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Fryslân
Kadernota 2010

Van de voorzitter
Werken naar Vermogen

Het behandelen van de Kadernota is ook een moment van reflectie en vooruit kijken. Wij zijn nu halverwege deze collegeperiode. Een periode die mede gekenmerkt wordt door de wereldwijde crisis. Het
aantal werklozen stijgt schrikbarend. Volgens de cijfers valt het voor het Noorden nog wel mee. Maar
wat zeggen cijfers, als een familielid met het bericht thuiskomt dat er voor hem of haar geen werk
meer is, of dat er deeltijd-ww is aangevraagd.
Dan staat de wereld op zijn kop en hoop je dat de situatie snel veranderd. Met deze veranderende wereld op
de achtergrond hebben wij als fractie naar de Kadernota
gekeken.Wij hebben als thema gekozen; “Niet op de automatische piloot, wel kwaliteit.” Als je dan de Kadernota
nader beschouwd dan kom je veel zaken tegen die op de
automatische piloot zijn gedaan en waar de samenhang
met andere beleidsvoorstellen, naar de mening van de
CDA-fractie, ontbreekt. Ik wil dit graag duidelijk maken
aan de hand van twee voorstellen die aan ons zijn voorgelegd ter instemming en ter financiering.
Bruggen:
Het efficiënter bedienen van twee bruggen: De brug
Dronrijp en de Stationsbrug te Franeker tussen 07.00
uur en 19.00 uur. Het college vraagt om een investering van totaal € 1.420.000 om een besparing op personeelskosten te halen van € 44.000 per jaar.
Toeleiding werk:
Jaarlijks 300 jongeren in leerwerktrajecten, gericht op
terugkeer naar onderwijs of toeleiding naar werk. Per
jongere wordt dat begroot op € 27.000 als ondersteuning. Voor alle duidelijkheid, in dit bedrag zit niet een
salaris voor deze jongere.

doet om zonder personeel te werken en de andere
dienst zijn best om mensen aan het werk te krijgen.
Beide varen op de automatische piloot. Want wij zijn
van mening dat in deze tijd van crisis, waarin aan
o.a. de overheid gevraagd om mede zorg te dragen
dat mensen aan het werk kunnen blijven, er belletjes moeten gaan rinkelen op ons provinciehuis. Hoe
kunnen we samen als provinciale overheid er voor
zorgen dat we hierin ons aandeel leveren?
U voelt hem al aankomen, de CDA-fractie gaat er voor
dat we juist in deze tijd in moeten zetten op het aan
het werk helpen en houden van mensen. Er bestaat
geen twijfel over dat het op afstand bedienen van
bruggen efficiënt is. Maar die keuze nemen we nu
even niet. Juist nu moeten we als overheid het voorbeeld geven en mensen aan het werk houden.
Natuurlijk valt er veel meer te zeggen over de beleidsvoornemens van het college voor de komende jaren en
de wijze waarop dit gefinancierd moet worden. Graag
wil ik daarvoor verantwoording afleggen in één van
de komende Algemene Ledenvergaderingen van onze
partij.
Ad van der Ham

Wij stellen vast dat de ene dienst zijn uiterste best

Ontwikkelingen Zuidwesthoek

Herindeling Zuidwesthoek
Op het moment van schrijven mogen de Provinciale
Staten nog aangeven wat zij vinden van de zienswijze
van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de herindeling van de Zuidwesthoek. Gedeputeerde Staten heeft
een positief advies afgegeven over het samengaan
van de vijf gemeenten. Het is een bevoegdheid van
Gedeupteerde Staten om aan de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken een zienswijze te sturen. Maar er
is ook een toezegging gedaan dat Provinciale Staten in
de gelegenheid moet worden gesteld hun gevoelens
hierover te kunnen uiten.
Als fractie hebben wij het afgelopen jaar dit onderwerp vele malen op de agenda gehad. Het is dan ook
een langdurig proces geweest en onze woordvoerder
Teus Dorrepaal heeft ons steeds meegenomen in dit
proces. Laten we helder zijn, toen de informateur
H.J.E. Bruins Slot in 2008 met zijn advies naar buiten
kwam, waren er verschillende geluiden in de fractie.
Best wel groot; 80.000 inwoners en 69 kernen! Is het
niet meedoen van Gaasterlân-Sleat niet een gemiste
kans? Hoe ga je om met die kernen? Komt het bestuur
niet te ver af te staan van de burger? Komt het echt de
bestuurskracht ten goede? Hoe gaat het verder met de
andere gemeenten?
Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met CDA-ers

in deze vijf gemeenten en ook met Gaasterlân-Sleat.
Hoewel veel nog onduidelijk is en er best kritische
kanttekeningen te maken zijn bij deze voorgenomen
herindeling hebben op 20 mei jl. de 5 fractievoorzitters, wethouders en afdelingsvoorzitters ons deelgenoot gemaakt van het proces wat zij doorlopen
hebben en de betrokkenheid van de burgers daarin.
Ook zijn de ambities die het CDA heeft voor de nieuwe
gemeente aan bod geweest. Van onze kant werd
stevig doorgevraagd over het kernenbeleid en de
wederzijdse dienstbaarheid naar de buurgemeenten.
Vervolg op pagina 2

Werken naar Vermogen
is de titel van het rapport van oud- minister
Sociale Zaken Bert de Vries naar de mogelijkheden om de sociale werkvoorziening te moderniseren. Kern van het voorgestelde beleid is om
mensen met een beperking zo veel mogelijk
te laten werken in het normale bedrijfsleven.
Elders in dit Katern een interview met wethouder Sociale Zaken (gemeente Ooststellingwerf)
Engbert van Esch over dit nieuwe beleid.
Maar werken naar vermogen is een titel die
geldt voor alle mensen. Mensen zijn allemaal
unieke schepsels. Iedereen heeft talenten om
bij te dragen aan een leefbare samenleving. De
bijbel vertelt ons dat het niet gaat om welke
talenten je hebt gekregen, maar om wat je
er mee doet. Kenmerkend voor onze huidige
samenleving is dat de meeste mensen dit
anders beleven. Niet wat kan ik betekenen voor
mijn leefomgeving, maar wat kan de samenleving en dan in het bijzonder de politiek betekenen voor mij. Wanneer dat tegenvalt wordt
eerder naar de overheid gekeken dan naar de
eigen betrokkenheid. Een bekende uitspraak is :
structuren (regelgeving) lossen geen problemen
op, maar attitude (houding en gedrag) wel.
Anders gezegd: mensen kunnen nog zo hard om
(strenge) regels vragen, als ze niet bereid zijn
zelf te investeren in een betere samenleving
blijft het aanmodderen. Het CDA is een partij
die er naar streeft deze twee pijlers van de
samenleving met elkaar te verbinden. Leefbare
woongemeenschappen kunnen niet bij de overheid worden afgedwongen. Maar inwoners
kunnen dit wel tot stand brengen met wanneer
de overheid hen steunt. Vooral in dorpen en
stadswijken waar mensen sport- en buurtverenigingen draaiende houden is dit herkenbaar. Zou
het niet boeiend zijn om een keer van een partij
als de PVV te horen hoe die dit ziet?
Het zomerreces staat voor de deur. Het politieke
seizoen 2008-2009 wordt afgerond. Op vele
plaatsten hebben CDA’ers naar vermogen bijgedragen aan het besturen van de samenleving.
Maatschappelijke discussies zijn gevoerd en
keuzes zijn gemaakt. Soms met pijn in het hart
omdat alleen met compromissen bestuurd kon
worden. Maar steeds werd naar vermogen de
democratie en dus de samenleving gediend. De
meeste politici in raden en staten doen dit werk
naast een reguliere baan en het gezinsleven. De
samenleving (en dus de kiezers) vergoeden dat
vergaderwerk. Maar de afspraken en bezoeken er
omheen zijn “liefdewerk oud papier”. Uw voorzitter is nu ruim een jaar betrokken bij CDA Fryslân.
Hulde aan de CDA’ers die zich steeds weer naar
vermogen inzetten voor een beter leefbaar dorp,
stadswijk, gemeente of provincie Fryslân. Politici,
geniet van de rust van het zomerreces.
Douwe Tamminga

Werken naar Vermogen

CDA Ad-hoc commissie positief
over advies Commissie De Vries
Werken naar Vermogen is de titel van een nieuwe
aanpak die veel meer mensen met een beperking
uitzicht moet bieden op een baan en die hen
moet stimuleren om hun talenten tot bloei te
laten komen. Dat is hoe de Commissie De Vries de
fundamentele herbezinning Wsw voorstelt. CDA
Fryslân wil van een dergelijke verandering de
ins en outs goed kennen en beoordelen. Daarom
is een ad-hoc commissie ingesteld. Wat zijn de
bevindingen van de commissie?
In het voorstel van Commissie de Vries wordt gesteld
dat werk boven uitkering gaat en dat voor iedereen
dezelfde re-integratiemiddelen beschikbaar moet zijn.
Mensen met een arbeidsbeperking moeten zoveel
mogelijk bij een gewone werkgever werken tegen een
loon dat in overeenstemming is met de daadwerkelijke
arbeidscapaciteit. Levert dit een loon op dat minder is
dan het minimumloon, dan ontvangt de werknemer
een aanvullende uitkering van de overheid.

Vervolg van pagina 1
Maandag 25 mei waren we op uitnodiging van alle
fractievoorzitters van de gemeenten naar Warns gekomen. Daar werd nog eens vanuit elke gemeenteraad
afzonderlijk het proces geschetst. Ik ervoer het meer
als een “promotieverhaal” dan als een verhaal waar
ook best kritische kanttekeningen bij te maken waren.
De vijf gemeenteraden hebben zich in overgrote meerderheid uitgesproken voor deze herindeling; 67 raadsleden voor, 16 tegen. Voor ons is dat van onderop.
Geen referendum of iets dergelijks. Nee, de gekozen
volksvertegenwoordigers vertolken de stem van de
burger.
Wij zullen dan ook een positief advies afgeven aan
GS en verwachten dat zeker onze CDA-ers er alles aan
zullen doen om het tot een succes te maken. We verwachten dat er een bestuurskrachtige gemeente ontstaat met open vensters naar de buurgemeenten.
Ad van der Ham

Ad-hoc commissie CDA Fryslân
Wat waren de bevindingen van de ad hoc CDA commissie over het voorstel van commissie de Vries? Engbert
Van Esch, lid van de ad hoc commissie: “Wij herkennen in het voorstel de gespreide verantwoordelijkheid,
publieke gerechtigheid en solidariteit. Immers, ieders
verantwoordelijkheid komt tot z’n recht, de overheid
springt bij waar het ook verwacht mag worden en
degene die het niet alleen redt staat niet aan de kant
maar wordt geholpen. Wel zien we een aantal kansen
en bedreigingen, maar in z’n totaliteit vinden we dat
we het idee de kans moeten geven om verder ontwikkelen. Als het rapport Commissie De Vries wordt ingevoerd betekent dat voor de Friese werkzoekenden, die
op dit moment niet voor 100% arbeid kunnen leveren,
een grote kans om in het normale bedrijfsleven aan
de slag te komen. Voor bedrijven betekent het dat er
een groot potentieel van gemotiveerde werknemers
beschikbaar komt.”
Pilot
“Het kabinet wil het principe op een aantal locaties
uitproberen. Voor Fryslân is het goed om hier aan
mee te doen omdat dan naast ervaring in stedelijke
gebieden er ook ervaring is met omstandigheden op
het platteland. Er is een verschil in de economische
omstandigheden in een stedelijk gebied, met veel
industrie t.o.v. het platteland, met meer MKB-achtige
bedrijven”.

Scholing
Opleidingsprogramma 2009 - II.
In de tweede helft van dit jaar, na de zomervakantie, zijn we van plan het volgende aan scholing en vorming te organiseren:
1. Als CDA’ers maken we met elkaar een enthousiast begin van het belangrijke politieke seizoen
2009/2010 op de Startdag van zaterdag 19
september 2009 in ‘De Oerdracht’ te Joure. Het
thema is: “De smaak van het CDA”.
Zie voor verdere informatie de uitnodiging in
dit blad.
2. Cursus: Oriëntatie op het raadslidmaatschap een eerste kennismaking met het raadslid zijn,
maar dan wel voor het CDA. Wat houdt dat in?
Wat staat je te wachten als je lid van de CDAfractie in de raad wordt?
3. Cursus: Presenteren en debatteren – een
debattraining voor beginners, aspirant-raadsleden, etc..
Hoe leer je je goed te presenteren en hoe ga je
met iemand in debat?
4. Cursus: Effectief debatteren en improviseren
- een vervolgtraining voor CDJA’ers, jongeren in
het CDA en andere belangstellenden.
5. Cursus: Campagnevoeren en
Campagnevaardigheden – over het bepalen
van de boodschap, de strategie, de doelgroepen, de communicatie, het actieplan.
6. Cursus: Effectief debatteren en improviseren – een ‘Masterclass”-opleiding voor
meer-gevorderden.
7. Cursus op Maat:
1. Een studiedag of - avond over de kernbegrippen van het CDA.
2. De CDA-afdeling op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
3. Excursie naar het CDA in de Tweede Kamer
(zie de informatie in dit blad)
N.B. Een ‘Cursus op Maat is altijd op verzoek van
bestuur/fractie/wethouder(s) en op locatie.
Eind augustus/begin september worden het definitieve programma, de data, docenten en locatiekeuze verder bekend gemaakt.
Voor informatie en opgave: Jelte Haakma, consulent scholing en vorming, en verenigingsconsulent a.i. tel. 0512 - 53 95 91

HRM-Commissie Fryslân wil talentvolle
CDA’ers in beeld hebben
HRM-Beleid gaat over ‘Hurd Rinnende
Minsken’ op z’n Fries aldus Burgermeester van
Dantumadiel, Arie Aalberts. Hij is HRM-contactpersoon voor Fryslân en voorzitter van de
provinciale HRM-Commissie. Deze commissie
geeft handen en voeten aan het landelijke CDA
HRM-Beleid.
HRM staat voor Human Resource Management.
Voor het CDA heeft dit alles te maken met het tot
zijn recht laten komen van het “menselijk kapitaal’ van de partij. Hiermee worden de leden van
het CDA met hun specifieke talenten, kwaliteiten
en ambities bedoeld. Het CDA is hierin landelijk
vooruitstrevend en wil dit ook op lokaal en provinciaal niveau handen en voeten geven. De provinciale HRM–commissie vormt de schakel tussen
de gemeentelijke afdelingen en de HRM-afdeling
van het Partijbureau in Den Haag. De commissie
monitort vacatures van relevante maatschappelijke
organisaties in Fryslân en initieert een provinciaal
HRM-platform. Voor Fryslân bestaat deze commissie uit Arie Aalberts (burgermeester Dantumadiel),

Johan Mulder (consultant Human Resources) en Jitske
Jukema-Teertstra (jurist).
Aalberts: “Het is belangrijk om in beeld te hebben
wat we aan mensen in huis hebben. Zo heb je mensen
die er goed in zijn anderen enthousiast te maken.
Deze mensen heeft de organisatie hard nodig, maar
dan moet je ze wel weten te vinden. Daarom is er nu
een gecoördineerde aanpak om talentvolle CDA’ers
in beeld te krijgen en te houden. Met behulp van
een HRM-Databank, oriëntatiegesprekken en een
Scoutingcommissie heeft het CDA hier landelijk invulling aan gegeven.“
Spin-in-het-web
De Friese commissie HRM wil er zijn voor de gemeentelijke afdelingen. Een van de initiatieven is dat aan
alle gemeentelijke afdelingen gevraagd zijn om een
HRM-contactpersoon te benoemen. Aalberts: “De
ervaring leert dat juist de gemeentelijke afdelingen
veel zien en een spin-in-het-web zijn voor het vinden
en behouden van talentvolle CDA’ers. Als HRM niet
is ingebed in afdelingen dan sta je droog. Met elkaar

Voorzitter HRM-Commissie Fryslân, Arie Aalberts
staan we er beter voor. Denk bijvoorbeeld aan het
uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten voor
de werving van aspirant-raadsleden.”
Meer informatie
Voor meer informatie over het HRM-Beleid van het CDA
of het werk van de commissie kunt u contact opnemen
met Dhr. Johan Mulder hr.consultancy@planet.nl of
Dhr. Arie Aalberts aalberts@dantumadiel.eu

Geslaagde Europese verkiezingen voor het CDA in Fryslân

Europese Verkiezingen –
Kiezers bedankt
De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn
in Fryslân geslaagd. Het doel was om een zo goed
mogelijk resultaat neer te zetten voor het CDA,
met een krachtige voorkeursactie voor Esther de
Lange in het bijzonder.
In Fryslân zijn 48.604 stemmen op het CDA uitgebracht
van de 180.180 en dat is 27,0% . Bij de vorige verkiezingen bedroeg het percentage 27,9 waardoor de daling
in Fryslân zeer klein is, in ieder geval veel kleiner dan
in de rest van Nederland. Procentueel was Fryslân
de 5e CDA-provincie van Nederland, nu (op Limburg
na) de 2e. Een knappe prestatie waarmee het CDA in
Fryslân zich uitstekend heeft geprofileerd.
Van de Friese CDA stemmen gingen 11.662 stemmen
naar Esther de Lange en dat is met 24% een bijzonder
hoge score waar Esther ook zeer verguld mee is.
Esther de Lange had sterke concurrentie uit het Zuiden
van het land van onder meer de Limburgse Ria Oomen
en Brabander Lambert van Nistelrooy. Ria Oomen is
zeer geliefd in Limburg en niemand twijfelde dan ook
aan haar kansen.
Esther heeft het ruimschoots gered door ruim 43.000
stemmen te vergaren. Brabander Lambert van
Nistelrooy kwam een paar duizend stemmen tekort en
zelfs Maria Martens moest het ruimschoots afleggen
tegen Esther en dus is zij wederom onze daadkrachtige
vertegenwoordigster in Brussel.
Het CDA team in Brussel bestaat nu uit: Wim van de
Camp, Ria Oomen, Corien Wortmann, Esther de Lange
en Lambert van Nistelrooij.

Gemeente over
gemeenteraadsverkiezingen: Franeker
Hoe pakt Franeker haar
gemeenteraadsverkiezingen aan?
CDA campagne Franekeradeel
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is een
stramien gekozen dat in het verleden redelijk succesvol is gebleken. Vanuit het bestuur en de fractie is een
team samengesteld, aangevuld met een specialist van
buitenaf op het gebied van reclame en communicatie.
Vanaf de datum van de verkiezing wordt teruggerekend naar een tijdschema waarvan een draaiboekje
wordt gemaakt. Hierin wordt alles opgenomen; van
borden en advertenties tot en met de inhoud voor het
afdelingsblad en de website.

Samen met Joop Atsma wordt het eerste billboard
door Esther de Lange onthuld
Mede op uitdrukkelijk verzoek van Esther wil het campagneteam iedereen heel hartelijk bedanken voor de
enthousiaste inbreng en steun bij deze verkiezingen.
Veel dank gaat uit naar de boeren die de grote billboards hebben geplaatst, de afdelingen met de eigen
lokale activiteiten en verkiezingsborden en bovenal
natuurlijk naar al die kiezers die het vertrouwen in het
CDA hebben geschonken.

Actuele thema’s
De actuele thema’s worden door bestuur en fractie
gebundeld in een ‘speerpuntenlijst’ van zo’n 10
onderwerpen. Daarnaast wordt een soort overallthema geformuleerd dat als vlag de lading dekt.
Middels het afdelingsblad, genaamd “De Flits”,
worden zo’n 500 leden/ vrienden geïnformeerd waarbij ze tevens gevraagd wordt het bijgesloten affiche
op te hangen. Daarnaast is er een reeks van advertenties en billboards die een synchrone boodschap
uitdragen.
Het visitekaartje
Een effectief medium blijkt het ‘visitekaartje’. Iedere
kandidaat op de lijst van 1 t/m 10 ontvangt een hoeveelheid visitekaartjes in de huisstijl met zijn/haar

Het campagneteam,
Wim Eilering, voorzitter PCC

Geart Benedictus beëdigd tot Eerste Kamerlid
Op 19 mei 2009 is Geart Benedictus beëdigd tot lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Hij volgt
het op 15 mei 2009 afgetreden Kamerlid Russell op. Geart Benedictus (1952) heeft diergeneeskunde gestudeerd en is momenteel zelfstandig adviseur in de agrarische sector. Hij was
dierenarts en directeur van het Gezondheidscentrum voor Dieren in Noord-Nederland. Verder
is hij onder meer voorzitter van Indoor Friesland en de Bond van Friese Vogelwachten (BVFW).
Benedictus is momenteel ook nog namens het CDA lid van Provinciale Staten in Fryslân. In september 2009 zal hij daar afscheid nemen.

Friese CDA’er aan het woord uit
de gemeente… Ameland
Naam: Jeroen de Jong
Leeftijd: 36 jaar
Woonplaats: Nes
Getrouwd: negen jaar met
Carolien
Kinderen: 4 kinderen in de leeftijd van 1 tot 9 jaar
Werk: uitvoerder in de bouw
CDA is mijn partij omdat…?
Sinds enkele jaren ben ik lid van het CDA. Voor mij
was dit een logische stap omdat ik mij altijd al met
het gedachtegoed en het beleid kon vereenzelvigen.
Elfstedentocht of St. Nicolaasfeest op
Ameland? En waarom?
De Friese Elfstedentocht heb ik tweemaal mogen
meemaken. Het is een topfeest. Wat zet dit
Friesland op de kaart! Maar aan de andere kant
heb je de beslotenheid van een eiland met onze

eigen tradities en gebruiken; het zogenaamde St.
Nicolaasfeest (sunterklaasspeulen) is daar een van.
Met de eigen inwoners wordt dit feest in alle beslotenheid gevierd en dat spreekt mij toch het meeste
aan.
Voor welke persoon heeft u bewondering en
waarom?
Politiek gezien; staatssecretaris Jack de Vries. Het is
een doorzetter wat hem soms wel eens in een lastig
pakket brengt, maar voor Defensie zit hij volgens
mijn mening op de juiste plek.
Heeft u nog een tip wanneer lezers Ameland
bezoeken?
Ameland is een bijzonder, prachtig mooi eiland,
waar voor iedereen van jong tot oud iets te beleven
is. Niet voor niets is ons eiland Ameland het mooiste stukje buitenland!

foto en een specifieke slogan. In de praktijk blijkt
dit een zeer goed werkend middel. Verder wordt er
geprobeerd om via statements of nieuwsberichten free
publicity te genereren.
De kandidaten.
Door het bestuur van CDA-Franekeradeel is enige tijd
geleden gesproken met het bestuur van de afdeling
Bolsward. Daaruit kwam de suggestie naar voren
om een platformgroep te starten voor betrokken
jongeren. Zij hoeven niet uitsluitend CDA-lid te zijn
maar wel een zekere maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Uit deze groep van jongeren is een
drietal nieuwe kandidaten naar voren gekomen die
op een verkiesbare plaats zullen staan. Daarnaast is
ook een kandidaat naar voren gekomen die zich op
basis van de informatie op de website heeft gemeld.
Tezamen met de ervaren kandidaten geeft dit een
attractieve lijst.
Contacten met het veld
Last, but not least: bestuur en fractie onderhouden
goede contacten in het veld met o.a. bedrijfs/organisatiebezoeken. Bijgaande foto toont respectievelijk een werkbezoek aan Dorpsbelang Tzummarum,
gecombineerd met een bezoek aan Recreatiepark
Barradeel.

Jaarvergadering CDAV in Doniastate Werkbezoeken en
bijeenkomsten

CDAV Fryslân heeft op 22 april 2009 haar jaarvergadering gehouden in de Zorgkinderboerderij
Doniastate in Stiens. De heer Hille Bergsma, locatiemanager van Doniastate, heeft op boeiende
wijze verteld over de begeleiding van cliënten,
vroeger en nu.
Vroeger woonden de cliënten in grote gebouwen bij
elkaar en deden ze zinloze activiteiten. Nu is men
gericht op ontwikkeling en aansluiting bij interesses
van iedere cliënt persoonlijk. Dit is een grote cultuuromslag geweest, zowel bij personeel als bij cliënten.
Aansluitend was er een rondleiding over het terrein.
Iedereen was diep onder de indruk van wat er op

Doniastate gedaan wordt.
Hierna volgde het huishoudelijk deel van de vergadering, waarbij over diverse onderwerpen werd gesproken. De belangstelling voor de regiobijeenkomsten
loopt terug, dit is een punt van zorg. Ook werd gesproken over de Europese Verkiezingen op 4 juni. Op 3 oktober 2009 wordt er weer een ‘Karmeldag’ gehouden.
Mevr. R. Donders, landelijk voorzitter van het CDAV, is
afgetreden. Het nieuwe bestuur zal een nieuwe start
maken en komt ook weer met een jaarthema. Naar
aanleiding van de ALV in 2008 zijn brieven gestuurd
naar de Tweede Kamer over ruw taalgebruik en overmatig alcoholgebruik door jongeren.
Sjoerdtje Kok is opnieuw benoemd tot voorzitter van
CDAV Fryslân. De jaarrekening 2008 en de begroting
2009 werden vastgesteld.

Minke Graafsma, zelf lid van de vertrouwenscommissie
in Smallingerland, vroeg of er vrouwen zitting hebben
in een Vertrouwenscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Minke van der Goot zal een mail versturen naar de gemeentelijke afdelingen om vrouwen
op de lijst te zetten, waarbij natuurlijk de kwaliteit
voorop moet staan.
Jannie van der Mark vertelde over een geslaagde
bijeenkomst van CDA en LTO over Natura 2000. Het is
belangrijk om hiermee aan te sluiten bij de actualiteit
in de eigen gemeente.

Om alvast te noteren!
Alle CDA-leden, -donateurs, -sympathisanten en CDJA’ ers nodigen wij van harte uit voor

de Startdag van het politieke
verkiezingsseizoen 2009-2010
op zaterdag 19 september 2009, van 9.30 - 15.30 uur, in gebouw ‘De Oerdracht’ te Joure.
Het thema van de dag is: “De smaak van het CDA”
Op het programma staan, naast een plenair samenzijn, verschillende workshops voor interactief bezig
zijn, gepland. De voorbereidingen zijn in volle gang. Nadere informatie volgt nog.
Het belooft een enthousiaste en inspirerende happening te worden!

Agenda
• 19 september 2009 - Opening politiek seizoen
– zie meer info de uitnodiging
• 3 oktober 2009 - Karmeldag voor CDAV vrouwen en andere geïnteresseerde vrouwen.
Deze dag staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.
Meer informatie: zie www.cda-fryslan.nl
• 6 oktober – excursie naar de Tweede Kamer
• 31 oktober 2009 - Partijcongres
• 16 november 2009 – Algemene
Ledenvergadering CDA Fryslân

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt 6x per jaar.
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Landelijke CDA Statendag in Fryslân

Vrijdag 5 juni werd de jaarlijkse CDA Statendag gehouden. Een dag waar statenleden elkaar ontmoeten
en bijpraten. De CDA Statendag is een groot evenement dat elk jaar door een andere provincie wordt
georganiseerd. Dit jaar was de eer aan Fryslân om
de dag te verzorgen.Tijdens deze dag kregen de CDA
Statenfracties uit verschillende provincies de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om in gesprek te
gaan over actuele thema’s.
De CDA Statenleden werden verwelkomt door
Commissaris van de Koningin J. Jorritsma. De dag
stond in het teken van Water. Zo werd een bezoek
gebracht aan Wetterskip Fryslan en konden de statenleden kiezen uit excursies naar Paques, Wetsus of de
Friese Meren.
In de namiddag bracht de bus alle Statenleden naar
het Starteiland in Sneek waar een sportieve zeilwedstrijd werd gehouden. Na het zeilen werd de dag afgesloten met een diner bij Hotel Stenden.

Enthousiasme in Weststellingwerf voor
pilot aandachtswijken

Excursie naar
Tweede Kamer dinsdag
6 oktober 2009
Wilt u:
• eens met eigen ogen kijken in de keuken van de
Nederlandse politiek
• lekker lunchen in het Tweede Kamerrestaurant
• vanaf de publieke tribune het vragenuurtje bijwonen
• praten met Friese CDA-politici: Joop Atsma en Sander
de Rouwe
• een rondleiding krijgen door de grote hal, de
Chinese bibliotheek en de CDA-fractiekamer?
Aanmelden
Dat kan allemaal als u zich aanmeldt bij reisleidster
Paula van den Burg-Boersma (Voorzitter scholings- en
verenigingscommissie CDA-Fryslân):
per telefoon: 0514 – 531173 of per
e-mail: evertpaula@gmail.com
Met maximaal 50 personen reizen we per bus via
diverse opstapplaatsen naar Den Haag.
Kosten
De kosten voor de dag zijn: € 32,50 per persoon (inclusief 2x koffie/thee onderweg + lunch; exclusief warme
maaltijd op de terugweg)
Wij rekenen op u!
Scholings- en verenigingscommissie CDA-Fryslân

In de gemeente Weststellingwerf is brede enthousiasme voor een pilot voor aandachtswijken welke
staat omschreven in het initiatiefvoorstel van de CDA
Statenfractie Fryslân. Dat bleek tijdens een werkbezoek van de CDA Statenfractie Fryslân en het CDA
Weststellingwerf aan het dorp Noordwolde op 14 mei
2009.
Het centrale thema van het werkbezoek was het
initiatiefvoorstel over aandachtswijken dat de CDA
Statenfractie aan het voorbereiden is. Tijdens het
werkbezoek werd een rondleiding gegeven door
Noordwolde. Naast een goed lopende winkelpassage en basisschool heeft het dorp ook te maken met
leegstand, verpaupering en gezinnen die kampen met
armoede en werkloosheid. In Noordwolde zijn al initiatieven gaande om hier wat aan te doen. “Juist daarom
is Weststellingwerf een hele goede gemeente voor de
pilot aandachtswijken,” aldus Benedictus.

