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De statenfractie
de provincie in/uit…
De statenfractie vindt het belangrijk om regelmatig de provincie in te gaan om zelf te zien en
te horen wat er in Fryslân speelt. Daarom is de
statenfractie op 3 april op bezoek geweest in de
gemeente Kollumerland, waar o.a. is gesproken
over de verkeersproblematiek van Veenklooster
en de Trekwei, de zoet-zoutovergang in het
Lauwersmeer en de bestuurskracht.
In Het Bildt, waar de statenfractie 7 april te gast
was, werd ook gesproken over de bestuurskracht.
Daarnaast waren de dorpsvisies, de leefbaarheid in de
dorpen en de revitalisering van industrieterrein in St.
Jacobiparochie onderwerp van gesprek.
Sommige zaken zijn provincie overstijgend. Op 16
april is de statenfractie daarom op bezoek geweest bij
de Tweede Kamer in Den Haag. Met de CDA Tweede
Kamerleden Jacob van Dijk en Sabine Uitslag werd
gesproken over het onderwijs en de jeugdzorg. Verder
werd de fractie ook bijgepraat door de Friese CDA
Tweede Kamerleden Sander de Rouwe en Roland

Kortenhorst over o.a. het alcoholslot, de Centrale As
en het alternatieve pakket voor de Zuiderzeelijn. Ook
werd gesproken met Henk Postma, lobbyist voor het
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).
Tijdens deze werkbezoeken heeft de statenfractie veel
nieuwe informatie gekregen. Met al deze gegevens zal
de fractie de komende tijd aan de slag gaan!

Fryslân Uitnodiging
Algemene Ledenvergaderingen CDA Fryslân
Het Algemeen Bestuur CDA Fryslân nodigt de CDA leden van harte uit voor de Algemene
Ledenvergaderingen op 26 mei en 23 juni 2008.
Datum: 26 mei 2008
Tijdstip: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden
Agenda o.a.:
Verkiezing nieuwe voorzitter (informatie kunt u opvragen bij het secretariaat van de gemeentelijke afdeling of via fryslan@cda.nl)
Afscheid interim voorzitter.
0m 20.30 uur is uitgenodigd tijdens het openbare gedeelte van de avond:
Piet Hein Donner, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij zal een inleiding
verzorgen met het thema: “Arbeidsparticipatie en meedoen in de samenleving”

Datum: 23 juni 2008
Tijdstip: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38,Leeuwarden
Agenda o.a.:
Waterschapsverkiezingen:
- Verkiezing lijsttrekker
- Vaststellen definitieve kandidatenlijst
- Vaststellen verkiezingsprogramma (na behandeling amendementen)
Lijsttrekker spreekt over: “Waterschap” besturen nieuwe stijl.

Van de voorzitter
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 21
april jl. zijn o.a. de jaarverslagen 2007 vastgesteld. Het blijft altijd weer de moeite waard de
verslagen te lezen, in een kwartier tijd heeft u
een goed beeld van alle activiteiten en gebeurtenissen van het jaar 2007. Betrokken zijn en
betrokken blijven is belangrijk, daarom raad ik u
aan een exemplaar op te vragen via de e-mail bij
ons Steunpunt (fryslan@cda.nl).
Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige nummer
van CDA Fryslân is een procedure ingang gezet
voor de nieuwe voorzitter en andere DB leden. Op
het moment dat ik dit schrijf, is het niet bekend
wie de beoogde voorzitter wordt. Voor actuele
informatie hieromtrent verwijs ik u naar www.
cda-fryslan.nl.
Wel is bekend dat mr. Fred Veenstra uit Drachten
als secretaris is benoemd en Jan Troost uit
Wijckel de functie als penningmeester heeft aanvaard. Het zijn beide deskundige bestuurders, fijn
dat zij zich beschikbaar hebben gesteld.
Belangrijk is ook te melden dat het Algemeen
Bestuur heeft besloten Steffen Jan Pilkes uit
Heerenveen te benoemen als voorzitter van het
Permanente Campagne Team. Zoals bekend
is er een Provinciaal Campagne Team in de
zomer 2005 ingesteld ter voorbereiding van de
Provinciale Statenverkiezing van 2007. Dit team
is nu ontbonden. Onder de bezielende leiding van
Luuk Hazelhoff heeft dit team mede gezorgd dat
het CDA opnieuw de grootste partij van Fryslân is
geworden.
Bijzonder dankbaar zijn wij ook dat in de vacature van Ambtelijk secretaris voor het Steunpunt
van onze Provinciale afdeling is voorzien.
Wij mogen welkom heten: Hans Romkema
uit De Veenhoop. Hij is 40 jaar en heeft een
Adviesbureau Internationale samenwerking. Hij
zal tijd vrij maken om dit belangrijke werk op zich
te nemen.
Naast de zorg rondom de vacatures van bestuurlijke taken, is het interim DB druk doende
geweest met de organisatie /voorbereiding van
de waterschapsverkiezingen 2008. Zoals bekend
komt het CDA met een eigen lijst. Het enthousiasme binnen de CDA geledingen is groot om
van deze verkiezing een succes te maken. Vele
vrijwilligers zijn nu bezig dit voor te bereiden;
onder leiding van Arie Aalberts is de vertrouwenscommissie bezig de kandidaten te selecteren en
Maarten Offinga is met zijn team gestart met het
schrijven van het verkiezingsprogramma.
Beste CDA vrienden, CDA Fryslân is bezig met de
toekomst, bestuurlijk staat het op de rails. De
CDA fractie in de provincie blijft actief om oren
en ogen open te houden om te weten wat er politiek in de provincie leeft. Prachtig toch dat wij als
CDA ons gesteund weten in de kracht die Hij ons
geeft. Dat geloof is voor U en mij belangrijk.

*Deze advertentie kunt u beschouwen als een persoonlijke uitnodiging.
Harry Kerssies, interim-voorzitter

Samen voor een sterk Fryslân
De verkiezingen voor de Provinciale Staten liggen alweer één jaar achter ons. Op 7 maart 2007 waren
er verkiezingen en eind mei 2007 werd het nieuwe college geïnstalleerd. Een vrijwel nieuwe fractie trad
aan. Van de 12 statenleden, zijn er zes die hun eerste stappen op het provinciale politieke speelveld zetten. Het dualisme begon aan zijn tweede termijn. Het CDA leverde twee nieuwe gedeputeerden, Tineke
Schokker en Sjoerd Galema. Hoe hangt de vlag er na een jaar nu bij en hoe werken wij als fractie nu in
de praktijk?
Het was wennen aan een nieuwe fractie met veel
nieuwkomers, waarvan enkelen nog geen politieke
ervaring elders hadden opgedaan. De overgang van
besturen naar de rol van volksvertegenwoordiger
vraagt ook om een omschakeling. Een startweekend in
september 2007 was het begin van verdere teambuilding en het uitzetten van lijnen voor dit jaar.
De fractie is gekozen op basis van het CDA verkiezingsprogramma en heeft als taak om zoveel mogelijk van
onze idealen te verwezenlijken. Het is hard werken
om je in te lezen op de dossiers en contacten op te
bouwen met gemeenteraadsfracties en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Ook
vraagt het om de nodige aanpassingen om werk en
politiek op elkaar af te stemmen. Je bent niet statenlid
op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur, maar 24
uur per dag!
In het collegeprogramma ‘Fryslân iepen en eigen’
hebben we veel van ons eigen verkiezingsprogramma
weten te realiseren. Maar de eerlijk gebiedt te zeggen,
dat we ook compromissen hebben moeten sluiten.
Want om met elkaar een coalitie te vormen is het voor
alle drie de partijen geven en nemen. Met dit coalitieakkoord kunnen we uit de voeten, en de fractie wil
haar eigen accenten er ook in aangeven.
Het dualisme heeft niet de betekenis van ‘zij en wij’.
Nee, we zijn ons meer en meer bewust dat je elkaar
nodig hebt om tot goede zaken voor Fryslân te komen.
De gedeputeerden bezoeken onze fractievergaderingen, waarbij we over en weer zaken die van belang
zijn uitwisselen. Ook worden de gedeputeerden – ook
die van de CU en de PvdA - soms uitgenodigd om
sectievergaderingen bij te wonen als het gaat om
belangrijke punten. Eenmaal per zes weken is er een
politiek overleg van het CDA tussen de fractievoorzitter, vice-voorzitter, de sectievoorzitters, gedeputeerden en onze beleidsmedewerker. Hier bespreken we
de politieke zaken die spelen in de provincie, in de
gemeenten en in de landelijke politiek. We stemmen
onze strategie op elkaar af, want samen sta je sterker.
Eens per maand is er een coalitieoverleg tussen alle
gedeputeerden en de drie fractievoorzitters van de
coalitie. Ook hier is er sprake van afstemmingsoverleg
en van elkaar weten wat er speelt. Ook het contact
met onze Friese CDA Kamerleden willen we versterken. We kunnen immers van elkaars kennis en kunde
gebruik maken!
De statenfractie hecht ook bijzonder aan de contacten
met de 31 gemeenten en dan in het bijzonder met de
CDA-gemeenteraadsfracties. Onze bedoeling is dat er
een ‘kruisbestuiving’ tot stand komt tussen de statenfractie en gemeenteraadsfracties. Wat kunnen we
voor elkaar betekenen om ons gezamenlijk doel, een
sterk CDA in Fryslân, te realiseren? Van uit een belangenafweging, waarbij ook het algemeen belang in het

Colofon
Deze bijlage verschijnt 6 maal per jaar.
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân.
De eindredactie wordt gevoerd door Sytske Balt-Dijkstra.
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Scholings- en
verenigingscommisie
CDA Fryslân
Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen
van 2010!
Regeren is vooruitzien. Daarom vroeg een gemeenteraadsfractie om nu al een actieprogramma voor de
komende twee jaar op te zetten, met het oog op de
raadsverkiezingen van 2010. Tijdens een goede discussie is o.a. gesproken over het huidige en gewenste
functioneren van het CDA, over een sterkere CDAprofilering, over actief als partij aanwezig zijn in de
gemeente en over het
betrekken van nieuwe
mensen, met name jongeren, bij het politieke
werk. Eensgezind is een
lijn uitgezet voor de komende jaren en zijn er stevige
piketpaaltjes geslagen op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Een aanrader voor al onze
afdelingen!
Scholing en vorming in de 2e helft van 2008
Binnenkort gaan we een nieuw opleidingsprogramma
opstellen voor het 2e halfjaar van 2008. Hierbij nodigen we alle CDA-geledingen, leden, besturen, wethouders en fracties, uit hun wensen en verlangens zo
spoedig mogelijk aan ons door te geven. We proberen
er dan in ons scholingsaanbod voor het komende halfjaar op in te spelen.

oog moet worden gehouden en soms andere (politieke) belangen, zal dan gezocht moeten worden naar
oplossingen. Goed voorbeeld hiervan is bijv. de brug
Blauwverlaat en de zoektocht naar een goede oplossing voor het zware landbouwverkeer. Werkbezoeken
aan gemeenten staan bij ons hoog in het vaandel.
Willen we ons werk goed doen, dan moeten we weten
wat er speelt in onze samenleving. Bezoeken aan organisaties en bedrijven horen daarbij.
We zijn nu een jaar bezig; de voorbereidingen voor het
debat over de Kaderbrief (waarin de poltieke lijn voor
2009 en verder wordt bepaald) zijn in volle gang. Alle
secties hebben aangegeven waar voor hen de speerpunten liggen en wat we graag anders zouden willen
zien. Zo willen we bijvoorbeeld in de komende vier
jaar € 26 miljoen anders besteden, oftewel ombuigen.
Dit bedrag komt bovenop de € 10 miljoen die we al
afgesproken hadden in de vorige collegeperiode. We
zoeken deze ombuigingen in ‘niet-koersversterkend,
bestaand beleid’. De eerste proeve van bekwaamheid
van het nieuwe college mag er zijn. Er spreekt veel
ambitie uit. Voor ons als fractie de taak om er onze
eigen accenten aan te geven en onze keuzes duidelijk
te maken.
Blijf ons volgen en laat ons weten wat U er van vindt.
U kunt mij altijd mailen: ham@sis.fryslan.nl
Ad van der Ham
Fractievoorzitter

Agenda
• 26 mei 2008	Algemene Ledenvergadering
CDA Fryslân, spreker: minister Piet Hein Donner
• 31 mei 2008	Landelijk CDA Congres te
Utrecht
• 23 juni 2008	Algemene Ledenvergadering
CDA Fryslân over de
Waterschaps-verkiezingen
• 30 september 2008 Excursie naar de Tweede
Kamer
• 14 oktober 2008	Discussiebijeenkomst
‘Morgen begint vandaag’
met Peter van Heeswijk
Voor meer informatie: www.cda-fryslan.nl

Jelte Haakma, consulent opleiding en training

Excursie naar de
Tweede Kamer
Op dinsdag 30 september organiseert de scholings- en verenigingscommissie van CDA Fryslân
een excursie naar de Tweede Kamer. Met max. 50
personen reist u per bus via diverse opstapplaatsen naar Den Haag. Tijdens de busreis wordt u
door meereizende statenleden geïnformeerd
over hun activiteiten in de Staten en is er volop
gelegenheid met hen te discussiëren over zaken
die u bezighouden. In Den Haag krijgt u o.a. een
rondleiding, kunt u spreken met de Friese CDA
politici en kunt u vanaf de publieke tribune het
vragenuurtje in de Tweede Kamer bijwonen.
Aanmelden kan bij Paula van den Burg-Boersma
(0514-531173 of evertpaula@gmail.com). De
kosten voor de dag zijn € 32,50 p.p. (incl. 2x
koffie/thee onderweg + lunch).

Nieuwe
steunpuntfunctionaris
CDA Fryslân
De provinciale afdeling van CDA Fryslân
heeft een nieuwe
steunpuntfunctionaris: dhr. Hans
Romkema.
Hans J. Romkema
Kraenlânswei
16-B, 9215 VZ De
Veenhoop
Tel/fax: 0512462222, e-mail:
fryslan@cda.nl

