieuw de uitdaging aan om
deze te verbeteren of knelpunten
erin op te lossen. De uitdagingen
in onze provincie en gemeenten
zijn momenteel vele. Hoe kunnen
de Nuon-gelden gebruikt worden
om de werkgelegenheid in Fryslân blijvend te versterken? Hoe
wordt ook een nieuw Thialf de
topschaatsbaan van Nederland?
Waar plaatsen we in Fryslân de
windmolens voor schone energie?
Kunnen provincie en gemeenten
lokale energiecoöperaties stimuleren? Hoe beperken we de overlast
van ganzen en bevorderen we dat
de weidevogels blijven? De criminaliteit op straat, de nieuwe taken
voor de gemeenten, landelijke
bezuinigingen, allemaal uitdagingen, allemaal agendapunten voor
politici.
Burgers vormen voor politici de
grootste uitdaging. Zij sturen
de samenleving op meerdere
manieren. Als consument kiezen
ze bijvoorbeeld steeds vaker
voor bankieren per internet of
de webwinkel, met als gevolg
lege winkelpanden en ontslag
voor duizenden. Maar diezelfde
consument verwacht als burger
van de politiek wel vervangende
werkgelegenheid en gezellige
winkelstraten. Het probleem is dat
consumenten op markten sneller
van (aankoop)gedrag wisselen,
dan politici en bestuurders kunnen
begeleiden in regel- en wetgeving.
De staat als volger van de markt,
of als puinruimer van uit de hand
gelopen marktgedrag. Als we dat
anders of niet langer willen, ligt
hier een geweldige uitdaging voor
politici.
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1
Ruim 5 jaar geleden begon ik als
voorzitter van CDA Fryslân aan
de uitdaging voor een krachtig en
herkenbaar Christendemocratisch
geluid in Fryslân. De gedoogconstructie met de PVV leidde – terecht - ook binnen CDA Fryslân tot
veel discussie. De betrokkenheid
van zoveel CDA’ers met hun partij
was hartverwarmend. We hebben
als bestuur geprobeerd dat vast te
houden door twee dingen te doen:
betrek leden op regio- en afdelingsbijeenkomsten bij het debat
over maatschappelijke thema’s en
vraag CDA’ers met praktische ervaring om via zogenaamde Expertgroepen een oplossingsrichting te
geven voor concrete maatschappelijke knelpunten. Het maatschappelijk debat voor de leden en het
politiek debat voor de politici. Het
maatschappelijk debat voor een
helder en eigen CDA geluid, het
politiek debat tussen fracties met
als uitkomst een bestuurlijk compromis of coalitieakkoord.
Het maatschappelijk debat in
Fryslân is gestimuleerd door rapporten van Expertgroepen over
Werken naar Vermogen, Krimp,
Landbouw, Gezondheidszorg, Basisonderwijs en Rijnlands Denken
en Doen. Met het laatste rapport
draagt CDA Fryslân bij aan de
toekomstige koers van het CDA.
Mijn opvolger treft een CDA Fryslân aan met Christendemocraten
die maatschappelijke uitdagingen
uitdagen! Laten we onder zijn
leiding de komende jaren met zijn
allen die lijn verder verbreden.
Het heeft mij vijf dankbare jaren
gegeven. CDA’ers van Fryslân
dank daarvoor.
Douwe Tamminga, voorzitter

Fries ijs voor zowel de
profs als de recreanten
Fryslân krijgt twee prachtige nieuwe ijsbanen. Naast een nieuwe topsportbaan met extra trainingsbaan in Heerenveen krijgt Leeuwarden zoals het nu lijkt – even afhankelijk van de bijdrage van de gemeente Leeuwarden - een
nieuwe 400 meter ijsbaan. Daarmee wordt Fryslân dé provincie voor de schaatssport.

Topsport: Thialf
Op 20 december 2012 stemden we
er als CDA mee in om € 50 miljoen
beschikbaar te stellen voor een nieuw
Thialf. Daarmee kan in april 2014
worden gestart met de bouw van een
nieuwe wedstrijdhal voor Thialf, die
zowel voor topsporters als recreanten
is. Voor de bouw van een extra topsporttrainingshal waar topschaatsers
onbeperkt kunnen trainen is nog € 56
miljoen extra nodig. Dat geld moet
van het Rijk en marktpartijen komen.
Misschien kan dat zelfs nog wel goedkoper; een aantal bedrijven hebben al
aangegeven dat dat mogelijk is. Wij
willen graag zowel de nieuwe wedstrijdhal als de topsporttrainingshal.
Zo kunnen we Thialf als internationaal
schaatscentrum voor de volgende
generatie behouden.

Recreatie: Elfstedenhal
Maar het blijft niet bij Thialf alleen. Op
20 maart 2013 stelden we als Provinciale Staten € 10 miljoen beschikbaar
voor de bouw van een nieuwe ijshal
in Leeuwarden, de Elfstedenhal.

Hiermee voeren we uit wat we in ons
verkiezingsprogramma hebben gesteld. Het is nog even afwachten of de
gemeente Leeuwarden instemt met het
beschikbaar stellen van de overige €
15 miljoen, maar als zij dat inderdaad
doen heeft Leeuwarden begin 2015
een nieuwe ijsbaan. Deze baan is
gericht op recreanten, zodat het geen
concurrentie voor Thialf is. Wij zijn
blij met de plannen voor deze nieuwe
schaatsbaan: want we willen niet alleen faciliteiten voor topsporters, maar
overal in Fryslân plekken waar je kunt
sporten. En ijssport hoort bij Fryslân!

Werkgelegenheid
Een mooie bijkomstigheid van de
bouw van twee nieuwe ijsbanen in
Fryslân is de werkgelegenheid die dat
oplevert: zowel in de bouw en installatietechniek als op innovatief gebied.
Dat werk moet vooral door Friese
ondernemers en Friese werkzoekenden worden uitgevoerd. Wij investeren liever publiek geld in dit soort
projecten die werk opleveren, dan in
een uitbreiding van de WW-uitkering!
Cees Vos en Johan Tjalsma,
CDA Statenleden

Snel internet: geen luxe
maar een basisvoorziening
Scholen volgen hun lesprogramma’s via internet. Zorg wordt steeds vaker
online geregeld. Bedrijven kunnen niet fatsoenlijk functioneren zonder
website en e-mail. Een groeiend aantal ouderen houdt via skype of facebook contact met hun kinderen en kleinkinderen. Internet is niet meer alleen een handig middel, maar steeds meer een basisvoorziening geworden.
Om goed te kunnen wonen, werken en leren is internet onmisbaar.
Maar nog lang niet iedereen in Fryslân
heeft toegang tot internet. Met name
in de dunbevolkte plattelandsgebieden
van Fryslân zijn de internetverbindingen erg slecht. Dat moet veranderen,
en wel zo gauw mogelijk, vinden
wij. Ook andere fracties willen dat.
Gedeputeerde Staten stelde voor om
een glasvezelnetwerk aan te leggen in
‘witte’ gebieden: de dunbevolkte gebieden in Fryslân. De ‘grijze’ en ‘zwarte’
gebieden, waar meer mensen wonen,
werden buiten beschouwing gelaten;
dat moeten de marktpartijen oppakken.

Fryslân

Die marktpartijen vinden dat een
prachtig voorstel. Logisch, want op
deze manier is er voor hen alleen
maar winst te behalen: de provincie
draait grotendeels op voor de kosten
van een onrendabel netwerk in de
buitengebieden, en de marktpartijen
strijken de opbrengst van de internetabonnementen op. Een plan dus
dat de provincie veel geld kost, maar
niet het resultaat oplevert wat wij voor
ogen hebben: iedereen in Fryslân
aangesloten op internet.

En dat kan prima, dat bewijzen initiatieven in diverse gemeenten. In verschillende gemeenten worden bijvoorbeeld
plannen ontwikkeld om in een hele
gemeente glasvezel aan te leggen.
Met de winst die wordt behaald op het
netwerk in de dichtbevolkte gebieden,
kan het netwerk in de dunner bevolkte
gebieden worden betaald. Uiteindelijk
kunnen de totale kosten zelfs helemaal
terug worden verdiend! Veel voordeliger, heel Fryslân heeft toegang tot snel
internet en het levert ook nog eens
veel werkgelegenheid op!

In de commissie hebben we dit idee
aangedragen en in de Statenvergadering op 20 maart stemde een meerderheid hier mee in. Gedeputeerde
Sietske Poepjes is er al mee aan de
slag, zodat we het in het najaar als
uitgewerkt plan kunnen bespreken.
En daarna wordt het glasvezel wat
ons betreft zo snel mogelijk in de
hele provincie uitgerold. Want als we
Fryslân leefbaar willen houden, dan
moeten we niet langer wachten!
Peter ten Hoeve, CDA Statenlid

Welke samenleving willen we (niet meer) zijn? In onze westerse wereld
komen twee modellen voor. Het in Engels sprekende landen veel voorkomende Anglo-Amerikaanse model en het in de Rijnlanden en Scandinavië
veel voorkomende Rijnlandse model.

Rijnlands Denken en Doen
Kenmerkend voor het Amerikaanse
model is het sterke rendement (markt)
en kortere termijn denken. Het Rijnlandse model kiest voor een mix van
markt, overheid en burger. Ook houdt
het Rijnlandse model meer rekening met de langere termijn, met de
belangen van toekomstige generaties.
Is het Amerikaanse model sterk verbonden met presteren en consumeren
en met beheersen en controleren, het
Rijnlandse model gaat meer uit van
verbinden, vertrouwen en vakmanschap. Als je vakmanschap waardeert
en de vakman vertrouwt, kun je toe
met minder protocollen. Bij de docent
of verpleegster staat het werk dan
centraal en niet de afvinklijstjes.
Zowel het Anglo-Amerikaanse als het
Rijnlandse denken of sturen kom je
tegen bij samenlevingen, bedrijven
en organisaties. Het is niet regio- of
landgebonden, maar situationeel of
mensgebonden. Voorbeeld van Rijnlands denken is het Duitse bedrijfsleven met zijn vele familiebedrijven die
sturen op kwaliteit en vakmanschap.
Of coöperatieve ondernemingen die
voor de langere termijn kunnen gaan,
omdat ze niet geplaagd worden door
de “hete adem” van de aandelenbeurs.

Maatschappelijk
middenkader
Ruim een halve eeuw geleden was
de samenleving in West Europa nog
overwegend Rijnlands ingericht.
Burgers waren betrokken bij talloze

initiatieven in en van de samenleving. Men voelde zich verbonden met
de plaatselijke school, de thuiszorg
(Groene Kruis), het jeugdwerk, de
woningcorporatie etc. We noemen
dit het maatschappelijk middenkader van de samenleving. Maar door
subsidiëring en regelgeving van de
overheid ontstonden grotere organisaties. Organisaties met professionele
managementteams en raden van
toezicht; op afstand van de gewone
burger. Toen in 1989 de muur van
Berlijn viel werd Europa een fan van
het kapitalisme. De welvaart van (het
kapitalistische) West-Europa had het
immers gewonnen van (het centraal
geleide communistische) Oost- Europa. De gedachte ontstond dat een
samenleving met meer marktwerking
zou leiden tot meer welvaart. Deze
gedachte was zeer welkom, omdat de
overheid ontdekte dat de zogenaamde
verzorgingsstaat onbetaalbaar werd.
We gingen daarom diensten als
openbaar vervoer, post en telefonie
privatiseren. In de gezondheidszorg
werd marktwerking ingevoerd, om grip
op de kosten te krijgen.
Marktwerking: kenmerk van het AngloAmerikaanse sturingsmodel en breed
aanwezig in onze samenleving. Bij
bedrijven gaat het dan om marktaandelen, rendementen en aandelenkoersen.
Bij kranten om pakkende nieuwskoppen om de (betaalde) oplage in stand
te houden. Bij onderwijs en universiteiten om nieuwe (pret)opleidingen
om nieuwe studenten te trekken. Bij

landelijke loterijen om grote prijzen om
voldoende loten te kunnen verkopen.

Welke markt, overheid en
samenleving
Rijnlands Denken en Doen is niet
tegen marktwerking of ondernemerschap. Bij Rijnlands Denken en Doen
draait het om: welke marktwerking,
welke overheidsbemoeienis en welke
burgersamenleving. Geen marktwerking die tot successen leidt over de
rug (spaargelden) van burgers. En in
sectoren van algemeen belang, zoals

wijk of dorp, dan moeten ambtenaren
dergelijke initiatieven stimuleren en
niet met regelgeving “dood knuffelen”.
Onze samenleving is nog nooit zo
welvarend geweest, maar ook nog
nooit zo ontevreden. Mensen ervaren
steeds vaker dat de overheid geen
oplossing heeft voor bepaalde knelpunten, variërend van werkgelegenheid tot veiligheid.
Rijnlands Denken en Doen is geen
“toverdrankje”, maar kan in bepaalde
situaties meehelpen om tot oplossingen te komen. Dat kan als we minder
verzorgingsstaat worden en meer een
activeringsstaat. Een samenleving
niet gebaseerd op markt en staat,
maar op burger, markt en staat.

CDA Denken en Doen
Bij Rijnlands Denken en Doen ligt
de nadruk op Denken en vandaar
uit Doen. Doen bij het maken van de
verkiezingsprogramma’s. Doen bij
politiek discussies in de fracties. Maar
het begint bij het herkennen van de
kenmerken van het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlandse model.

gezondheidszorg, alleen marktwerking binnen bepaalde maatschappelijke kaders. En bij de keuze voor
overheidsbemoeienis gaat het om de
vraag: wat regelt de overheid en wat
doen burgers zelf? Als een gemeente
aan wijkcomités of dorpsbelangen
vraagt te komen met een visie op hun

Om die reden organiseert CDA
Fryslân workshops voor afdeling bestuurders en politici om gezamenlijk
deze kenmerken in beeld te krijgen.
Want Rijnlands Denken en Doen is
CDA Denken en Doen. Rijnlandse
kenmerken zijn verbinden, vertrouwen en vakmanschap, gericht op
de langere termijn. Het sluit aan bij
de CDA uitgangspunten gespreide
verantwoordelijkheid, solidariteit en
rentmeesterschap.
Douwe Tamminga

Rust, warmte, geborgenheid en
veiligheid in De Herbergier in Dronrijp
Rust, warmte, geborgenheid en veiligheid. Dat is wat De Herbergier in
Dronrijp wil bieden aan jongere en oudere mensen met geheugenproblemen zoals Alzheimer of dementie. Zo’n dertig vrouwen van CDAV Fryslân
hebben op 7 maart 2013 een bezoek gebracht aan De Herbergier.
We werden bijzonder warm ontvangen door de zorgondernemers van
deze Herbergier, de heer en mevrouw
Tebbe. Zij hebben de leiding in deze
Herberg en zorgen samen met 24
deeltijd personeelsleden en 9 vrijwilligers voor 18 bewoners.
De Herbergier is een nieuwe vorm van
zorg die is ontstaan na de Thomashuizen. Het bijzondere van deze verzorgingsvorm van De Herbergier is de
liefde en aandacht voor de mensen. Zij
bewonen elk een appartement in deze
prachtig verbouwde boerderij. Veel
is toegestaan: de tijden van opstaan,
ontbijten en naar bed gaan. Er zijn
geen speciale bezoektijden; iedereen
is welkom voor een bezoekje aan
de bewoners. Alle vormen van zorg

worden geboden. Specialisten zoals
fysiotherapeuten komen daarvoor naar
De Herbergier. Doordat de kosten
voor wonen en zorg gescheiden zijn
is het voor iedereen mogelijk om hier
te wonen. Ook met alleen een AOW.
Voordat men toegelaten wordt om een

PGB toelage te kunnen ontvangen is
een indicatie nodig. Deze wordt dit jaar
zwaarder en verhoogd van 4 naar 5.
Na de voorlichting van de heer Tebbe
hebben we een rondleiding gemaakt
door het huis en zijn we bij verschillende bewoners op de kamer geweest.
Men woont er zoals vroeger met zijn
eigen vertrouwde meubels. Wat opviel
was de warme sfeer en de tevreden en
gelukkige bewoners. Zij voelen zich er

thuis en hebben het erg naar hun zin.
Zij zijn hier gelukkig.Na de rondleiding
is er onder het genot van een hapje en
drankje nagepraat over deze vorm van
zorg. Wij als CDA vrouwen zijn daar erg
van onder indruk. Waarom zijn er niet
meer van deze tehuizen? En moeten
we in de toekomst niet veel meer van
deze zorg bieden? Een financieel probleem kan dit niet opleveren: de kosten
van deze opvang zijn namelijk 24%
lager dan die in een verzorgingstehuis.
Dat is niet het belangrijkste, maar wel
prettig. Het CDA gaat ook voor rust,
veiligheid en geborgenheid. Hier zullen
we iets mee moeten doen. Het laatste
woord is hier nog niet over gezegd.
We mogen terugzien op een zeer
informatieve middag met dank aan de
zorgondernemers van de Herbergier
Dronrijp.
Sjoerdtje Kok
Voorzitter CDAV Fryslân
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ANNO: 45 projecten om Noordoost Fryslân te versterken
Om Noordoost Fryslân op sociaal-economisch en ruimtelijk gebied te versterken, hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân gezamenlijk de ‘Agenda Netwerk Noordoost’ (ANNO) opgesteld. Deze agenda bevat 45 projecten met een regionale meerwaarde die tussen nu en 2030 zullen worden uitgevoerd. Daarmee moet Noordoost Fryslân nu, maar ook straks voor
onze kinderen een mooie regio zijn! Vijf van de betrokken CDA-wethouders vertellen over dit omvangrijke project.

Albert van der Ploeg,
CDA wethâlder Dongeradeel
“Ik bin al in hiel
skoft belutsen by
ANNO en dat
begjint al by myn
belutsenheid by de
Centrale As fan
2002 ôf. De
Centrale As is eins
de slachier fan Noard Oast. Doe’t it
projektburo fan de Centrale As yn
Burgum kaam, hawwe ANNO en ek it
streekhûs hjirút hielltiid mear foarm
krigen. Yn ANNO sit ik as bestjoerder
fan Dongeradeel yn de temagroep
romte en ynfra en lûk ik de duorsemens yn Noardeast Fryslân en set ik
it fisy ambysje trajekt lânbou op. Yn
Dongeradiel bin ik belutsen by de
projekten Súd Ie, Westside Dokkum
en gebiedsontwikkeling Centrale As.
Alle ANNO projekten fan Dongeradeel sitte byinoar yn it “kuorke”
Dokkum en binne tige wichtich foar de
leefberens fan de regio.”

Haije Talsma, CDA
wethouder Ferwerderadiel
“Voor Ferwerderadiel beheer ik de
zogenaamde
harde portefeuilles: Ruimtelijke
Ordening,
Openbare werken,
Waterbeheer,
Milieu en Recreatie en Toerisme. Veel
onderwerpen uit deze portefeuilles
worden in regionaal verband opgezet.
Dat is niet altijd zo geweest maar we
zien steeds vaker dat, bijvoorbeeld bij
Volkshuisvesting of Ruimtelijke
ordening, beleid niet stopt bij gemeentegrenzen. In andere taakvelden,
zoals toerisme, kun je elkaar versterken. Voor mij is het belangrijk om het

maximale voor de regio te bereiken.
Zouden we dit afzonderlijk blijven
doen dan staan we daarmee de
ontwikkeling van de regio in de weg
en doen we onze inwoners, die graag
in een leefbare regio met voorzieningen willen wonen, tekort.”

Roelof Bos, CDA wethouder
Dantumadiel
“Op mijn terrein
spelen vooral
projecten rondom
de Centrale As.
‘Kansen in Kernen’
bijvoorbeeld is het
project waarmee
we van de
doorgaande wegen in de drie Dantumadielse dorpen aan de As, straks weer
echte dorpsstraten maken. Het
stationsgebied Feanwâlden wordt
ontwikkeld tot transferium en stop voor
een extra sneltrein. Het ontwikkelen
van nieuwe Openbaar Vervoer
arrangementen is in dat verband ook
van belang. Deze projecten zijn voor de
ontsluiting van heel Noordoost Fryslân
van grote betekenis. Dat is de kracht
van het samenwerkingsverband ANNO:
projecten die boven het gemeentelijk
belang uitstijgen, als gemeenten samen
met de provincie oppakken.”

Doeke Fokkema CDA
wethâlder Tytsjerksteradiel
“Der is in tal saken,
wêryn’t ik as
wethâlder fan
Tytsjerksteradiel
mei Noardeast
Fryslân te krijen
haw. De gearwurking is ûntstien út it
hiele proses om te kommen ta de
Sintrale As. Sintraal yn ‘e diskusje stie
dat as der sa’n swiere yngreep yn it

lânskip plakfynt, der hiel wat werom
dien wurde moat ter kompensaasje.
Dêrfoar is der in gebietsûntjouwingskommisje yn it libben roppen, dêr’t ik
diel fan útmeitsje. Ofwage wurde de
underskate belangen: lânbou, natoer,
ferkear en rekreaasje. Ik sit yn de
Stjoergroep Noardlike Fryske Wâlden,
wêrby de basis it kollektive behear fan
de boeren is, mei as doel de kwaliteit
fan it lânskip te bewarjen en te
fersterkjen. Ek nim ik diel yn it platfoarm Plattelânsprojekten Noard-East
Fryslân, wêrby’t lytse projekten fan en
foar de streek subsydzje krije kinne.”

Lieuwe Bijleveld CDA
wethouder Kollumerland
“Binnen ANNO
ben ik betrokken
bij de portefeuilles
VROM, Economische zaken en
Handhaving en
Toezicht. Met
Dantumadeel,
Dongeradeel en Ferwerderadeel is er
gezamenlijk overleg met Thús Wonen.
Daardoor ontstaat een beter afgestemd beleid en optimale verdeling
van woonvoorzieningen over de regio.
Tevens werken we aan een welstandsnota voor eenduidig beleid voor de
bescherming van de ruimtelijke
kwaliteit. Bij economische zaken is er
een project met MBO scholen en
bedrijven in een leegstaand winkelpand: een outletstore, gerund door
scholieren en een bedrijfsverzamelgebouw. Ook werken we aan herbestemming van leegstaande winkelpanden,
belangrijk voor het behoud van
levendigheid in de winkelstraten. Bij
handhaving en toezicht werken we
samen met Dantumadeel. Dit is
efficiënter en komt de objectiviteit van
het toezicht ten goede.”

In dit artikel komt de gemeente Achtkarspelen niet aan bod. In een volgend katern vertelt CDA wethouder Jan Lammers over de
ontwikkelingen in deze gemeente.

Busreis naar
Prinsjesdag in Den Haag
De 3e dinsdag in september is
traditioneel een belangrijke dag
voor de Nederlandse politiek.
Voor het eerst zal Koning Willem
Alexander de troonrede uitspreken.
Daarin geeft de regering aan wat
het regeringsbeleid zal zijn voor het
komende jaar. De minister van financiën draagt een koffertje met het
opschrift “Derde dinsdag in september” met daarin de miljoenennota.
Prinsjesdag is een dag die met veel
rituelen gepaard gaat. Natuurlijk is
de rijtoer met de Gouden Koets door
Den Haag één van de hoogtepunten
voor het publiek, evenals de balkonscène met de koninklijke familie bij

Fryslân

Wij nemen ook alvast een optie voor
50 plaatsen op de tribune zodat u
optimaal zicht heeft op de rijtoer. Via
grote schermen bij de tribune is het
gehele programma te volgen. De
kosten voor deze dag zijn waarschijnlijk € 50 per persoon.
Paleis Noordeinde. Hebt u dit altijd
al eens willen meemaken? Dat kan!
Op 17 september 2013 organiseert
het CDAV Fryslân een busreis naar
Prinsjesdag in Den Haag.
Wij hopen op een grote belangstelling om hier naar toe te gaan en
daarom hebben we inmiddels een
bus voor 50 personen gereserveerd.

De officiële uitnodiging ontvangt u
in de loop van april maar u kunt u
vanaf nu al aanmelden door een email te sturen naar m.vdgoot@knid.
nl. Noteert u alvast de datum: 17
september 2013!
Met vriendelijke groet,
Minke van der Goot
secretaris CDAV Fryslân

Agenda
19 april 2013
CDJA activiteit in Dokkum

22 april 2013, 19.00 uur
Algemene Ledenvergadering
CDA Fryslân, Zorgverzekeraar De
Friesland, Harlingertrekweg 53,
Leeuwarden

10 mei 2013, 20.00 uur
CDJA discussie over raadsstuk,
Het Wapen van Leeuwarden,
Zaailand 92, Leeuwarden

24-25 mei 2013
CDJA congres in Zeist

1 juni 2013
Voorjaars ALV CDA Fryslân / Bestuurdersvereniging. Gekoppeld
aan CDA Partijcongres.

2 juni 2013
CDA Partijcongres

29 juni 2013
Afsluitingsactiviteit vergaderseizoen CDJA Fryslân

17 september 2013
CDAV busreis naar Prinsjesdag in
Den Haag

Provinciale
ledenvergadering
De voorjaarsledenvergadering
van CDA Fryslân wordt gehouden
maandag 22 april bij de Zorgverzekeraar De Friesland, Harlingertrekweg 53 in Leeuwarden.
Thema: beschikbaarheid en betaalbaarheid toekomstige zorg.
Met Diana Monissen, voorzitter
raad van bestuur van De Friesland
en Hanke Bruins-Slot, woordvoerder Zorg van CDA fractie Tweedekamer.
Programma

19.00 uur
huishoudelijke agenda (verslagen)

19.30 uur
heropening vergadering;
benoeming nieuwe voorzitter

20.00 uur
Beschikbaarheid en betaalbaarheid toekomstige Zorg

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de
CDA krant is een uitgave van
CDA Fryslân en verschijnt vier
maal per jaar.
E-mail: balt@fryslan.nl
Internet: www.cda-fryslan.nl
Productie: X-Media Solutions
Druk: Senefelder Misset,
Doetinchem

www.cda-fryslan.nl

