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Fryslân
Campagnevoeren op het platteland

Van de voorzitter

“Plattelandsbevolking meer
betrokken bij politiek dan
vluchtige stadsmentaliteit”

Wie (be)stuurt

In de vorige katern vertelden drie CDA’ers over campagnevoeren in de stad en grotere gemeenten.
In dit katern vertellen Engert van Esch (lijsttrekker Ooststellingwerf), Frans Veltman (lijsttrekker
Gaasterlân-Sleat) en Nel Haarsma (lijsttrekker Het Bildt) over de campagne op het platteland. Is dat
moeilijker dan in de stad, en is de campagne anders opgezet dan vier jaar geleden?

Engbert van Esch

Nel Haarsma

“Campagne voeren op het platteland is net zo makkelijk of moeilijk als in een grote stad,” vindt Engbert van
Esch. “Je moet ook hier met net zoveel overtuiging de
kiezer vragen om z’n stem.” Frans Veltman geeft echter
aan dat het wel moeilijker is om iedereen te benaderen. “In onze gemeente wonen veel mensen in het
buitengebied. Afstanden zijn relatief groot en kernen
hebben allemaal een eigen karakter, en we hebben
weinig financiële middelen.” Nel Haarsma beaamt dit
verhaal. “Ook Het Bildt heeft een groot buitengebied.
Hoe bereik je die mensen?” Volgens Haarsma kom je
in de stad makkelijker met mensen in gesprek tijdens
het campagnevoeren: “Daar zijn meer burgers op
straat, als ze aan het winkelen zijn.”
Politiek belangrijker op platteland
In sommige opzichten is een plattelandscampagne
echter makkelijker dan die in een stad. Met alle
moderne communicatiemiddelen zijn de mensen ook
op het platteland goed geïnformeerd. Van Esch: “De
politieke kennis van de plattelandsbevolking is wellicht wel groter dan de misschien vluchtige stadmentaliteit. Voor plattelandsbewoners is het meer dan
belangrijk hoe de politiek wil omgaan met de waarden van het platteland en ik denk dat de bewoners
daar dus spitser zijn op wat er gebeurt.” Een ander
voordeel: op het platteland zijn de lijnen vaak kort.
Veltman: “Uit ieder dorp of stad staat wel iemand op
de lijst. Deze persoon is vaak bekend en is dus makkelijk benaderbaar, en kan zelf ook makkelijk mensen
benaderen.”
Kleine verschillen campagneopzet
De verkiezingscampagne die er voor moet zorgen dat
de burgers weten hoe het CDA over diverse onderwerpen denkt, is in grote lijnen gelijk aan de campagnes
van vier jaar geleden, maar er zijn wel een paar kleine
veranderingen. “We willen nu écht met mensen

Frans Veltman

praten,” geeft Van Esch als voorbeeld. “Natuurlijk
doen we mee met de diverse debatten en bezoeken
we de traditionele marken, maar het liefst zijn we
in gesprek en bij de mensen thuis in de dorpen.” In
Gaasterlân-Sleat is bewust gekozen voor een duidelijke
folder op hoofdpunten bij iedereen in de bus. CDA Het
Bildt zoekt de burgers persoonlijk op. Haarsma: “Er
was in 2006 weinig belangstelling voor onze discussieavonden; daarom benaderen we mensen nu zelf
tijdens het folderen, bij het winkelend publiek en via
de plaatselijke krant.”
Leefbaarheid
In de drie gemeenten spelen meerdere belangrijke
zaken. “Uiteraard de bezuinigingen die ons door het
Rijk worden opgelegd,” vertelt Veltman. “Van alle
gemeentelijke uitgaven is 90% gelabeld. Slechts 10%
blijft over om op te bezuinigen; dat zijn met name
subsidies. Bezuinigingen gaan dus altijd ten koste van
de leefbaarheid in de kernen.” Dat de leefbaarheid op
het platteland een belangrijk onderwerp is, daarover
zijn de drie CDA’ers het roerend eens. “Hoe kunnen we
dat zo goed mogelijk waarborgen?” vraagt Haarsma.
“Daarvoor willen we ook graag in overleg met het
Plaatselijk Belang.” Van Esch beaamt dat het goed is
om samen met de burgers naar oplossingen te zoeken.
De veranderende bevolkingssamenstelling heeft
invloed op de leefbaarheid. Van Esch: “Om het betaalbaar te houden moet er worden samengewerkt tussen
dorpen. Bij een sterk dalend geboortecijfer moet je
wellicht geen nieuwe peuterspeelzaal bouwen, maar
zorgen dat dorpen samen zorgen voor peuteropvang.”
Gaasterlân-Sleat is de sterkst vergrijzende gemeente
van Fryslân. Veltman: “Welke kansen komen hieruit
voort, hoe moeten we omgaan met de woningvoorraad en nieuwbouw?”

Wie bestuurt de Nederlandse samenleving? Zijn
dat de mensen die niet stemmen, en daarmee
accepteren dat het andere deel van de Nederlandse
samenleving de dienst uitmaakt? Ook voor hen?
Zijn het actiegroepen, die projecten via bezwaren
keren, veranderen of vertragen? Van Omrin tot
Polderhoofdkanaal. Zijn het de lobbyorganisaties,
die grote invloed hebben op ons gezondheidsbeleid
of de kilometerheffing? Zijn het rechters, die via uitspraken bepalen wat wel en niet mag in ons land?
Nederland is een democratisch land. Alle burgers hebben stemrecht. Per vier jaar beslist de
Nederlandse bevolking, vanuit welk gedachtegoed onze samenleving bestuurd zal worden. Op
3 maart doen we dat voor de gemeenten. Onze
samenleving ontkomt niet aan grote veranderingen. In snel tempo drukt Azië zijn stempel op de
mondiale samenleving. Ook gemeenten krijgen
veel veranderingen op hun bordje gelegd. Hoe
pijnlijk is het als een bedrijf moet sluiten, omdat
klanten de voorkeur geven aan goedkopere producten van elders. Zo is het ook pijnlijk wanneer
(jonge) mensen de regio verlaten omdat er te
weinig perspectief voor hen is. Onze geleidelijk
armer wordende westerse samenleving ontkomt
niet aan bezuinigingen. Ook gemeenten ontkomen er niet aan. Natuurlijk kunnen de belastingen wel een beetje omhoog, maar als daardoor
het bedrijfsleven te duur wordt, vinden er alleen
maar sneller bedrijfssluitingen plaats. Kortom:
er is dus de komende tijd veel te besturen in ons
land, in onze provincie en in onze gemeenten.
Burgers hebben al dit soort veranderingen heel
goed in de gaten. Steeds meer burgers voelen aan
dat er andere tijden komen. Onze Nederlandse
samenleving zal zeer waarschijnlijk in de toekomst minder geld hebben voor onderwijs, defensie, gezondheidzorg, natuurbeheer, subsidies en
uitkeringen. Om dit alles goed te kunnen afwegen
brengt een twintigtal ambtelijke werkgroepen in
beeld welke keuzes mogelijk zijn. Deze ambtelijke
werkgroepen kiezen echter niet! Dat doen de
volksvertegenwoordigers van de politiek partijen.
Ook van het CDA. Juist daarom zijn de komende
verkiezingen zo belangrijk. Welk partijen gaan
Nederland door deze moeilijke veranderingsprocessen leiden? Steeds meer mensen zijn zich
hiervan bewust. Politiek gaat weer ergens over.
Dat proef je als je op dit moment praat met de
gemeenteraadskandidaten en campagneteams.
Vele tientallen CDA’ers nemen vanuit hun levensbeschouwelijk opvattingen verantwoordelijkheid
voor de plaatselijke samenleving. Niet als vertegenwoordiger voor een deel van de samenleving,
maar als volksvertegenwoordiger voor de gehele
samenleving. Daarom CDA’ers: breng uw stem uit
op 3 maart! Iedere stem is nodig om als een sterk
CDA krachtig mee te (be)sturen in uw gemeente.
Douwe Tamminga
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Onderlinge betrokkenheid
In Ooststellingwerf spelen verder de ontwikkelingen
rond de N381 een grote rol. “Wel of niet 2x2 baans, en
hoe komt het met de gebiedsontwikkeling? Zomaar
twee hele belangrijke vragen,” somt Van Esch op. Ook
het armoede- en minimabeleid speelt een belangrijke
rol. Van Esch: “Het lijkt erop dat het beleid van de
afgelopen jaren succes heeft, want een onderzoek
wijst uit dat we momenteel ca. 76% van de doelgroep
bereiken en zij gebruiken het ook. Het budget is voor
het eerst sinds jaren ook bijna helemaal gebruikt.”
In Het Bildt staat onderwijs hoog op het lijstje. “We
willen onderwijs en ondernemerschap beter op elkaar
afstemmen,” vertelt Haarsma. Tot slot vinden de drie
lijsttrekkers unaniem dat onderlinge betrokkenheid
bij elkaar en bij de politiek een echt CDA item is. Van
Esch: “Burgers hebben een verantwoordelijkheid om
samen met de politiek in de dorpen de leefbaarheid te
bevorderen.” Veltman besluit: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in onze gemeente woont meedoet, op welke manier dan ook!”

Achtkarspelen, Jan Lammers (1955), Surhuisterveen
“Het CDA is een partij die zich inzet voor lokale gemeenschapszin, die solidair is met kwetsbare mensen, die open en toegankelijk is voor burgers en laat zien op grond van welke afweging en politieke keuzes besluiten tot stand komen.”
Inzet CDA: het optimaliseren van een goed wonen en werken in een veilige
leefomgeving in alle twaalf dorpen in Achtkarspelen.
Ameland, Nico Oud (1963), Buren
“Toen ik mij 16 jaar geleden aanmeldde bij het CDA, wilde ik mij al inzetten voor ons prachtige eiland op een manier die bij het eiland past. Eerlijk, betrouwbaar, trots en respectvol,
zoals je bent en in gewone taal. Dat wil ik nu nog steeds!”
Inzet CDA: duurzaamheid, het intact laten van de natuur en landschapswaarden,
landbouw, een zelfstandige en betrouwbare gemeente zijn.
Boarnsterhim, Jan Zijlstra (1970), Grou
“Mijn drive is om het CDA in Boarnsterhim neer te zetten als een partij die midden tussen de
mensen staat, die ruimte biedt voor particulier initiatief en die omziet naar mensen die het
zonder hulp van de overheid niet redden.”
Inzet CDA: economische ontwikkeling, werkgelegenheid, recreatie en toerisme,
multifunctionele scholen, sportvoorzieningen, Boarnsterhim energieneutraal,
expertisecentrum duurzaam varen en oplaadpunten in alle watersportkernen.
Dantumadeel, Roelof Bos (1956), Veenwouden
“Als CDA Dantumadiel hebben we ons de afgelopen jaren op veel fronten betrokken getoond
bij Dantumadiel en haar inwoners. Dat zullen we ook de komende vier jaar blijven doen!”
Inzet CDA: zorg en welzijn (omzien naar elkaar, want samenleven die je niet alleen!),
een veilige en schone gemeente, een degelijk en sober financieel beleid.

Dongeradeel, Jouke Douwe de Vries (1970), Dokkum
“Ik wil graag iets voor de samenleving betekenen vanuit het christendemocratisch
gedachtegoed.”
Inzet CDA: werkgelegenheid, zorgvoorzieningen en een goede sociale zekerheid.

Ferwerderadiel, Jelle de Vries (1951), Ferwert
“Mijn persoonlijke drijfveer is het betrokken zijn bij de samenleving in al haar facetten.
Samen, vorm en inhoud geven aan het realiseren van in het verkiezingsprogram gestelde
doelen.”
Inzet CDA: zorg met hart en handen, leefbaarheid, ouderenhuisvesting in eigen dorp
en bestrijding jeugdwerkloosheid.

Gemoedelijke campagne
op het eiland
Hoe gaat een verkiezingscampagne op een eiland nu
eigenlijk? Hendrik van der Wielen, lijsttrekker van
CDA Terschelling, praat ons bij. “Het is grotendeels te
vergelijken met datgene wat elders ook plaats vindt.
Wat het speciaal maakt, is dat je elkaar als eilanders
kent. Daardoor verloopt het campagnevoeren gemoedelijk.” Op Terschelling gaan de meeste politieke items
over het goed omgaan met ruimtelijke en natuurregelgeving. Het CDA wil de bemoeizucht van ‘buitenaf’
beperken. “Daardoor komt het leefgebied van de eilanders onder druk te staan,” licht Van der Wielen toe.
Het CDA hoopt bij de verkiezingen drie of vier zetels te
winnen. “Bij de vorige verkiezingen raakten we door
een tekort van zes stemmen onze derde raadszetel
kwijt en kwamen we in de oppositie,” vertelt Van der
Wielen. “Het huidige college is sterk conservatief. Wij
willen weer ambitie en hebben daarom als leus: ‘Alle
hens aan dek!’”

Iedere stem telt!
De uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen zal bepalen hoe onze gemeenten de
komende jaren worden bestuurd. Daar hoort een
sterk en krachtig CDA bij. Ga dus 3 maart te stemmen! Biedt CDA’ers die minder mobiel zijn aan,
hen mee te nemen naar het stembureau, of voor
hen per volmacht te stemmen. Iedere stem telt!
Roep familie en kennissen op ook te stemmen.
Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen!
Beloon de gemeentelijke lijsttrekkers en campagneteams met uw stem op het CDA. Ze verdienen
het!
Douwe Tamminga, namens alle afdelingen van
CDA Fryslân

Franekeradiel, Lieuwe Miedema, Franeker
“Verantwoordelijkheid nemen, keuzes durven maken, geen opsmuk, hard werken en degelijkheid. Dat zijn de uitgangspunten waar het CDA voor wil staan.”
Inzet CDA: leefbare dorpen, herontwikkeling, geen herstart zoutwinning,
duurzaamheid

Gaasterlân-Sleat, Frans Veltman, Oudega
“Het is belangrijk dat iedereen die in onze gemeente woont ook meedoet. De afgelopen
jaren zijn de mensen in de samenleving elkaar op verschillende gebieden kwijt geraakt. De
komende jaren hebben wij elkaar hard nodig.”
Inzet CDA: een realistisch financieel beleid, recreatie en toerisme, een
duurzaamheidbeleid, een prettige en veilige leefomgeving
Harlingen, Trees Fijnvandraat-Moorman (1945), Harlingen
“Ik zie mijn lijsttrekkerschap als een bekroning op mijn werk van de afgelopen jaren en neem
mijn verantwoordelijkheid. Het vertrouwen dat ik heb gekregen van de leden en het bestuur,
sterkt mij in mijn besluit.”
Inzet CDA: jeugd en jongeren, werkgevers stimuleren om langdurig werkzoekenden
in dienst te nemen, een gemeentelijk mantelzorgsteunpunt.
Heerenveen, Rommie Haarsma-de Jong (1960), Oudehorne
“Ieder mens telt mee, ouderen, jongeren, mensen met een beperking, ieder kan een steentje
bijdragen. Als CDA lijsttrekker wil ik de brug vormen tussen de inwoners en het bestuur van
de gemeente Heerenveen, en ik wil de politiek toegankelijk maken voor iedereen.”
Inzet CDA: dorpsvisies, scholenhuisvesting, stimuleren dat jongeren met een
startkwalificatie van school komen, herontwikkeling centrum Heerenveen,
werkgelegenheid, financiën, ieder mens tot zijn recht laten komen.
Het Bildt, Nel Haarsma-Vrieswijk (1961), Minnertsga
“Ik wil mij voor de volle 100% inzetten om de gemeente Het Bildt te versterken. Het Bildt
biedt vele kansen voor haar inwoners en het is voor mij een mooie uitdaging om samen met
de inwoners die kansen op te pakken.”
Inzet CDA: versterking voortgezet onderwijs, stimuleren onderwijs en
ondernemerschap, leefbaarheid, recreatie en toerisme.
Kollumerland, Hilbrand Visser (1982), Kollum
“Ik vind dat we in onze samenleving minder over het individu moeten spreken. In plaats
daarvan heb ik liever dat we spreken over ‘wij’ en over ‘onze gemeenschap’. Iedereen heeft
daar een persoonlijke verantwoordelijkheid in en ik sta in de Kollumerlandse politiek voor
mijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid!”
Inzet CDA: dorpsontmoetingsplekken, woonlasten in beeld brengen, minder regels,
een jongerengemeenteraad, promotie Lauwersmeergebied.
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Leeuwarden, Thea Koster (1978), Leeuwarden
“Leeuwarden is mijn stad waar ik trots op ben. Mijn ambitie is om Leeuwarden nog veiliger en
leefbaarder te maken. Een stad waarin mensen met respect met elkaar omgaan en elkaar aan
durven spreken op zaken. Leeuwarden moet dè hoofdstad van het noorden zijn, in ieder opzicht!”
Inzet CDA: respect, harde aanpak overlast, vrijwilligers en gezinnen, bereikbaarheid, goedkoper
parkeren, economische ontwikkeling, minder regels voor ondernemers, brede scholen.
Leeuwarderadeel, Agda Wachter-van der Veen (1961), Stiens
“Een overheid die oog, oor en hart heeft voor mensen, maar ook van mensen mag vragen
om zolang als het gaat zelf verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor het samenleven in deze maatschappij. Een samenleving gestoeld op tolerantie, rechtvaardigheid en solidariteit. Daaraan wil ik werken.”
Inzet CDA: voortgang samenwerking Middelsee (uiteindelijk één goed
samenwerkende gemeente), jeugd, WMO, recreatie.
Lemsterland, Wim Koster (1946), Lemmer
“Het door de leden in mij gestelde vertrouwen wil ik waarmaken. Ik heb gehoor gegeven aan
die oproep omdat ik iets wil betekenen voor de samenleving en de verantwoordelijkheid niet
uit de weg wil gaan!”
Inzet CDA: jongeren actief betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente,
kwetsbaren in de samenleving, verkeersproblematiek N359.
Littenseradiel, Gosse Hiemstra (1952), Wommels
“Mijn drijfveer is de rotsvaste overtuiging dat kleinschalige democratie de enige kans is om
politiek bij de mensen te houden. Samen zijn we verantwoordelijk, geen ruimte voor one
issue gedrag.”
Inzet CDA: participatie, koppeling duurzaamheid en leefbaarheid, ondernemend
Littenseradiel, kleinschalige initiatieven om gevolgen crisis en krimp te lijf te gaan.
Menaldumadeel, Anne Osinga (1943), Menaldum
“Ik wil graag verantwoordelijkheid dragen voor het besturen van de gemeente.”
Inzet CDA: een rechtvaardige lastenverdeling.

Ooststellingwerf, Engbert van Esch (1957), Oosterwolde
“Als lijsttrekker heb je de mogelijkheid om, vanuit de CDA gedachten, een visie neer te
leggen hoe we er als gemeente in de toekomst uit kunnen zien. Dat is mijn persoonlijke
drijfveer.”
Inzet CDA: zwakkeren, genereren van inkomsten, toerisme, bedrijfsleven,
gebiedsontwikkeling, 2x2 baans N381, leefbaarheid.
Opsterland, Wietze Kooistra (1954), Gorredijk
“Wat mij bewogen heeft om lijsttrekker te worden, is mijn wens om het christendemocratisch gedachtegoed van invloed te laten zijn op de Opsterlandse samenleving.”
Inzet CDA: zwakkeren, vrijwilligerswerk, ondernemers, duurzame ontwikkeling,
veiligheid.
Skarsterlân, Bé de Winter (1953), Sint Johannesga
“Als lijsttrekker wil ik mij profileren als politiek leider en het CDA gedachtegoed uitdragen. Ik
wil minimaal het huidige aantal zetels behouden en een gedegen financieel beleid als CDA
beleid uitdragen.”
Inzet CDA: wegenniveau, openbaar groen, sociaal zwakkeren, werkgelegenheid
toeristische sector.

CDA Rentmeesters
Eén van de kernbegrippen van het CDA is het rentmeesterschap: het beheren van goederen en in het
bijzonder onroerende goederen van een eigenaar. Dit
past uitstekend bij een CDA’er als AB-lid van Wetterskip
Fryslân. Aan een rentmeester worden zaken toevertrouwd, die hij moet beheren en niet verwaarlozen. Hij
dient een goede afweging te maken van de opbrengsten en de kosten. En er komt een moment dat hij hetgeen wat hem is toevertrouwd moet teruggeven aan
de eigenaar of doorgeven aan zijn opvolger.
Goed rentmeesterschap is in principe hetzelfde als
duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is een
concept waarin ecologische, economische en sociale
belangen bij elkaar komen, voor zowel de huidige als
de toekomstige generaties. Als CDA waterschapsbestuurders leggen we in deze tijd meer de nadruk op
economische zaken dan op de ecologische. Met name
de tarieven wegen voor ons heel zwaar. In ons verkiezingsprogram stond een tariefsstijging die gekoppeld
is aan de prijsontwikkeling. Hier hebben we ons de
afgelopen maanden ook zeer hard voor gemaakt. De
tariefsvoorstellen voor de komende 4 jaren werden
aan ons voorgelegd met een percentage van 4-6% verhoging. Mede onder aanvoering van het CDA zijn de
tarieven fors naar beneden bijgesteld en ook voor de
komende jaren houden we vast aan prijsontwikkeling.
Dit betekent wel dat er fors moet worden gesneden
in de financiën van Wetterskip Fryslân. Ambities en
investeringen zullen moeten worden bijgesteld. Alle
exploitatiekosten zullen onder een grote loep moeten
worden gelegd. Daarnaast komen er ook ontwikkelingen op Wetterskip Fryslân af, die grote financiële
consequenties zullen hebben. Ten eerste zijn daar
de algemene bezuinigingen van het Rijk. Ten tweede
heeft het waterschap te maken met diverse taakverzwaringen, waarvoor niet altijd geld wordt meegegeven. Het wordt bestuurlijk een bijzondere tijd, waarbij
wij als rentmeesters er voor moeten waken dat wij de
ons toevertrouwde zaken niet verwaarlozen.
Piet Kuipers, Algemeen Bestuurslid Wetterskip Fryslân
namens het CDA

Agenda
20 februari 2010

Cursus College-onderhandelingen
3 maart 2010

Gemeenteraadsverkiezingen
15 maart 2010

Thema-avond CDAV Zuidwest Fryslân:
Smallingerland, Piet Fortuin (1958), Drachten
“Iedereen moet kansen krijgen om mee te doen in de samenleving. De één heeft meer kansen dan
de ander. Ik wil mij persoonlijk inzetten voor mensen die minder mogelijkheden hebben. Als lijsttrekker is het mijn ambitie om het CDA weer de grootste partij van Smallingerland te laten zijn.”
Inzet CDA: werkgelegenheid, positie minima, multifunctioneel centrum Oudega,
goed sociaal beleid.
Terschelling, Hendrik van der Wielen (1954), Terschelling
“Vanuit mijn achtergrond wil ik zorg dragen voor het eiland en zijn inwoners.”
Inzet CDA: zelfvoorzienend zijn met energie en drinkwater, evenwicht tussen
bescherm- en regelzucht instanties en mogelijkheden eilanders om hun leefruimte te
gebruiken, goede communicatie tussen overheid en eilanders.

Tytjerksteradiel, Doeke Fokkema (1954), Garyp
“De doarpen meie rekkenje op it CDA; lyts en grut. Wêr’t der ferlet fan is knokke wy foar wenningbou en stride wy foar in sûnere takomst fan de foarsjennings. Ik hoopje dat wy in suksesfolle kampanje draaie, en dit ferfolgens fertaalt sjogge yn winst!”
Inzet CDA: wurk, mienskip en frijwilligers, grutter appel op eigen kracht fan
minsken, minsken dy’t der echt ferlet fan ha moatte 100% op beskerming fan de
oerheid rekkenje kinne.
Weststellingwerf, Sippe Bron (1955), Munnekeburen
“Wat is er mooier dan voor de belangen van de burger op te mogen komen? Of men nu arm is of
rijk, huurder of eigenaar van een woning, werk heeft of van een uitkering geniet, je bent er als
politicus voor iedereen. Mijn mede-CDA’ers noem ik vaak ‘mijn familie’, ik voel mij er bij thuis!”
Inzet CDA: gezond financieel beleid, kwetsbare burgers, schone gemeente, wonen,
natuur.

“Armoedebeleid en Voedselbank”. Sprekers: dhr. W.
Sprik, (oud) wethouder van de gemeente GaasterlânSleat, over gemeentelijk armoedebeleid, en dhr. M.
Wijnia van de Voedselbank Joure e.o. Locatie: ‘It
Breahus’, van Swinderenstr. 6, Balk.
16 april 2010
Training asprirant-raadsleden deel 4: “Ik ben
raadslid, wat nu?”
19 april 2010
Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân,
19.30 uur, Kurioskerk Leeuwarden
23 april 2010
Cursus Optimaal functioneren als fractievoorzitter
23 april 2010
Cursus Optimaal functioneren als wethouder

200 nieuwe leden
De afdelingen van CDA Fryslân hebben vorig jaar
ongeveer 200 nieuwe leden verwelkomd. Een
prachtig resultaat. Ruim 50 van hen staan bij 17
afdelingen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle nieuwe leden hartelijk
welkom bij CDA Fryslân. We hopen u op één van
onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!

De jongeren doen volop mee
Bij het lezen van dit katern bereikt de campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen haar slotfase. Zoals
het nu lijkt – en voorzichtigheid is geboden – staat
het CDA er sterk voor. De boodschap van vertrouwen,
zekerheid, welvaart en respect spreekt mensen aan. In
het bijzonder de jongeren, zo hebben de voorgaande
verkiezingen ons geleerd. Met de potentie dat ook nu
weer 1 op de 3 jongeren voor het CDA kiest, hebben
wij GOUD in handen! Daarom is de speciale jongerencampagne ‘Jouw Toekomst Jouw Kandidaat’ ontstaan,
waarvan het startschot op 14 januari jl. door premier
Balkenende in Den Haag werd gegeven. Vier fanatieke
CDA jongeren uit Fryslân mochten de autosleutels
van een campagneauto ontvangen uit handen van de
premier.
In het vorige katern deed het CDJA Fryslân een oproep
aan afdelingen om gratis campagnemateriaal voor
jongeren aan te vragen. Veel afdelingen hebben hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast hebben veel Friezen
zich aangemeld voor de website www.jouwkandidaat.
nl, waarop de meer dan 200 verkiesbare CDA jongeren
staan.
Ook het CDJA Fryslân doet volop mee. In januari zijn

2010 en het CDA

Op initiatief van het bestuur van CDA Fryslân is
eind 2009 een Expertgroep Krimp gestart – de
eerste expertgroep van CDA Fryslân – met als
opdracht om de CDA Statenfractie te adviseren
over het fenomeen ‘krimp’.

er drie nieuwe Friese bestuursleden benoemd. De 20jarige Bert-Jan Butijn is de nieuwe voorzitter en volgt
daarmee Jan Jitse Visser op, die zich als één van de jongeren gaat richten de op de gemeenteraadsverkiezingen
in Dantumadiel. Daarnaast wordt er een flinke lobby
gevoerd om het landelijk CDJA najaarscongres naar
Fryslân te halen. Ook dienen zich spontaan weer nieuwe
leden aan voor het CDJA. Het achtkoppige CDJA bestuur
in Fryslân heeft daarom een prachtige uitdaging in de
komende tijd, want de jongeren doen volop mee!

start, en het Regionaal Specifiek Pakket wordt uitgevoerd. We sluiten een samenwerkingsagenda met de
gemeente Leeuwarden.
Verder zullen we dit jaar ook als CDA antwoorden
moeten formuleren op de krimp. Ik zie uit naar het
rapport van de door de partij ingestelde werkgroep.
Ook zullen we de roep vanuit de samenleving, dat
de provincie op een aantal terreinen de regie moet
nemen, vertalen en oppakken. Is de regisseur iemand
die een vergezicht heeft en vervolgens zoekt naar partners om dat te verwezenlijken? Die hen stimuleert en
ondersteunt, en ze dan los laat omdat ze zelfstandig
verder kunnen? Zo’n rol past m.i. prima bij onze provincie in 2010.
Ad van der Ham
Fractievoorzitter CDA Statenfractie

We zijn het jaar begonnen met een dik pak
sneeuw. Samen hebben we onze stoepjes schoongeveegd en auto’s uitgegraven. Vreemd toch dat
deze ‘gemeenschapszin’, die iedereen zo waardeert, bij dooi zo weer verdwenen is. Hebben we
dan toch ‘noodtoestanden’ nodig om elkaar te
ontmoeten en wat voor elkaar te doen? Zullen we
afspreken met elkaar dat we er aan werken om in
2010 als CDA’ers mede op dit onderdeel het verschil te maken?
Politiek wordt 2010 een heel interessant jaar. Gem
eenteraadsverkiezingen, voorbereidingen voor de
Statenverkiezingen in 2011. En de spanning die er
steeds voelbaar is: zit het kabinet de rit uit? Wat we
wel alvast weten is dat de provincies flink moeten
bezuinigen. Fryslân houdt rekening met een bezuiniging van 25 à 30 miljoen euro. Dat zal gevolgen
hebben voor ons huidig takenpakket; de discussie
daarover wordt in april afgerond. We willen een scherpere begrotingsdiscipline, en verwachten dat in 2010
uitvoering gegeven wordt aan de Versnellingsagenda.
Het initiatiefvoorstel Aandachtswijken gaat van

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt 6x per jaar.
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CDA Expertgroep
Krimp van start

Nieuwjaarsbijeenkomst
Ruim 100 CDA’ers wensten elkaar op 11 januari op
de Nieuwjaarsbijeenkomst in Joure een gezond en
voorspoedig 2010 toe. Europarlementariër Esther
de Lange zei in het kort iets over Europa in 2010.
Veel gesprekken gingen over de gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter Douwe Tamminga vertelde
welke bewindspersonen Fryslân de komende weken
bezoeken. Publicist Klaas Jansma interviewde op
een speelse manier de lijsttrekkers van ’t Bildt,
Skarsterlân en Achtkarspelen.

Stem op 3 maart kies een vrouw!
Op 3 maart is het zover: we mogen allemaal naar de
stembus om als vanouds met een rood potlood te
stemmen. Het wordt spannend die dag, vooral voor
de kandidaten die op een nauwelijks verkiesbare plek
staan. In Fryslân zijn veel enthousiaste, capabele
mensen die zich in willen zetten voor de christendemocratie. Daarbij zijn ook een aantal vrouwen. Vier
gemeenten hebben een vrouwelijke lijsttrekker. Dat is
fijn. In één gemeente staat geen enkele vrouw op de
kandidatenlijst. Dat is jammer. Het CDA vrouwenberaad streeft naar 50% vrouwen in de raad. Een goede
mix van mannen en vrouwen geeft de beste resultaten
bij de besluitvorming. Daarom de oproep van het CDA
Vrouwenberaad Fryslân: stem op een vrouw!

Het voordeel van een expertgroep is dat zij onafhankelijker is van de dagelijkse praktijk van politiek en
bestuur, en dat zij een breder scala aan mogelijkheden
kan bekijken. Het werk van de expertgroep is louter
adviserend. Door vraagstukken ook door expertgroepen te laten behandelen ontstaat er een betere
samenwerking tussen politiek en samenleving.
Krimp is in veel plattelandsgebieden in Nederland onafwendbaar. Geschat wordt dat in de komende vijftien
jaar 60% van alle Nederlandse gemeenten te maken
krijgt met krimp, en dat 10% van die gemeenten het
bevolkingsaantal ziet afnemen met meer dan 10%. Na
150 jaar van groei vraagt deze krimp een verandering
in denken. Daar ligt ook een eerste aandachtspunt.
Erkenning van het probleem is belangrijk: dan zal men
zich genoodzaakt voelen om beleid te gaan veranderen.
Het zal voor de provincie niet meevallen om zonder
hulp van de bevolking toereikende leefbaarheid te
kunnen bieden. De overheden zullen moeten investeren
in een goed ombuigingsproces. Nadeel is dat juist nu
zowel Rijk, Provincie als Gemeenten fors moeten bezuinigen, waardoor er misschien te weinig geld is voor de
anti-krimpprogramma’s. Voor overheden, organisaties,
instellingen, kerken en onderwijs ligt er de uitdaging
voor de eigen regio de beste oplossingen te bedenken.
Halverwege maart presenteert de Expertgroep Krimp
haar advies aan de CDA Statenfractie.
Tjitse Hogendorp
Leden Expertgroep ‘Krimp’: Tjitse Hogendorp (voorzitter), Jan From, Ide Vos, Jan Huisman, Albert van
der Ploeg, Gabriël Anthonio, Femme Riemersma, Ale
Groen, en Kristiaan Strijker (secretaris).

Cursist aan het woord
Eind 2009 werd de cursus
‘Oriëntatie op het raadslidmaatschap’ gegeven. Wat vonden de
cursisten ervan? José van der Wiel,
kandidaat-raadslid voor het CDA in
Achtkarspelen, eigenaresse van het
onderwijskundig onderzoeksbureau
3on (www.3on.nl) en leerkracht in
het basisonderwijs, vertelt over
haar ervaringen.
“Ik ben al een tijd actief voor CDA Achtkarspelen. Ik
heb volmondig ‘ja!’ geantwoord op de vraag of ik me
verkiesbaar wilde stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om mij goed voor te bereiden op
het raadslidmaatschap deed ik mee aan deze cursus
en aan de cursus ‘Effectief presenteren en debatteren’.
Tijdens de cursussen heb ik meer kennis opgedaan
met het ambtelijk apparaat en de hoofdrollen van
raadsleden. We konden veel vragen stellen. Later
hebben we ook geoefend met vraagstukken, dat vond
ik met name erg leerzaam; vanuit het CDA-perspectief
moesten we oplossingen bedenken voor bepaalde
vraagstukken. Ook heb ik goed leren debatteren.
Ik ben heel positief over de cursussen. Het is goed om
jezelf te blijven ontwikkelen en wat ik vooral een pluspunt vindt: je komt zo ook in contact met mensen van
andere gemeenten. De een heeft al wat meer ervaring
dan de ander en dat is erg leerzaam. De oefenmomenten vond ik het leukste. Spannend was het om een
stelling te verdedigen en mezelf te presenteren. Maar
voor het grootste deel was er een ontspannen sfeer!”

