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Fryslân
Campagne voeren in stad: moeilijker dan op platteland

“Als je succesvol wilt zijn in een
stad, moet je harder knokken!”
In de stad of in een groot dorp een goede verkiezingscampagne opzetten, dat is geen eenvoudige
klus. Daarover zijn Harry van der Molen (raadslid en campagneleider CDA Leeuwarden), Steffen Pilkes
(bestuurslid en campagnelid CDA Heerenveen) en Piet Fortuin (fractievoorzitter en kandidaat lijsttrekker CDA Smallingerland) het roerend eens. Vanuit hun verschillende functies vertellen zij over de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de grotere plaatsen van Fryslân.

Harry van der Molen

Steffen Pilkes

“Campagne voeren in een stad is lastiger dan op het
platteland,” vindt Harry van der Molen. “Er wonen
simpelweg veel meer mensen, we kunnen hen niet
allemaal persoonlijk spreken. De kosten zijn hoger en
het vinden van vrijwilligers wordt lastiger.” Piet kan
het verhaal van Harry beamen. “Op het platteland
kennen de mensen de kandidaten persoonlijk, de lijntjes zijn korter.” Steffen Pilkes nuanceert het verhaal
enigszins. “Het is anders. De sociale verbanden op het
platteland zijn gemakkelijker te zien dan in de stad.
Toch draait het in beide gebieden om betrokkenheid.”
In zowel Leeuwarden, Heerenveen als Smallingerland
is het CDA de tweede partij in de gemeenteraad,
achter de PvdA. “Dat willen we ook blijven,” geeft Van
der Molen aan. Leeuwarden heeft vooral kiezers in de
nieuwbouwwijken, de oudere wijken in het westen en
de dorpen ten zuiden van de stad. In Smallingerland
krijgt het CDA relatief veel stemmen uit de dorpen.
Positie CDA versterken
Om de positie van het CDA te versterken, heeft het
CDA in de drie gemeenten verschillende aanpakken.
In de gemeente Heerenveen zijn in de afgelopen
raadsperiode goede en mooie dorpsvisies ontwikkeld.
Pilkes: “Dit beleid bespreken we als CDA afdeling met
de inwoners, en deze aanpak zetten we nu nadrukkelijk ook in voor de wijken van Heerenveen.” In
Smallingerland heeft het CDA de verkiezingsuitslagen
van de afgelopen jaren geanalyseerd. “We weten waar
we sterk zijn en waar we dat niet zijn, en waar onze
aanhang woont,” vertelt Fortuin. CDA Smallingerland
heeft zich de laatste vier jaar vaak in het centrum van
Drachten laten zien en regelmatig politieke cafés georganiseerd. Leeuwarden heeft vooral naar de kandidatenlijst gekeken. “Als je succesvol wilt zijn in een stad,
moet je harder knokken. De dynamiek van een stad is
niet te vergelijken met het platteland,” vindt Van der
Molen. “Er werken hier 55.000 mensen uit omliggende

Piet Fortuin

gemeenten, er komen tienduizenden bezoekers en we
hebben 15.000 studenten. Het komt er dan op aan dat
je laat zien dat je midden in dat moderne leven van
een stad staat. Met een lijst met veel vrouwen en jongeren laten we daar wat van zien.”
Grote politieke items
De ijsbaan Thialf is in Heerenveen een aansprekend
thema. “Wij vinden dat Thialf de A-status moet behouden,” licht Pilkes toe. “Uit nadere studies moet blijken
of verplaatsing van Thialf een goede optie is, maar
voor ons is de huidige locatie upgraden een volwaardig alternatief.” Ook in Smallingerland spelen een paar
belangrijke onderwerpen. Fortuin: “Als CDA hebben
we 8 jaar geleden ingezet op een verbetering van
het centrum van Drachten. Die lijn trekken we door.
Binnenkort zal het eerste grote bouwproject, met winkels, woningen en een grote parkeerkelder, van start
gaan. Daarnaast zetten we opnieuw in op clustering
van 5 culturele instellingen.” In Leeuwarden is er op
dit moment geen project die de gemoederen bezig
houdt, in tegenstelling tot vier jaar geleden, toen de
komst van een nieuw Fries Museum een rol speelde.
Van der Molen: “Onze campagne zal draaien om de
lokale economie, het verkeer en normen en waarden. We willen ook het belang van gemeenschapszin
uitdragen.”
Hard werken
Voordat het CDA écht campagne gaat voeren, moet er
nog veel werk worden verzet. In Smallingerland is al
vroeg begonnen met de voorbereidingen. Fortuin: “In
2008 zijn we al begonnen met een lijst van potentiële
raadsleden en CDA’ers die iets zouden kunnen betekenen; dat heeft uiteindelijk geleid tot een kandidatenlijst met 30 namen én een fors aantal nieuwe leden
voor het CDA.” Ook in Leeuwarden is tijdig gestart met
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Van de voorzitter
“Tiden hawwe tiden” zegt
een Frysk spreekwoord. Een
Nederlands spreekwoord luidt: de wereld is veranderd, nu de mensen nog. En dat de wereld om ons
heen verandert, ervaren we dagelijks. De leider
van de westerse wereld, president Obama van
Amerika, bezoekt China met de boodschap: we
hebben elkaar nodig. In Europa luidt het verdrag
van Lissabon een nieuw tijdperk in. Landen die
vele malen met elkaar hebben gevochten, kiezen
nu gezamenlijk een president. Waar we vroeger
op vakantie met Duitse marken konden betalen,
betalen we nu met een bankkaart in Euro’s.
Mensen houden niet van veranderingen. Je moet
je steeds weer aanpassen en dat vinden we niet
leuk. Wist je vroeger waar je aan toe was met het
PEB en de KPN, nu wordt je een paar keer per jaar
gebeld met het aanbod om van leverancier te veranderen. Hoef je, dankzij de mail, niet meer brieven te schrijven, verliest de postbode zijn werk. Kun
je mooi elektronisch bankieren, gaat het plaatselijk
bankkantoor dicht. Veel mensen kunnen het tempo
van veranderingen niet bijhouden. Ze raken geïrriteerd en zoeken een uitlaat voor hun ongenoegen.
De meest voorkomende “sla jut op zijn kop” is de
politiek. Waarom zorgt de overheid niet voor bijv.
een veilige buurt, een betaalbare ziektekostenverzekering, kinderopvang, werk?
Het ongenoegen leidt tot lage opkomsten bij verkiezingen. Het stimuleert de opkomst van partijen
als de PVV en Gemeentebelangen. Maar hun oplossingen hebben als uitgangspunt veelal geen visie
op de toekomst, maar een verlangen naar de vertrouwde dingen van vroeger. Kunnen politici hier
iets tegenover zetten? Ja, dat kunnen zij. Maar ze
kunnen het niet alleen. Ze hebben hulp nodig van
mensen die meedoen met maatschappelijke discussies. Media die het aandurven om beschouwende
artikelen te plaatsen. Maar bovenal burgers die
weer de tijd nemen om zich daarin te verdiepen.
Wat mag van de politicus verwacht worden? Dat
meer en duidelijker wordt aangegeven waarheen
de samenleving op weg is. Hoe ziet hij/zij vanuit
het partijgedachtegoed de samenleving over
pakweg 10 of 20 jaar? Wees voor de burgers een
baken in de woelige zee van maatschappelijke
veranderingen. Geef hem de mogelijkheid om de
onrust om hem heen te plaatsen in de mondiale
veranderingen van onze tijd.
De grootste verandering in de wereld vond ruim
2000 jaar geleden plaats, toen Jezus werd geboren. Hij bracht Licht in een duistere wereld. Jezus
leerde de mensen hoe ze dat Licht in hun hart
en in de samenleving een plaats konden geven.
Vanaf dat moment veranderde het leven van veel
mensen. Het Licht is ook de bron van ons CDA.
Met de Bijbel als richtsnoer hebben we een baken
voor ons politiek en persoonlijk handelen. Dat
geeft rust te midden van alle veranderingen.
Douwe Tamminga

vervolg van pagina 1
de opzet van de campagne. Van der Molen: “Onze
strategie is op punten echt anders dan vier jaar geleden. Dat vergt nogal wat denkwerk en ook worstelen
met wat in de praktijk mogelijk is.” In Heerenveen
is het verkiezingsprogramma zo goed als klaar. “We
hebben de basistekst met een aantal maatschappelijke
belangengroepen besproken, zodat we het konden
aanscherpen,” vertelt Pilkes. “Daarnaast hebben we
hard gewerkt aan een vernieuwende en verjongende
kandidatenlijst.”
Anders dan 4 jaar geleden
In de komende campagne zal niet alles gaan zoals
het vier jaar geleden ook ging. CDA Leeuwarden is
meer bezig met een kiezersanalyse en wil gerichter
op enkele wijken inzetten. “We zetten minder in op
politieke debatten, omdat blijkt dat de potentiële kiezers daar niet op zitten te wachten,” vertelt Van der
Molen. Het CDA in Smallingerland is al drie jaar aan
het campagnevoeren. Fortuin: “We willen dit jaar met
nog meer mensen in het centrum zichtbaar zijn. Ook
gaan we dit keer een gerichte campagne voeren voor
jongeren, en onze site zal een grotere rol spelen.” CDA
Heerenveen treedt eveneens meer op naar buiten.
“Maar ook op praktisch terrein doen we dingen
anders: zo hebben we dit keer bijvoorbeeld op tijd de
aanplakborden gereserveerd,” vertelt Pilkes.
Verschillende aanpakken, maar één doel: een goede
verkiezingsuitslag voor het CDA. Laat de verkiezingen
maar komen!

Gratis CDJAcampagnemateriaal
voor afdelingen
Als CDJA Fryslân staan wij voor de jongeren. Wij rekenen natuurlijk op voldoende daadkracht van de lokale
afdelingen om jongeren een kans te geven op de
kandidatenlijsten. Maar daarmee zijn we er nog niet,
want ook in de campagne valt een wereld te winnen.
De doelgroep van kiezers tot 30 jaar is zeer interessant
voor het CDA. Zoals bekend stemt 1 op de 3 jongeren
op het CDA bij provinciale en landelijke verkiezingen. Dit moet ook mogelijk zijn tijdens de komende
gemeenteraadsverkiezingen!
Voor lokale CDA-afdelingen die zich in de komende
verkiezingscampagne meer willen richten op jongeren
en jongvolwassenen heeft het CDJA Fryslân daarom
een prachtige actie. Wij hebben een aantal ‘CDJA Pret
Pakketten’ klaar liggen met daarin o.a. 100 pennen,
folders en verschillende CDJA gadgets. De kosten van
dit pakket worden volledig gedragen door het CDJA
Fryslân en zijn dus voor afdelingen die snel reageren
helemaal GRATIS. Dit allemaal omdat wij graag zien
dat ook de jongeren op 3 maart a.s. kiezen voor het
CDA!
Het aantal pakketen is beperkt, dus neem snel contact op met Jan Jitse Visser (voorzitter CDJA Fryslân):
T. (06) 38933006 of jj.visser@home.nl

CDA Fryslân wenst u fijne
feestdagen en een
voorspoedig en
gezegend 2010!
Op maandag 11 januari 2010
willen we samen het nieuwe
jaar beginnen tijdens onze
nieuwjaarsbijeenkomst.
U bent van harte welkom!

Kerntaken provincie Fryslân
Maandagavond 16 november discussieerden een kleine 100 CDA’ers over de kerntaken van de provincie.
Diverse onderwerpen passeerden de revue. Velen vonden dat het steunen van de Friese taal en cultuur
een kerntaak van de provincie Fryslân is, maar welzijn en zorg zijn beter op hun plaats bij de gemeenten. Voor specifieke terreinen, zoals jeugdzorg, gaat de voorkeur echter uit naar de provincie.
Onderwijs is een taak van de Rijksoverheid en de
gemeenten, maar HBO instellingen hebben grote
betekenis voor het bedrijfsleven, waardoor er weer
een taak ligt voor de provincie. De meeste aanwezigen
vonden dat Wetterskip Fryslân zelfstandig moet blijven: het is geen onderdeel van de provincie, en hoort
dus ook niet bij deze discussie. Herstructurering van
industrieterreinen is een taak van gemeenten. Natuur
en landschap moeten worden beschermd; de provincie
moet dit landelijk beleid onverkort uit voeren. Maar of
er in deze crisistijd vanuit provinciale belastingen € 30
tot € 40 miljoen extra gebruikt mag worden, daarover
was men het niet eens.
Fractievoorzitter Ad van der Ham vertelde waarom in
Fryslân deze discussie wordt gevoerd. De commissie
Lodders heeft geadviseerd over de bestuursstructuren
van onze samenleving. “In principe moeten hooguit
twee overheden zich bemoeien met een beleidsveld,”
vertelde Gedeputeerde Tineke Schokker. Dit heeft
geleid tot een bestuursakkoord tussen de gemeenten
en het Rijk. Belangrijk onderdeel hiervan is dat burgergerelateerde zaken, zoals zorg, welzijn en onderwijs,
het beste door de gemeenten kunnen worden uitge-

voerd. Gedeputeerde Sjoerd Galema: “Dit betekent dat
de provincies zich vooral gaan bezig houden met ruimtelijke inrichting en regionale economie.”
Op een congres van provinciale bestuurders (IPO)
heeft minister president Jan Peter Balkenende het
bestaansrecht van provincies herbevestigd en gezegd
dat bij de invulling van het bestuursakkoord er ruimte
is om in te spelen op provinciale kenmerken. Daarom
hebben de Friese Staten aan Gedeputeerde Staten
gevraagd te komen met een ‘Friese’ uitwerking van
het Bestuursakkoord. Burgemeester Bert Swart van
Schiermonnikoog benadrukte dat de discussie over
de herverdeling van taken moet leiden tot een betere
leefgemeenschap voor de burger.
De aanwezigen in de zaal moesten van zes taken aangeven of die wel of niet bij de provincie moesten blijven. Bij de plenaire discussie o.l.v. Wim Eilering bleek
dat van over te hevelen of te stoppen provinciale taken
deelterreinen toch vaak bij de provincie moeten blijven. Voorbeeld: onderwijs is een zaak van gemeenten
en Rijk, maar het Frysk blijft een taak van de provincie
Fryslân.

Gezocht: spin in het web
CDA Fryslân zoekt met spoed een steunpuntfunctionaris. De steunpuntfunctionaris vervult een sleutelpositie binnen CDA Fryslân. Hij/zij ondersteunt het bestuur als ambtelijk secretaris en verzorgt een groot deel
van de communicatie tussen het provinciale bestuur, de gemeentelijke afdelingen en het partijbureau in
Den Haag.
Verder bestaan de taken o.a. uit:
• Fungeren als aanspreekpunt voor besturen, CDA-leden en andere partijen die contact zoeken met het
provinciale bestuur;
• Voorbereiden van de jaarplanning van het CDA Fryslân en de agenda’s van onder meer DB en AB
bijeenkomsten;
• Beheer van het e-mail adres fryslan@cda.nl;
• Coördineren van de CDA-Fryslân bijdrage aan de nationale congressen.
Verder is de steunpuntfunctionaris adviseur van het Dagelijks- en het Algemeen bestuur van het CDA
Fryslân.
De functionaris wordt gecompenseerd voor zijn/haar werkzaamheden met een vrijwilligers- en onkostenvergoeding. Deze functie vraagt een gemiddelde inbreng van ongeveer 10 uur/week.
Geïnteresseerden voor deze vacature kunnen een e-mail of brief richten aan het bestuur (fryslan@cda.nl;
p/a: Graanland 7, 9205 EE Drachten). U mag ook telefoneren (secretaris Fred Veenstra: 0512-532371).

Het CDA Partijcongres:

Een dag vol ervaringen
Als bestuurslid bij het CDJA is het een goed gebruik
om de halfjaarlijkse partijcongressen van het
CDA te bezoeken. Zo ook het najaarscongres dat
recentelijk plaatsvond. Ruim 1400 mensen hebben
zich aangemeld voor dit congres: geweldig dat er
zoveel CDA’ers willen meedenken en –praten!

mening te geven over politieke en organisatorische
zaken. Dat geeft een open en gemoedelijke sfeer. Dat
laatste komt ook weer terug na afloop van het congres, wanneer je bekenden tegenkomt en bijpraat. Het
bezoeken van het CDA Partijcongres maakt een partij
actief en laat tegelijkertijd zien dat leden met elkaar
de partij maken!

Bij de ingang van de congreslocatie kom ik vooral
actievoerende vakbondmensen tegen. Ze demonstreren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67
jaar. Het CDJA is hier voorstander van en organiseert
om die reden een tegenactie. Jong en iets minder jong
discussiëren er lustig op los.
Tijdens het congres is er volop de ruimte voor leden
om mee te praten. Dat gebeurt ondermeer tijdens de
deelsessies. Bij elke deelsessie kunnen deelnemers
vragen stellen en meedenken. Daarnaast kunnen
leden ook meepraten over de ingediende resoluties.
De behandeling hiervan is altijd een hoogtepunt, wat
mij betreft. Onder gepast leiderschap van de bestuurlijk secretaris, Henk Bleker, worden er ruim 25 resoluties behandeld.
Ieder CDA-lid krijgt voldoende gelegenheid om zijn

De cursist aan
het woord

Frank Visser
Lid dagelijks bestuur CDJA Nederland

Op de Catwalk
Op 3 oktober 2009 hield het noordelijk netwerk van
CDA vrouwen een themabijeenkomst ‘Op de Catwalk’
in het Karmelklooster in Drachten.
De bijeenkomst begint met een oproep van het duo
‘de FRAKtieleiders’ aan de ruim 50 aanwezige vrouwen om zich beschikbaar te stellen als kandidaat
voor de gemeenteraad. Op humoristische wijze
schetsen zij de profielschets hiervoor. Daarna vertellen een aantal sprekers, waaronder gedeputeerde
Tineke Schokker en Europarlementariër Esther de

Lange, hoe het is om ‘op de Catwalk’ te lopen. In
de middag zijn er nog een drietal workshops waarin
wordt ingegaan op o.a. omgaan met de media, het
presenteren van jezelf en de vraag ‘Hoe speel je het
(politieke) spel?’ Tot slot gaan de deelnemers in
groepjes van 3 personen getooid met een hoed de
catwalk op. Door middel van houding en gebaren
brengen ze persoonlijk resultaat van deze themadag
voor het voetlicht.
Minke van der Goot en Marian Passchier

Help, de school gaat dicht…!
school zegt niet per definitie iets over de onderwijskwaliteit. Bij kleine scholen is de betrokkenheid van
ouders, leerlingen en leerkrachten vaak groot. Daardoor
heeft de school betekenis voor het dorp, maar een dorp
zonder school is niet meteen zonder betekenis.
Wat betekent dan de (christelijke) identiteit voor een
school? Geloven heeft alles te maken met ons leven
van alledag. En dat is meer dan iedere dag bidden,
zingen en een verhaal uit de Bijbel vertellen. Het besef
dat mensen het beeld dragen van God en daarom kostbaar zijn in Zijn ogen, is de basis voor ons handelen,
ook voor die van leerkrachten.

Op 3 november organiseerde de
Bestuurdersvereniging CDA Fryslân een themabijeenkomst over ‘Kwetsbaarheid en kramp, door
kleinschaligheid en krimp’ en het belang van de
identiteit van de basisschool.
De heer Sjoerd Sol, adviseur onderwijszaken, sprak
over het bestaansrecht van kleine dorpsscholen. Hoe
kunnen we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen, en wat is goed voor de kinderen? Jan Sijtsema,
bovenschools directeur PCBO Tytsjerksteradiel, ging in
op de ‘bijzondere basisschool’. Het lijkt zo simpel: de
samenvoeging van twee kleine dorpsscholen betekent
een grotere school, met een betere onderwijskwaliteit
en minder kosten. Je zorgt ervoor dat kinderen het
eerste halfuur godsdienstles krijgen, en klaar ben je!
Zo simpel is het natuurlijk niet. De grootte van de

Of scholen met minder dan 125 leerlingen nog
bestaansrecht hebben? Dat leek ons toch wel het
geval. Maar waar de grens ligt…? Er zullen in elk geval
tijdig keuzes moeten worden gemaakt. Wordt het één
grote school voor een regio, of kiezen we liever voor
een kleinschaliger brede school? En wat weegt zwaarder: de (christelijke) identiteit, of de afstand naar
school? Wie maakt die keuzes eigenlijk, durven we als
politici de regie te nemen?

In het Katern leest u doorgaans het actuele scholingsaanbod van CDA Fryslân. Maar wat vinden de deelnemers van de cursus? Daarom ditmaal de ervaringen
van één van de cursisten: Yvonne Posthumus uit
Wolvega.
“Ik heb aan de workshop Moderne Digitale Media
meegedaan, omdat ik het nodig vind dat wij als CDA
Weststellingwerf wat aan onze website gingen doen.
Ik heb de website op mij genomen, dus ik was ook
de aangewezen persoon om aan de workshop mee te
doen. Ik vond de cursus erg duidelijk en overzichtelijk,
de stof werd ons goed uitgelegd. Dat houdt wel in dat
ik nu Twitter en CDA Weststellingwerf staat op Hyves.
Met de website zijn we bezig; die is bijna bereikbaar op
www.cdaweststellingwerf.nl. Ik kan zo met de inhoud
van de cursus aan de slag, bijv. in mijn functie als
secretaris van SeniorWeb Zuid Friesland. Daar geef ik
de cursus Internet en Email. Nu ik de workshop Digitale
Media heb gevolgd, kan ik daar toch veel meer van.
De sfeer tijdens de cursus vond ik goed. Er werden wat
grapjes gemaakt. Ja echt, het was een leuke, gezellige
cursus; dat zijn tot nu toe alle cursussen geweest. De
anekdotes die Wim Eilering vertelde waren soms hilarisch. Dus veel lachen zo’n avond. Jelte, de cursusconsulent, heeft de touwtjes goed in handen en dat is ook
wel nodig. Want het is zomaar weer 22.00 uur en dan
moet de cursus afgelopen zijn. Soms wil ik dan nog
wel doorgaan, maar ja, het is tijd! Dan komt Jelte nog
met een mooi verhaal en ons certificaat natuurlijk. Die
wordt door mij meteen ingelijst!”

Talentenkracht
Op maandag 2 november werd de tweede provinciale bijeenkomst van het HRM-platform gehouden
met HRM-vertegenwoordigers van de gemeentelijke
afdelingen. Voor het CDA heeft ‘Human Resource
Management’ alles te maken met het tot zijn recht
laten komen van ‘het menselijk kapitaal’ van de partij.
Het gaat erom zo goed mogelijk zicht te krijgen
op de vele talentvolle mensen, mensen met kwaliteit en ambitie, die lid zijn van het CDA en/of het
Christendemocratisch gedachtegoed steunen.
Kent u deze mensen? Laat het weten! U kunt ook uzelf
met uw CV aanmelden bij het landelijk CDA via de website www.cdahrms.nl. Bent u straks oud-raadslid of oudwethouder en wilt u Statenlid worden, of misschien wel
lid van de Eerste of Tweede Kamer? Geef aan wat u kunt
en wat uw ambities zijn en kijk ook eens om u heen wat
voor onbenut talent u kunt ontdekken.

Wij kwamen er niet uit, maar we zijn wel aan het
denken gezet. Eén conclusie kunnen we wel trekken:
het is belangrijk om als CDA-politici handvatten aangereikt te krijgen, zodat we de komende discussie vanuit
ons CDA gedachtengoed kunnen voeren. We gaan
daarover in gesprek met het provinciale bestuur.

De toekomst zal worden bepaald door diegene die
in staat is het beste talent te vinden en talentvolle
mensen samen te laten werken in één krachtig geheel.
De HRM-commissie probeert dat in Fryslân goed van
de grond te krijgen.

Maaike Prins en José Vroonland
CDA Bestuurdersvereniging

Arie Aalberts,
voorzitter HRM-commissie CDA Fryslân

Friese CDA’ers in Straatsburg

Opleidingsprogramma
1e halfjaar 2010
De scholingscommissie heeft een speciaal programma opgesteld om (nieuwe) volksvertegenwoordigers kennis en speciale vaardigheden op
te kunnen laten doen.
8 of 29 januari 2010

Cursus ‘Hoe omgaan met kritiek?”
o.a. perfecte presentatie, debatteren, je mening
verdedigen, adequaat reageren op kritiek op landelijk beleid, positieve punten daarin verdedigen
15 januari 2010

Training asprirant-raadsleden deel 1:
De gemeente en het CDA
Vijftig Friese CDA-leden brachten op 21-23 oktober
2009 een bezoek aan het Europees Parlement in
Straatsburg, dat die week namelijk zijn maandelijkse plenaire zitting had.

in handen van een landspresident moet toch niet
kunnen, dit moet binnen de EU hardhandig worden
aangepakt, zo waren geluiden binnen de Friese groep.
Het was een geanimeerde discussie.

o.a. de gemeentelijke organisatie en het
CDA-gedachtegoed
22 januari 2010

De Friese delegatie kon op uitnodiging van
Europarlementariër Esther de Lange een deel van
de vergadering van het Europarlement bijwonen,
waarbij o.a. de begroting 2010, de Europese Raad, de
Sacharovprijs en de persvrijheid binnen de Europese
grenzen op de agenda stond.
Woensdagavond praatte Esther de Lange de groep bij
over de agendapunten. Niet iedereen was gelukkig
met de zienswijze van het EP over de persvrijheid in
Italië. Monopolie op het gebied van de nieuwsgaring

Donderdagochtend werd het Europees Parlement
bezocht. Esther de Lange ving de groep op, die
daarna vanaf de tribune aanwezig was bij de stemmingen om 11.00 uur. ’s Middags werd de ‘Aldstad’
van Straatsburg bezocht en maakte de groep een
bootreis door de grachten van het oude Straatsburg,
langs prachtige, oude monumentale bouwwerken.
Vrijdagochtend werd de terugtocht aanvaard. Statenlid
Henk van der Veen vertelde tijdens de reis over een
aantal actuele provinciale zaken.

o.a. spreken in het openbaar, “hoe overtuig ik?’
12 februari 2010

Nieuws vanuit het Wetterskip
de eilandbewoners sterk bezig.
Het Deltaprogramma vraagt aandacht: er moeten
keuzes gemaakt worden om de veiligheid van
Nederland, alsmede de zoetwatervoorziening in
het noorden, voor lange tijd veilig te stellen. Verder
moeten we in de komende tijd belangrijke beslissingen nemen over het oplossen van de negatieve effecten op de waterhuishouding door zout- en gaswinning
in Noordwest-Fryslân. Ook de muskusrattenbestrijding
is belangrijk; hierbij gaat het om veiligheid. De financiering hiervan, grotendeels afkomstig van Rijk en
Provincie, ligt momenteel onder druk. Dat is merkbaar
in de waterschapsbelasting.

Dijkversterkingen, muskusratten, het
Deltaprogramma, bezuinigingen en de takendiscussie: binnen het Wetterskip zijn de afgelopen
tijd veel uiteenlopende onderwerpen de revue
gepasseerd.
Het is bijzonder inspirerend om samen met belangengroeperingen van Terschelling wateroverlastproblemen op te lossen op het eiland. Dit heeft geleid
tot de beslissing van de bouw van twee zeegemalen
en het aanpassen van watersystemen in en rond
Midsland. In Harlingen wordt gewerkt aan de nieuwe
zeewering. Ook op Ameland is dijkversterking nodig.
De dijkvoet moet worden verbreed, en daarvoor zijn
keuzes nodig: binnendijks of buitendijks? Dit houdt
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De komende jaren zal er een fors structureel tekort op
de jaarbegroting ontstaan: bezuiniging is dus nodig.
Een zware kluif, waarover flink gediscussieerd zal
worden. De uitgangspunten van het CDA zullen hier
goed van pas komen. Als fractie zijn we ook nu al, conform ons programma, zeer kritisch over de financiële
onderbouwing van de voorstellen aan het Algemeen
Bestuur.
Zeer actueel is op dit moment de plaats van de waterschappen in ons staatsbestel. In Den Haag worden
ingrijpende bezuinigingsvoorstellen voorbereid.
Elk beleidsveld komt hierbij aan de beurt, dus ook
water. Op dit moment houden 4 bestuurslagen zich
met water bezig: Rijk, Provincies, waterschappen en
gemeenten. Een herschikking van taken is nodig. De
Unie van Waterschappen denkt hierbij aan een nog
sterker uitvoerend karakter voor de waterschappen,
waardoor grote bezuinigingen mogelijk zijn. De andere
overheden zullen hier andere ideeën over hebben,
dus in 2010 zal hierover volop worden gediscussieerd.
Ik hoop dat deze discussie op een gezonde en eerlijke
manier zal worden gevoerd. Het gaat uiteindelijk om
het belang van de Nederlandse burger: een betaalbaar
milieubewust waterbeheer. Ik ben er van overtuigd
dat de waterschappen hierin in de toekomst een
belangrijke rol zullen vervullen.
Harry Boon
CDA lid van het Dagelijks Bestuur

Training asprirant-raadsleden deel 2:
Communicatie
Training asprirant-raadsleden deel 3:
Het raadslid centraal
o.a. de rollen van het raadslid, planning- en
controlcyclus
20 februari 2010

Cursus College-onderhandelingen
o.a. verkenning van het onderhandelingsproces,
onderhandelingsstijlen en tactieken, uitzetten
van strategie
16 april 2010

Training asprirant-raadsleden deel 4:
“Ik ben raadslid, wat nu?
o.a. samenwerken met fractie en bestuur, moties
en amendementen toepassen, politieke sensitiviteit, time-management
23 april 2010

Cursus Optimaal functioneren als
fractievoorzitter
o.a. spelregels van duaal bestuur, de positie van
de fractievoorzitter, fractiestrategieën, vergadertechnieken, teamvorming
23 april 2010

Cursus Optimaal functioneren als
wethouder
o.a. de spelregels van duaal bestuur, de positie
van de wethouder, de relatie tot college, raad,
eigen fractie, afdelingsbestuur en kiezer.
De locatie voor de vierdelige cursus voor aspirantraadsleden is de Kurioskerk, Leeuwarden.
De locaties van de andere cursussen worden
nog bepaald. Alle cursussen zijn van 16.00-22.00
uur, m.u.v. de cursus collegeonderhandelingen:
die duurt van 09.30-17.00 uur. Het definitieve
opleidingsprogramma wordt de CDA-besturen en
-fracties toegezonden.
Informatie en aanmelding:
Jelte Haakma, consulent opleiding en training,
T. (0512) 53 95 91,
haakmaj@hetnet.nl

Agenda
• 11 januari 2010 Nieuwjaarsbijeenkomst
CDA Fryslân
• 3 maart 2010 Gemeenteraadsverkiezingen
Locaties: zie uitnodiging en websites van afdeling of CDA Fryslan: www.cda-fryslan.nl

