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Fryslân
De kievit vindt in Friesland
rust en bescherming
In bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk en op Malta is de
jacht op trekvogels berucht. In Friesland wordt
veel gedaan aan de bescherming van weidevogels
als de kievit. Maar als diezelfde kievit op zijn jaarlijkse trek naar het zuiden en weer terug, moet
vrezen voor het net van de vogelvangers, dan is er
reden voor actie. Dat deed Esther de Lange voor
ons in het Europees Parlement. De Lange volgde
twee jaar geleden Albert Jan Maat (nu voorzitter
van LTO Nederland) op en staat op nummer 4 van
de kandidatenlijst van het CDA voor de Europese
verkiezingen op 4 juni.
Het is maar één van de vele voorbeelden, waarover
Esther de Lange (contactpersoon namens
de CDA-delegatie in het
Europees Parlement
voor de drie noordelijke
provincies) zo’n vier
tot zes keer per jaar
strategisch overleg
voert met CDA-bestuurders in Friesland en
Friese CDA-leden in de
Tweede Kamer. Bij de
verkiezingen voor het
Europees Parlement
Esther de Lange
wil het CDA in Friesland
duidelijk maken dat Esther de Lange weliswaar niet uit
Friesland afkomstig is en er ook niet woont, maar wel
veel voor de provincie betekent.
Friese bestuurders die met haar samenwerken, spreken lovend over de samenwerking met haar. “Ze is
goed ingevoerd en weet veel te bereiken”. Ook is ze
andersom “een inspiratiebron voor ons, als we de
mogelijkheden voor Friesland willen benutten, die
voortvloeien uit Europees beleid, bij voorbeeld ten
aanzien van landbouw, regionale ontwikkelingen of
plattelandsbeleid.” Esther de Lange: “Ik signaleer
vanuit Europa wat er gaat komen. En dan helpt het
overleg voor mij om te bepalen, hoe je de bijbehorende regels zodanig formuleert, dat iedereen er wat
aan heeft. Daarvoor zit ik lijfelijk met de mensen in
Leeuwarden aan tafel.”
Albert van der Ploeg, wethouder in Dantumadiel: “Ze
is heel actief en kan mensen enthousiast maken. De
Europese politiek heeft ons veel meer te bieden dan
we vaak weten. Esther de Lange geeft regelmatig
tips, waar we dat kunnen vinden. Europees gezien
stelt Nederland weinig voor. Maar voor zover er ook
in Nederland regionale verschillen zijn, dan blijkt toch
dat Friezen en Limburgers goed bij elkaar passen. Dat
merken we ook in de samenwerking met de in Limburg
geboren Esther de Lange.”
En CDA-gedeputeerde Sjoerd Galema zegt: “Het gaat in
Europa vaak om ingewikkelde en langdurige trajecten.
Dan is het moeilijk te traceren, wanneer er sprake is
van voor ons belangrijke ontwikkelingen. Maar Esther
weet ons vaak goed in te lichten over dit soort zaken.
Ik heb veel respect voor haar manier van werken.”

Natuurlijk is het Europees landbouwbeleid erg
belangrijk voor Friesland. Het komt dan ook goed uit
dat Esther binnen de CDA-delegatie dit dossier onder
haar beheer heeft. Ze weet er, na jarenlang medewerker te zijn geweest van Albert Jan Maat (nu voorzitter van landbouworganisatie LTO), ook veel vanaf.
“En dat kunnen we goed gebruiken”, zegt Galema.
Want, zegt hij, “in veel opzichten moet de Europese
Unie zich nog verder bewijzen. Maar ten aanzien van
de landbouw heeft de Europese Unie zich al meer
dan veertig jaar bewezen. Dat landbouwbeleid moet
dus een stevige afzonderlijke poot blijven van de
Europese Unie. En dan helpt het als Esther daar goed
in zit.”
In Dantumadiel is het
‘Europese’ denken goed
ontwikkeld. Wethouder
Van der Ploeg: “Dat
komt onder meer doordat met een financieel
steuntje in de rug uit
Albert van der Ploeg
de Europese Unie het
plattelandsgebied ‘De
Jordaan’ kon worden
ontwikkeld. Ook werd
met behulp van evoice, ondersteund
met Europees geld, de
bevolking betrokken
bij de discussie over
een nieuwe dorpsvisie in de kernen
van onze gemeente.
En Dantumadiel
staat samen met uit
Eindhoven bovenaan
Sjoerd Galema
in een netwerk van
gemeenten, waarvan
ambtenaren en bestuurders actief zijn in Europees
verband”.
Hij zegt na zijn aantreden als wethouder in 2002
al snel het belang van de Europese bestuurslaag te
hebben ontdekt. En als je dan via iemand als Esther
de Lange tips krijgt aangereikt, dan ga je je er verder
in vastbijten. “Maar je moet wel blijven kijken wat
het belang van bepaalde thema’s is voor de eigen
gemeente.”
In de komende weken gaat het CDA in Friesland
campagne voeren voor Esther de Lange. Ze komt zelf
samen Joop Atsma (vanuit Friesland lid van de Tweede
Kamer) en minister Verburg op 29 mei naar de provincie. En ze weet dat bijvoorbeeld wethouder Van der
Ploeg in zijn eigen gemeente tijdens het basale campagnewerk in winkelcentra en elders op straat haar zal
steunen.

Van de voorzitter
Europa leeft
Europa maakt deel uit van
ons leven. Het heeft invloed op ons wonen,
leven en werken. Vroeger maakten deze
aspecten van ons bestaan veelal deel uit van
dezelfde dorps- of stadsgemeenschap. We
woonden in het dorp, we leefden in het dorp
en we werkten op de fabriek in het dorp.
Nu is dat anders. We zijn mobiel geworden.
De auto en het internet verbinden ons met
een veel grotere wereld. We wonen nog
steeds in een stadswijk of dorp, maar we
leven in Fryslân en we werken in Europa. Bij
wonen gaat het over een dak boven je hoofd
in een veilige straat. Bij leven denk ik aan
Fryslân met zijn eigen taal en cultuur. Van
skûtsjesile tot keatse. Van openluchtspel tot
Oerol op Skylge. Van aaisykje tot de Slachte.
Maar we werken in Europa. Ook al is de
werkplek in het eigen dorp, werkgelegenheid
en daarmee inkomen is veelal een Europese
aangelegenheid. We hebben geen eigen autoindustrie, maar velen hebben werk als toeleverancier aan de autofabrieken in Duitsland
of Frankrijk. En de bezetting van onze campings en huurboten is sterk afhankelijk van
de komst van Duitsers en andere Europeanen.
We hebben in Fryslân een moderne veehouderij, omdat de thuismarkt niet Nederland is
maar Europa.
En omdat Europa belangrijk is voor de werkgelegenheid in Fryslân, ben ik blij met de
Europese verkiezingen. Blij dat niet één land,
maar dat we met zijn allen bepalen hoe we
een aantal belangrijke dingen in Europa gaan
regelen. Akkoord, het loopt niet altijd even
soepel. Maar wat wil je ook, in een gezin
van 27 kinderen? Maar beter zo, dan in een
straat wonen waar één bepaalt wat wel of
niet mag.
Daarom ben ik blij dat ik via verkiezingen
mee mag bepalen wie in het Europese parlement komen. Want Europa doet veel voor
Fryslân. In Nederland is het Fries de tweede
rijkstaal, maar in Europa staan we met ruim
80 minderheidstalen veel sterker. Meerdere
grote recreatie- en andere plattelandsprojecten zijn mogelijk geworden dankzij Europese
steun. Europa is volop in beweging. Het
bevordert via richtlijnen de bescherming van
waterkwaliteit en habitat, met ruimte voor
lidstaten om meer te doen. Men werkt aan
Europese richtlijnen om nieuwe financiële crisissen te voorkomen. Engelsen en Hongaren
zijn jaloers op de stabiliteit van onze Euro.
Europa leeft! Beleef Europa mee en stem 4
juni op nummer 4 van lijst 1!

Door Koos van Houdt
Douwe Tamminga
Koos van Houdt is freelance journalist en gespecialiseerd in Europese politieke journalistiek. Hij schrijft
regelmatig in het Friesch Dagblad.

Eigenheid
Ik schrijf dit stukje in de periode voorafgaand aan Koninginnedag en vier en vijf mei - een tijd die wellicht
als geen ander onze Nederlandse eigenheid, onze identiteit in de kijker zet.* In een verkiezingscampagne
voor het Europees Parlement, waarin vaak wordt gesproken over het belang van Europese eenheid, lijkt
het me goed om nu juist onze eigenheid te benadrukken. “Eenheid in verscheidenheid” is niet voor niets
het officiële motto van de Europese Unie. Over die eenheid wordt in deze campagne veel gesproken.
Over hoe je met de gemeenschappelijke euro sterker staat in deze moeilijke economische tijden. Over het
belang met één stem te spreken in het buitenlands beleid. En over de noodzaak grensoverschrijdende
zaken als milieuvervuiling, internationale criminaliteit en migratie gemeenschappelijk op te pakken.
Toch moeten we daarbij onze verscheidenheid en eigenheid niet vergeten. Om die eigenheid te waarborgen
moet Europa sommige zaken heel bewust níet oppakken. De organisatie van ons belastingstelsel, bijvoorbeeld, of ons schoolsysteem. Aan de andere kant vraagt
ook het waarborgen van die eigenheid soms juist wel
om Europees optreden. De bescherming van kleine
of minderheidstalen, bijvoorbeeld. Europa kent ruim
60 zogenaamde kleine of minderheidstalen. Klein in
getal zijn deze trouwens lang niet altijd: het Catalaans
bijvoorbeeld telt ruim 7 miljoen sprekers. Deze talen
worden beschermd via het Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen van de Raad van Europa. Het Fries
kent in dit kader de hoogste beschermingscategorie.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nedersaksisch
of Limburgs, die geen uniforme spelling en grammatica
kennen. Ook de Europese Unie wil deze talen beschermen
en het Europees Parlement neemt daarin het voortouw.
Bijvoorbeeld door landen publiekelijk aan te spreken
wanneer ze de rechten van regionale talen niet borgen.
Of via het Europees Bureau voor Minderheidstalen, dat
de Europese Unie financieel ondersteunt en waarvan
de Nederlandse tak in Leeuwarden gevestigd is (het
Europeesk Buro foar Lytse Talen).
Een manier waarop de EU bewust onze eigenheid wil

onderstrepen is via het beschermen van regionale producten. Als grote exporteur van landbouwproducten
heeft ons land een minder sterke traditie op dit gebied
dan andere landen. Jammer, want ook ons land heeft
veel te bieden aan regionale producten. Het voordeel
van bescherming als regionaal product is dat dit alleen
in de eigen regio geproduceerd mag worden. Het verbaast me altijd dat Zuid-Europese landen honderden
erkende regionale producten kennen, terwijl Nederland
niet verder komt dan vier kazen, een aardappel en een
druif. Zeker bij een provincie als Fryslân met een sterke
eigen identiteit passen regionale specialiteiten: van
Us Heit bier uit Bolsward tot Sonnema Berenburg en
Cranberrywijn. Voor dat laatste heb ik in het Europees
Parlement nog hard moeten vechten, want de Europese
Commissie dreigde de term ‘wijn’ te beperken tot
wijnen op basis van druiven. Gelukkig hebben we dat
kunnen voorkomen en blijft Cranberrywijn gewoon
Cranberrywijn. En een Oranjekoek gefabriceerd in
Brabant - dat is toch niet denkbaar? Dat Friezen hechten
aan hun eigen producten bleek enkele jaren geleden
toen de Nieuwe Weme supermarkten opgingen in de
Konmar en de Friese producten uit het schap verdwenen: door een boycot van de Friese consument ging de
nieuwe supermarkt snel overstag en keerden de vertrouwde producten terug. Een zelfde beweging zie je op
het ogenblik in Frankrijk, waar consumenten de grote
camembertproducenten dwingen om weer op de traditionele manier, met rauwe melk, te gaan werken.
Voedsel is emotie en identiteit, dat merk je als landbouwwoordvoerder in het Europees Parlement bijna
dagelijks. Het Europa dat ik voor ogen heb werkt niet
alleen aan eenheid, maar waakt net zo hard over onze
eigenheid. Voor dat Europa wil ik me de komende
jaren graag blijven inzetten!
Esther de Lange, www.estherdelange.nl

Esther de Lange helpt bij de bereiding van boerenkaas.

*Dit stuk werd geschreven voor de gebeurtenissen in
Apeldoorn.

”Woongroepen van ouderen, onze toekomst?”
Dat was het thema van het werkbezoek dat CDAV
Fryslân regio Zuidwest Fryslân op 23 maart 2009
bracht aan Woongroep ‘De Wettertoer’ in Sneek.
Tijdens de bijeenkomst o.l.v. Akke Toren werd
er gesproken door mevr. Wietske Kuipers, ervaringsdeskundige en voorzitter van Groepsgewijs
Wonen te Leeuwarden en mevr. Fenny Reitsma,
lid van de Provinciale Staten voor het CDA.
Mevrouw Wietske Kuipers woont in een woongroep in het voormalige Diaconessenhuis te
Leeuwarden en is betrokken bij Partoer CMO Fryslân
te Leeuwarden, dat is gestart met een project van
vooralsnog drie jaar. De Provincie wil groepsgewijs wonen stimuleren. De kracht hiervan is het
wonen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in één
gebouw, in een eigen huur- of koopeenheid, met
de aanwezigheid van gemeenschappelijke ontmoetingsruimten. Er is een groeiende belangstelling
van actieve zelfredzame vijftigplussers voor het
groepsgewijs wonen. Nederland telt momenteel
230 woongroepen. In Friesland zijn reeds een
tiental woonlocaties gerealiseerd en er zijn nu

twee in oprichting. Wooncorporaties hebben ook
belangstelling.
Om een woongroep te vormen zijn er twee mogelijkheden: je kunt je aansluiten bij een initiatiefgroep,
of aangeven waar je wilt wonen en zelf een initiatiefgroep oprichten. Als er zorg nodig is dan vraag je het
zelf aan. In de woongroep in Leeuwarden is o.a. een
vereniging met een bestuur, een activiteitencommissie, een barcommissie en gebouwenbeheer.
Statenlid Fenny Reitsma benadrukte de eigen keuze
van de mensen, “hoe en waar wil ik oud worden?
Welke voorzieningen zijn er?” Vroeger was er weinig
keuze; toen was het meer een groeiproces. Voor zorg
wees ze ons op het WMO-1 loket, waar de gemeenten momenteel druk mee bezig zijn om het zo goed
mogelijk te laten reilen en zeilen. De provincie wil stimuleren en stabiliseren, maar het initiatief moet van
onderop komen. Na de lezingen was er gelegenheid
om in groepjes de woongroep “Wettertoer” in Sneek
te bezichtigen en vragen te stellen aan de bewoners.
Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt.
De werkgroep CDAV Zuidwest Fryslân

CDA wol yntegrale
oanpak fan
oandachtsgebieten
Efterstannen yn it ûnderwiis, earmoed, wurkleazens, minne hûzen: ek yn Fryslân binne
der gebieten mei soksoart problemen. Omdat
dizze problemen lykwols sterk ferspraat binne,
falle sy faak net binnen de lanlike noarmen
foar it oanpakken fan efterstannen. De CDA
Steatefraksje Fryslân fynt dêrom dat der in
yntegrale oanpak foar de oandachtswiken en
-doarpen yn Fryslân komme moat, en wol yn
juny in inisjatyffoarstel hjiroer yntsjinje.
“De lanlike oanpak fan oandachtsgebieten is
basearre op gebieten mei in protte minsken,
en is net tasnien op de sitewaasje op it plattelân,” leit CDA wurdfierder Geart Benedictus
út. “De problemen yn Fryslân binne lytsskalich
en sterk ferspraat en komme dêrtroch faak
net yn oanmerking foar de lanlike oanpak. Yn
Fryslân binne lykwols de earmste gemeenten
fan Nederlân!”
It CDA fynt dêrom dat der in yntegrale oanpak
komme moat foar de Fryske oandachtsgebieten. Benedictus: “Foar in wichtich part leit de
oanpak hjirfan by de gemeenten, mar de provinsje docht ek al ien en oar, bygelyks soarch
foar jongerein, it oanpakken fan ûnderwiisefterstannen, in earmoedfûns en jild foar fernijing fan stêden en stêdlike gebieten.” By in part
fan dizze ynset (sa as op it mêd fan wentebou
en de brede ynvestearrings op it plattelân) hat
de provinsje in kearntaak.
Der is lykwols gjin gearhing tusken al dizze projekten, wylst dat folle better wêze soe. “Yn in
earme wyk kinne de hûzen wol opknapt wurde,
mar wannear’t de minsken gjin wurk hawwe
troch bygelyks in minne oplieding, fertutearzje
de wenten hiel gau wer,” jout Benedictus as
foarbyld. It CDA sjocht hjiryn in rol foar de
provinsje. De gemeenten bliuwe liedend yn
de oanpak, mar de provinsje kin alle spilers
yn in beheind gebiet op fersyk fan de gemeenten byinoar te heljen, û.o. skoallen, banken,
wenningekorporaasjes en sosjale teams fan
gemeenten. Mei-inoar kinne de problemen
dan besjoen en oanpakt wurde. Hjirby is it wol
belangryk dat de minske it útgongspunt wêze
moat. “Wat wolle de minsken dy’t yn sa’n wyk
wenje sels eins?”
Yn it konsept-inisjatyffoarstel fan it CDA wurdt
foarsteld om op 1 jannewaris 2010 útein te
setten mei in pilot fan yntegrale sosjaal-ekonomyske oanpak, yn nauwe gearwurking mei
de beide Stellingwerven yn de wiken en doarpen dy’t yn harren gemeente ekstra oandacht
freegje. It jild dat hjirfoar nedich is, kin út de
besteande budzjetten helle wurde. Fierder
kin der by û.o. it Ryk en Europa om jild frege
wurde. Benedictus: “It wichtichste is no earst
dat der draachflak foar dit plan is by de regio
dêr’t wy starte wolle en by de oare politike
partijen yn Provinsjale Steaten.”

CDA Opsterland wil meer elan

CDA Opsterland maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. De
voorbereiding daarvan begon al in 2006. De
gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar waren
voor CDA Opsterland bij voorbaat verloren verkiezingen. Door een aantal bekende oorzaken werd
zetelverlies geleden, waarmee werd bevestigd
dat het roer om moest.
Uit de in 2006 voor en door de afdeling opgestelde sterkte-zwakte analyse was dat al duidelijk
geworden. We kozen opnieuw positie, het verkie-

zingsprogramma werd herschreven en de verenigingsstructuur aangepakt.
Een nieuw bestuur gaf nieuw elan en de nieuwe CDA
wethouder kreeg waardering van vriend en vijand.
Inmiddels staat CDA bijna wekelijks in de Woudklank
en hebben we met www.cdaopsterland.nl weer
een actuele website. Ook slaat de nieuwe opzet
van openbare CDA bijeenkomsten in samenwerking
met anderen aan. Dat geldt ook voor de keuze van
de lokale onderwerpen, getuige de opkomsten
van meer dan 100 personen (op de foto een goed

Campagnenieuws Europese
verkiezingen 2009
Met nog een paar weken te gaan begint de campagne voor de Europese verkiezingen steeds
intensiever te worden. TV- en radiospots op
Omrop Fryslân komen voorbij, lokale en regionale media versterken hun aandacht en de billboards verschijnen langs de grote weg. Kortom:
het is weer echt verkiezingstijd.
Esther de Lange is de kandidaat voor Fryslân.
Een zeer bekwame en uitermate betrokken
Europarlementariër die Fryslân in haar hart heeft
gesloten en de belangen van ons landsdeel in
Europa met grote inzet behartigt. Met name op de
gebieden landbouw en plattelandsontwikkeling
staat ze in de frontlinie. Het doel is dat Esther dat
nog tenminste 5 jaar kan voortzetten en daarvoor is
de inzet van alle CDA’ers in Fryslân hard nodig.
Het is daarom de bedoeling dat zo veel mogelijk
mensen op 4 juni in het stemhokje hun stem uitbrengen op het CDA lijst 1 en dat bij voorkeur Esther
de Lange nummer 4. Dat kan alleen maar wanneer
iedereen in Fryslân meehelpt, bijvoorbeeld heel
eenvoudig door de bijgeleverde raamposter op te
hangen. Het provinciaal campagneteam doet een
appèl op u allen om lokaal mee te knokken voor
iedere stem die er te halen valt. Steek uw licht

daarom niet onder de korenmaat maar wees actief!
Een aantal activiteiten zijn landelijk en provinciaal
georganiseerd. Een groot deel heeft al plaatsgevonden, maar er zit ook nog wat in het verschiet. U bent
hierbij van harte welkom.
De komende activiteiten zijn:
In de ochtend van 26 mei is Wim van de Camp in
Sneek. Wim is de lijsttrekker van het CDA en zal o.a.
een aantal Europese projecten bezoeken.
Op 29 mei zal in Surhuisterveen de SPR-manifestatie
worden gehouden met landbouwminister Gerda
Verburg, Joop Atsma en Esther de Lange.
Op zaterdag 30 mei is de grote dag dat de stads- en
dorpscentra weer groen moeten kleuren met verkiezingskraampjes, lokale activiteiten en ludieke acties
om de aandacht voor het CDA en daarmee Esther in
beeld te brengen. Juist op deze dag is ieders inzet
hard nodig. Doe mee!
Ús Esther in Europa, samen gaat het lukken!
Wim Eilering,
voorzitter Permanante Campagne Commissie
(06) 217 125 67 of wim@eilering.nl

bezochte bijeenkomst over Natura 2000). Tot meer
leden heeft het nog niet geleid, wel tot verhoogde
belangstelling, hernieuwde energie en meer
actieve leden.
Die actieve leden willen zich inzetten voor tijdelijke
klussen. Dat sluit aan bij de nieuwe opzet van onze
afdeling: een klein bestuur met daar omheen een
brede groep actieve leden die klussen oppakken. De
personele invulling van de programcommissie, het
campagneteam en de vertrouwenscommissie komt
voort uit die groep en is daarmee niet langer afhankelijk van een paar bestuursleden.
De programcommissie neemt de sterkte-zwakte
analyse uit 2006 weer als basis voor het verkiezingsprogramma. Met duidelijke uitgangspunten profileren wij ons daarin met onderwerpen
die passen bij CDA Opsterland. Met het motto
“Volkspartij met principes” maken we daarbij een
knipoog naar zowel Opsterlands Belang als Christen
Unie.
Het campagneteam is los en werkt aan een Plan de
Campagne. De vertrouwenscommissie heeft meer
dan 20 namen van mogelijke kandidaat-raadsleden
aangedragen gekregen. De eerste gesprekken daarover vinden inmiddels plaats.
Een verkiezingsuitslag is van vele factoren afhankelijk. Daar zijn factoren bij waarop wij geen of
minder invloed hebben. CDA Opsterland richt
zich dan ook op de zaken waar we wel invloed op
denken te hebben en doen dat vol goede moed. Wij
wensen onze collega CDA afdelingen voorspoedige
voorbereidingen toe!
Berend Pastoor en
Wolter Kruize (voorzitter)

Werkbezoeken en bijeenkomsten
Lagerhuisdebat in
Burgum

Donner ontmoet
Bouwend Friesland

Discussie over
crisismaatregelen

Ruim dertig jongeren namen eind maart deel aan het
Lagerhuisdebat van CDA Tytsjerksteradiel. De jongeren
willen geen coffeeshop in Burgum, wel meer uitgaansgelegenheden. Over het rookverbod en het verhogen
van de leeftijd van jongeren voor alcoholgebruik verschilden de meningen. Sander de Rouwe leidde het
debat. Winnaar werd Lidewij Bergsma uit Burgum;
de aanmoedigingsprijs was voor Hindrik de Vries uit
Garyp.

In april ontmoette een delegatie van de afdeling
Friesland van Bouwend Nederland minister Donner
van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Voorzitter
Marten Cornel vroeg de minister om meer aandacht
voor het MKB bedrijf, dat goed is voor 80% van de
werkgelegenheid in Nederland. Om de stagnerende
woningmarkt vlot te trekken werd gepleit voor een
fonds dat eventueel de eigen woning koopt tegen een
van te voren bepaalde garantieprijs. De minister werd
ook gevraagd de eisen waaraan bedrijven moeten
voldoen voor (Europese) aanbestedingen te versoepelen. Bij het gesprek waren ook aanwezig gedeputeerde
Sjoerd Galema, fractievoorzitter Ad van der Ham, AB
lid Johan de Haan en provinciaal voorzitter Douwe
Tamminga.

Ruim 60 CDA’ers gingen begin april in Leeuwarden
met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt in discussie over het crisispakket van de overheid. Veel vragen
werden gesteld over de gezondheidszorg. De voorgenomen verhoging van de AOW leeftijd leidde tot
discussies over speciale maatregelen voor mensen met
zware beroepen en zij die op jonge leeftijd zijn gaan
werken. Ook waren er veel vragen over het behouden
van kwalitatief goed onderwijs en geschoolde leerkrachten. CDA Europarlementariër Esther de Lange
vertelde kort welke stimuleringsmaatregelen Europa
neemt. De openingstoespraak van voorzitter Douwe
Tamminga is te lezen op de website
www.cda-fryslan.nl.

Voorlichting over
varianten N381

Infomeeting CDA
Jongeren

Op 9 april heeft de CDA Statenfractie samen met CDA
gemeenteraadsfractie en het CDA afdelingsbestuur van
Ooststellingwerf een bezoek gebracht aan het projectbureau N381. Daar werden de CDA’ers bijgepraat over
de verschillende varianten voor de N381. De gemeenteraad en het college van B&W hadden eerder in die
week ingestemd met de Oost-aquavariant. In het veld
is bekeken wat de knelpunten van de verschillende
varianten zijn.

Op woensdag 15 april jl. organiseerde het CDJA Fryslân
een infomeeting over de gemeenteraadsverkiezingen
in 2010. Wat doet een raadslid? Hoeveel tijd kost het?
Hoe kunnen jongeren zich kandidaat stellen? Deze
en meer vragen werden op interactieve wijze beantwoord door CDJA’er Geertje Schoorstra-Boeijenga (28
jaar), gemeenteraadslid in Dongeradeel. Na de pauze
werden we bekend met een ‘hot issue’ uit de Friese
politiek: herindeling. Met een prachtig verhaal wist
statenlid Teus Dorrepaal ons de in’s en out’s hiervan te
vertellen. Na afloop was er natuurlijk een borrel bij de
bar voor de circa 20 jongeren.

CDA bezoekt
Windpowercentre
Harlingen
De CDA Statenfractie Fryslân en de CDA gemeenteraadsfractie van Harlingen hebben op 19 maart
2009 samen een werkbezoek gebracht aan het
Windpowercentre in de Harlinger industriehaven. Het
Windpowercentre is een faciliterend bedrijf voor (offshore) windenergie. Het bedrijf verzorgt assemblage,
onderhoud, opslag en plaatsing van windturbines op
zee en op land. Het bedrijf ziet veel mogelijkheden
voor windenergie in Fryslân. De CDA Statenfractie
is hier erg benieuwd naar. Tijdens het bezoek aan
Harlingen werd de CDA Statenfractie ook bijgepraat
over de stadsvisie voor Harlingen.

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt 6x per jaar.
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Agenda
• 26 mei 2009 – CDA lijsttrekker voor het Europarlement Wim van de Camp in Sneek. Meer info: www.
cdasneek.nl
• 29 mei 2009 - SPR-manifestatie met landbouwminister Gerda Verburg, Joop Atsma en Esther de Lange in
Surhuisterveen.
• 30 mei 2009 - de grote dag dat de stads- en dorpscentra weer groen moeten kleuren met verkiezingskraampjes, lokale activiteiten en ludieke acties om de aandacht voor het CDA en daarmee Esther in
beeld te brengen.
• 3 oktober 2009 - Karmeldag voor CDAV vrouwen en andere geïnteresseerde vrouwen. Deze dag staat in
het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Meer informatie over het programma volgt in het
volgende katern.
Meer informatie: zie www.cda-fryslan.nl

