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Van de voorzitter

Van de Statenfractie

Jeugd en alcoholbeleid
Door het burgerinitiatief ‘Vroeg op stap’ is het
onderwerp ‘Jeugd en alcoholgebruik’ op de provinciale politieke agenda gekomen. Daarbij gaat
het er vooral om het vervroegen van de sluitingstijden, zodat er zondags nog ruimte en tijd overblijft voor het gezinsleven. De CDA Statenfractie
Fryslân vindt de ontwikkelingen van alcoholgebruik onder jongeren, met name het excessieve
gebruik en het op steeds jongere leeftijd beginnen
met alcohol drinken, verontrustende ontwikkelingen. Temeer omdat bekend is dat alcoholgebruik
op jonge leeftijd zeer nadelige effecten heeft op
de ontwikkeling en het gedrag van jongeren.
De CDA Statenfractie wil dan ook zeker blijven inzetten op preventief beleid met voldoende vormen van
voorlichting en informatie; zowel naar jongeren maar
vooral ook naar ouders, horeca en onderwijs. Dat
kan door bijv. jeugdtheater, het project ‘de Gezonde
school’ en door het als onderwerp op ouderavonden
bespreekbaar maken. Juist dit laatste is voor het CDA
van belang, omdat het gezin de plek is waar het kind
en de jongere opgroeit. Het is de plek waar kinderen
binnen de totale opvoeding iets mee krijgen over een
gezonde leefwijze en leefstijl. Ouders hebben dus een
cruciale rol, want zij zijn verantwoordelijk voor de
opvoeding van hun kind(eren) en dus ook voor het
drinkgedrag van hun jeugd.
Wij realiseren ons dat wij als provinciale politiek geen
directe verantwoordelijkheid hebben voor het alcoholbeleid, omdat dit uiteindelijk bij de gemeenten ligt.
Maar gelet op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij het wel van belang dat de provincie

een stimulerende en faciliterende rol gaat vervullen.
Wij zien dan ook graag dat er in het projectplan Fries
Jeugd- en Alcoholbeleid wordt ingezet op een breed
en integraal plan, waarbij ruimte is voor de inbreng
van de jeugd zelf en waarin maatwerk mogelijk is: wat
is passend, gewenst en mogelijk in een plaatselijke
situatie? Waar dat echt noodzakelijk is zullen er intergemeentelijk overleg en afspraken moeten worden
gemaakt.
Tijdens het CDA partijcongres op 31 mei 2008 is de
door het CDA Fryslân ingediende resolutie “Jongeren
en alcohol” unaniem aangenomen. Deze resolutie
roept op tot een landelijk beleid voor o.a. maatwerk
per regio t.a.v. sluitingstijden voor de horeca en leeftijdsgrenzen voor het gebruik van alcohol. Daarmee is
opnieuw een stap gezet; het is aan de lokale bestuurders om hier verder mee aan het werk te gaan.
Fenny Reitsma-Hazelhoff,
CDA Statenfractie Fryslân

Opleidings-mogelijkheden
najaar 2008
1. De Kaderschool
Een opleiding voor CDA’ers met ambitie die als
volksvertegenwoordiger, politicus of bestuurder
actief zijn of willen worden in of voor het CDA.
Aanmelding tot 1 juli via www.cda.nl/si.
2. De Zomerschool
Een korte, driedaagse cursus voor nieuwe leden
en voor wie nader wil kennismaken met het CDA
als partij en het CDA-gedachtegoed in de praktijk.
Aanmelding vóór 1 juli via www.cda.nl/si
3. Het opleidingsprogramma in Fryslân
a. Startdag op 15 september van het politieke seizoen 2008/2009 voor het hele CDA. Onderwerp:
“Voedselschaarste en ontwikkelingen in de
landbouw”.
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b. Cursus Snellezen - in september/oktober.
c. Excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag
op dinsdag 30 september. Aanmelding bij
Paula van den Burg-Boersma, tel. 0514
- 531173, [ mailto:evertpaula@gmail.com
]evertpaula@gmail.com
d. Cursus Debatteren en Improviseren - in
november.
e. Cursus op Maat: diverse cursusmogelijkheden
op aanvraag.
Begin september verschijnt het programma met
nadere gegevens.
Meer informatie: Jelte Haakma, consulent
scholing en vorming, tel. 0512- 539591,
haakmaj@hetnet.nl

Alleen lukt het niet
Gesprekken op het werk en
tijdens visites gaan vaak over misstanden in de
samenleving. Veelal krijgt de overheid de schuld.
Als ouders er niet in slagen kinderen zodanig
op te voeden dat deze zich binnen de grenzen
van het toelaatbare gedragen, waarom zou
de overheid dat dan op de straat wel kunnen?
Alsof de overheid in zijn eentje alles zou kunnen
verbeteren?
Samenleving
Onder leiding van minister-president Jan Peter
Balkenende doen de huidige ministers talloze
pogingen om de samenleving leefbaarder te
maken. Meerdere voorstellen zijn gedaan om
het zogenaamde publieke terrein veiliger te
maken. Variërend van steun bij de opvoeding in
gezinnen met ontspoorde jongeren tot het aanscherpen van taakstraffen. De beschavingsindex
van het CDA telt tientallen van dergelijke voorbeelden. Maar ook hier geldt dat het de overheid, zowel landelijk als lokaal, in haar eentje
niet lukt. Nodig is een samenleving met burgers
die verantwoordelijkheid nemen. In de wijk of
buurt, bij sportverenigingen, bij de opvoeding
of als vrijwilliger bij maatschappelijke organisaties. CDA Fryslân staat voor een leefbare
samenleving. Maar steun en initiatieven van
burgers zijn daarbij onmisbaar. Gelukkig horen
we steeds vaker van ouders die dat doen. Vooral
met betrekking tot overmatig alcoholgebruik
onder jeugdigen.
Ouders
Niet alleen CDA Fryslân steunt de actie “Vroeg
op stap” van twee moeders uit het oosten van
Fryslân. Een resolutie van Fryslân met daarin
stimulansen voor hun idee werd enkele weken
geleden op het landelijke CDA partijcongres
unaniem aangenomen. De resolutie, verdedigd
door onze gedeputeerde Tineke Schokker, roept
regio’s op te komen met een beleid van toegangs- en openingstijden voor de horeca. De bal
ligt nu bij de lokale bestuurders om te komen
met passende beleidsvoorstellen. De initiatiefnemers zijn er met 120.000 handtekeningen in
geslaagd het onderwerp op de politieke agenda
te krijgen. We zijn als CDA Fryslân er trots op
daaraan te hebben bijgedragen, mede dankzij
de steun van onze Friese Kamerleden. Politici en
samenleving hebben elkaar nodig. Alleen lukt
het de politiek niet. Met steun vanuit de samenleving wel.
CDA Fryslân
Eind mei koos u mij tot voorzitter van CDA
Fryslân. De eerste werkweken en vergaderingen
zitten erop. Als grootste partij in Fryslân hebben
we een sterke positie. Die willen we verstevigen.
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Algemeen Bestuur CDA Fryslân
CDA Fryslân heeft een nieuw algemeen bestuur. De leden stellen zich graag aan u voor!
Douwe Tamminga – voorzitter
Als jonge Vutter (61 jaar) zocht ik iets maatschappelijks voor halve dagen. Dat is
voorzitter CDA Fryslân geworden. Terug bij mijn ‘jeugdliefde’ voor politiek. De in de
afgelopen 40 jaar opgedane ervaring in diverse managementposities bij landbouworganisaties en zuivelcoöperaties wil ik met mijn collega-bestuurders gebruiken om
van CDA Fryslân een sterke en hechte familie te maken.

Van de Statenfractie

Succesvolle
expertmeeting
ganzen

Fred Veenstra - secretaris
Als nieuwe secretaris van CDA Fryslân ga ik mij er de komende tijd voor inzetten om
van onze afdeling weer een goed georganiseerde, maar vooral ook bloeiende club te
maken. Samen met de overige (nieuwe) bestuursleden gaat dat zeker lukken. In het
dagelijks leven ben ik voor het CDA wethouder in Smallingerland.

Na al vele vragen te hebben gesteld aan de gedeputeerde over de problemen die de boeren ondervinden
met het ganzengedoogbeleid, waren we nog niet veel
verder. De problemen van de boeren hebben voornamelijk betrekking op het financiële en praktische
aspect. De vergoedingen zijn volgens de boeren lang
niet toereikend. Er wordt alleen een gewasschade uitgekeerd, welke ook nog genormeerd is. Dat betekent
dat een schade boven deze zgn. drempel niet wordt
uitgekeerd. Daarnaast wordt er niet gekeken naar de
bedrijfsschade die de boeren oplopen. Het vee wil bijvoorbeeld het gras niet meer omdat het smaakt naar
ganzenuitwerpselen. Kortom, voor een aantal boeren
is er een groot probleem, wat zelfs het voortbestaan
van een bedrijf in de weg kan staan.
Om nu eens verder te komen dan antwoorden van de
gedeputeerde en om aan de boeren te tonen dat we
hun probleem serieus nemen, hebben wij een expertmeeting georganiseerd. Onder leiding van de heer
Hepke Bijma hebben we een interessant programma
kunnen opstellen met presentaties van onder meer het
SOVON, boeren, KNJV, gedeputeerde Anita Andriesen en
CDA tweede kamerlid mevrouw Annie Schreijer-Pierik.
Er was meer belangstelling dan verwacht, maar dat
heeft alleen maar bijgedragen aan het serieus onder de
aandacht brengen van de problemen. Midden in een
gedooggebied in een loods in de Workumerwaard werd
afgesloten met een forum, waar we enkele goede uitspraken hebben weten te krijgen. Zo zal er meer overleg
plaatsvinden tussen de gedeputeerde en Den Haag en
hopen de tweede Kamerfracties van PvdA en CDA hier
voortaan gezamenlijk in te kunnen optrekken, wat
grote voordelen op zal leveren.
Vanuit de Staten houden we dit onderwerp scherp in
de gaten. De ganzenoverlast wordt te groot. Wat overigens niet betekent dat we ganzen op brute wijze mogen
ombrengen. Ik refereer hierbij naar de vragen die we
hebben gesteld betreffende de uithongering van jonge
ganzen in natuurgebied De Deelen. Er moet nu iets gebeuren. Waar ligt nu werkelijk de grens in Den Haag qua
aantallen die we moeten opvangen? En wanneer wordt de
maatschappelijke wens om ganzen te kunnen laten huisvesten in Nederland, een maatschappelijk probleem als
het er teveel worden? Probleem voor de boeren? Nee, wij
vinden van niet en zullen dit blijven behartigen.

Jan Troost - penningmeester
Terwijl geld voor mij geen doel is, ga ik mij toch in het CDA bezighouden met dat
middel. Het CDA kan er niet buiten, als het zijn boodschap wil communiceren. Goed
beheer en acties voor meer geld mag u daarom verwachten. Een (financieel) sterk
CDA is goed voor ons land en daar ga ik voor. In het dagelijks leven ben ik vutter met
een historie in de petrochemische industrie van groep Shell.
Sjoerdtje Kok-Witteveen – lid namens CDAV
Sjoerdtje Kok-Witteveen vertegenwoordigt de CDA vrouwen in het dagelijks bestuur
van het CDA. Ze gaat zich inzetten voor de rol van vrouwen binnen het CDA en in de
samenleving.

Jan Jitse Visser - lid namens CDJA
Als jongerenvoorzitter ben ik lid van het DB. Graag zet ik mij in voor een CDA dat
groeit en bloeit en tussen de mensen staat. Als student Bestuurskunde aan de
Thorbecke Academie ben ik momenteel aan het afstuderen. Met mijn 21 jaar hoop
ik frisse ideeën op ervaren bestuurders te mogen werpen: door mee te denken en
vooral mee te doen. Mijn motto luidt: Opgeven kan morgen ook nog!
Hâns Romkema - steunpuntfunctionaris
Mijn belangrijkste taak als steunpuntfunctionaris is het ondersteunen van het dagelijks bestuur van het CDA Fryslân. Mijn belangrijkste functies zijn het verzorgen van
communicaties, het voorbereiden van agenda’s en het beheren van het email adres
fryslan@cda.nl. In het dagelijks leven heb ik een adviesbureau ontwikkelingssamenwerking dat zich door middel van onderzoek en training richt op zaken als het demobiliseren van milities, conflict management en goed bestuur in het Grote Meren
gebied van Afrika.
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Vooraankondiging Startbijeenkomst:

Voedselschaarste en
Ontwikkelingen in de
Landbouw

Fernande Teernstra, CDA Statenfractie Fryslân

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave

Voor alle Friese CDA leden: noteer alvast de startbijeenkomst seizoen 2008-2009 in uw agenda:

van CDA Fryslân. Deze bijlage verschijnt 6 maal per jaar.
De eindredactie wordt gevoerd door Sytske Balt-Dijkstra.

Inleverdatum e.v. kopij: woensdag 17 september 2008.
Redactieadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden,
T. (058) 292 50 33.

E-mail: cda2@sis.fryslan.nl.
Internet: www.cda-fryslan.nl.
Wilt u reageren, dan kan dat bijvoorkeur via de website.

Productie & druk: Senefelder Misset, Doetinchem

cda2@sis.fryslan.nl. - www.cda-fryslan.nl

Datum: maandag 15 september 2008
Tijdstip: 19.30 tot 22.00 uur
De startbijeenkomst zal in het teken staan van
Voedselschaarste en Ontwikkelingen in de
Landbouw. Esther de Lange, lid voor het CDA van
het EU-parlement, zal een van de sprekers zijn. U
bent van harte welkom; wij rekenen op u!
De scholingscommissie

Van de voorzitter
Met onze gedeputeerden, wethouders, provinciale
en gemeentelijke fractieleden en burgemeesters
maken we deel uit van vele coalities. Volop mogelijkheden dus om in Fryslân op meerdere terreinen
vorm te geven aan het gedachtegoed van het
CDA. In mijn eerste toespraak heb ik gezegd dat
CDA Fryslân staat voor een samenleving met een
zorgplicht voor zij die niet op eigen kracht kunnen
meedoen; met ruimte voor ondernemerschap,
vernieuwing, zingeving en levensbeschouwelijke
toerusting; met respect voor mens, dier en milieu;
met normen en waarden.Ook hier geldt dat wij
dat als bestuur niet alleen kunnen. Nodig is de
steun van alle leden van de partij. Provinciale en
gemeentelijke bestuurders hebben de taak naar
de leden uit te dragen waar het CDA landelijk
maar ook provinciaal en gemeentelijk voor staat
en gaat. Met goed geïnformeerde en gemotiveerde leden blijven wij de belangrijkste partij van
Fryslân.
Ons politieke werk in partij en samenleving hoeven
wij niet in ons eentje te doen. Alleen lukt het niet.
Als bron van inspiratie verbindt de Bijbel ons met
elkaar en met onze Schepper.
Douwe Tamminga,
voorzitter CDA Fryslân

