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Fryslân
Sander de Rouwe:

“Ik wil de Kamer pas verlaten als
we drugs in het verkeer net zo
hard aanpakken als alcohol”
Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 staan vier Friezen op de CDA-kandidatenlijst.
Joop Atsma (plaats 7) staat als ervaren Kamerlid het hoogst op de lijst. Daarnaast staan Kamerlid
Sander de Rouwe (plaats 22), oud CDJA-voorzitter Harry van der Molen (plaats 43), en Maarten Offinga
uit Workum (plaats 58) op de lijst.

Sander de Rouwe

Sander de Rouwe
(Bolsward, 1980)
Sinds 1 maart 2007 is Sander de Rouwe namens het
CDA lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder
is van verkeersveiligheid, luchtvaart en Schiphol, binnenvaart en regionale economie. Voor de komende
verkiezingen staat hij op plaats 22 van de CDA kandidatenlijst. “Ik ben erg blij met deze hoge notering, dat was echt boven verwachting,” reageert De
Rouwe. “Ik realiseer me dat ik dit grote vertrouwen
ook moet waarmaken. Aan mijn motivatie zal dat
in ieder geval niet liggen. Ik heb er heel veel zin in.
Sommige mensen vragen me of ik het niet ontzettend zwaar vindt, maar eerlijk gezegd voel ik mij een
zondagskind.”
De Rouwe vindt respect, fatsoen en eigen verantwoordelijkheid sterke speerpunten van het CDA.
“Tegelijkertijd ben ik er trots op dat we in dit land
mensen een uitkering geven die helaas niet kunnen
werken en dat we in tijden van wereldcrisis blijven
staan voor de allerarmsten in deze wereld. Wilders en
de VVD moeten zich op dit punt echt schamen voor
dit Nederlandse Egoïsme.” De Rouwe heeft geen voorkeur voor een specifieke portefeuille, al ligt zijn hart
zeker bij de binnenvaartondernemers, die het op dit
moment zo moeilijk hebben, en bij verkeersveiligheid.
“Ik wil de Kamer pas verlaten als we drugs in het verkeer net zo hard aanpakken als alcohol,” geeft hij aan.
“Het ontbreekt Nederland nog steeds aan goede middelen om drugs in het verkeer op te sporen en aan te
pakken. Elk jaar betalen we hiervoor de maatschappelijk prijs: bijna 100 gezinnen die een geliefde moeten
missen omdat iemand anders het zo nodig vond om

Harry van der Molen
stoned achter het stuur te zitten.”
Eén van de leukste onderdelen van zijn werk als
Kamerlid is voor De Rouwe het ontvangen van groepen jongeren. “In mijn eerste maand als Kamerlid gaf
ik aan dat ik 1000 jongeren per jaar wilde ontmoeten.
Iedereen lachte mij uit, omdat dat onmogelijk zou
zijn. Inmiddels ontvang ik 2000 jongeren per jaar. Deze
inspanning haalt de media misschien niet, maar vind
ik minstens zo belangrijk. Mijn ervaring met al deze
jongeren is dat ze met een positiever beeld de Tweede
Kamer verlaten. Dat is maatschappelijk winst die je
niet in geld kunt uitdrukken.”
Van 2002-2007 was De Rouwe lid van de CDA-fractie in
de gemeente Bolsward, waarvan hij sinds 2006 fractievoorzitter was. Van 1999 tot 2001 was De Rouwe
voorzitter van CDJA Fryslân, de Friese jongerenorganisatie van het CDA. De Rouwe heeft bestuurskunde en
overheidsmanagement gestudeerd. Hij is getrouwd en
vader van drie kinderen.

Harry van der Molen
(Leeuwarden, 1980)
Harry van der Molen, sinds 2006 gemeenteraadslid
voor het CDA in Leeuwarden, staat als 43e op de kandidatenlijst van het CDA. Dat hij op de kandidatenlijst
staat betekent niet dat hij ‘klaar’ is in Leeuwarden,
waar hij zich als fractievoorzitter bezig houdt met
sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en sport.
“Als ik niet direct gekozen word zal ik mijn werk in
Leeuwarden voortzetten,” aldus Van der Molen. “De
vervolg op pagina 2

Van de voorzitter
Minder overheid, meer
samenleving
Onze overheid heeft ‘jildpine’. De uitgaven zijn
20% hoger dan de ontvangsten aan belastingen.
Om ‘Griekse’ toestanden te voorkomen, moet er
worden ingegrepen. En omdat wij als burgers
liever minder dan meer belasting betalen, gaat
Den Haag bezuinigen. Met als gevolg dat, als de
overheid bepaalde zaken niet langer kan betalen,
de burger zelf de beurs moet trekken. Minder
overheid betekent automatisch meer samenleving, en betekent voor de individuele burger
meer eigen verantwoordelijkheid. De rapporten
van de ambtelijke bezuinigingsgroepen staan vol
met voorbeelden. Een hogere bijdrage voor de
gezondheidszorg, beperking van de hypotheekrenteaftrek, andere financiering van het onderwijs, wijzigingen in de kindregelingen, minder
subsidies, etc.
De (financiële) omvang van onze overheid is de
laatste decennia alleen maar gegroeid. Burgers
klagen hier vaak over, maar veelal hebben ze er
zelf om gevraagd. Inwoners van dorpen vragen
subsidie voor hun dorpshuizen. Sporters vragen
voorzieningen om te kunnen sporten. Ouders van
kwetsbare groepen willen een goede behandeling
en huisvesting voor hun kinderen. Organisaties
willen landschappen, planten en dieren beschermen. De samenleving wil duurzame energie,
maar de overheid moet wel de onrendabele ‘top’
subsidiëren. We ‘vergrijzen’ met zijn allen en
verwachten van de overheid een passende huisvesting en gezondheidszorg. Heel lang konden we
dat met zijn allen betalen dankzij voldoende economische groei. Maar dat is voorbij. We zullen
het nu anders moeten organiseren.
Minder overheid, meer samenleving. Daar is niks
mis mee. Het past in het gedachtegoed van het
CDA over gespreide verantwoordelijkheid. Meer
samenleving heeft kenmerken van een ‘winterse
dag’. Buren en wijken nemen dan verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid en leefbaarheid
van de directe omgeving. Waarom zou dat niet
gelden voor de samenleving als totaal? Meer
samenleving kan betekenen dat de band tussen
ouders en scholen sterker wordt. Dat woningcorporaties zich weer gaan richten op sociale huisvesting. Dat ziekenhuizen de menselijke maat op
gaan zoeken.
Maar meer samenleving betekent ook meer verantwoordelijkheid dragen voor de zwakkeren om
ons heen. Want niet iedereen kan zich redden
in een samenleving waar de overheid minder
(sociale) opvang biedt. Buren moeten een oogje
houden op de zieke buurvrouw of -man. En wie
past op de gehandicapte of uitkeringstrekker? Of
op het gezin dat je bijna nooit ziet, dat sociaal in
een isolement leeft?
Kan de huidige samenleving, met zijn vele
tweeverdieners en individuele mentaliteit, wel
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volledig overnemen wat de overheid niet meer
kan betalen? De trend van minder overheid en
meer samenleving mag er niet toe leiden dat
(financieel) zwakkeren ‘zich maar moeten zien
te redden’. Het is dan beter om als samenleving
naar draagkracht iets meer belasting te betalen,
zodat de maatschappij voor kansarmen leefbaar
blijft.
Douwe Tamminga

Takendiscussie
en bezuinigingen

De provincie Fryslân staat voor de opgave om
met ingang van 2011 structureel € 30 miljoen te
bezuinigen. Tegelijkertijd is aangekondigd dat
we een discussie over de taken van de provincie
gaan voeren. In de samenleving is het beeld ontstaan dat deze twee zaken nu tegelijkertijd lopen.
Brieven en e-mails komen al met regelmaat binnen van instanties die bang zijn hun provinciale
subsidie te verliezen.
Door inspanningen van de CDA-fractie wordt de discussie over bezuinigingen en de provinciale taken uit
elkaar gehaald. Het college wordt gevraagd om bij de
kadernota 2011 te komen met bezuinigingsvoorstellen
voor € 30 miljoen. Op een later tijdstip wordt gediscussieerd over de taken van de provincie. Daarvoor
nemen we meer tijd; de realisatie van de uitkomsten
van deze discussie moeten uiterlijk in 2015 worden
geïmplementeerd. Door deze manier van werken
houden we de takendiscussie zuiver.
€ 30 miljoen bezuiniging
Als provincie hebben we op veel taken die we van
het Rijk krijgen een ‘plus’ gezet. Dat wil zeggen: we
doen meer dan wat er van ons wordt gevraagd, en dat
extra werk betaalt de provincie. Het CDA vindt dat we
daar als eerste naar moeten kijken: wat kunnen we
besparen als we deze taken uitvoeren met alleen het
geld dat we van het Rijk krijgen? Daarnaast willen we
nagaan of we als provincie ook dingen dubbel doen.
Een derde bezuinigingsoptie is om in het komende jaar
wat minder dan de afgesproken € 50 miljoen extra in
de Friese samenleving te investeren. Wat kunnen we
uitstellen of schrappen?
Takendiscussie
Wij zijn al langere tijd bezig met de discussie over
de provinciale taken. Wij willen een ‘zuivere’ discussie voeren. Als uitgangspunt hanteren we dat bij de
gemeente, de overheidslaag die het dichtst bij de
burger staat, de taken thuishoren die de burger het
meest raken. Waarom zijn bepaalde taken bij de provincie terecht gekomen, en kunnen we ze weer terugbrengen waar ze horen? Als CDA vinden we het daarbij
belangrijk dat we taken niet ‘over de schutting gooien’.
We zijn er voorstander van dat maximaal 2 overheidslagen zich bezighouden met een vraagstuk. We willen
absoluut niet dat er weer een ‘laag’ bij komt.
Ad van der Ham,
fractievoorzitter

Joop Atsma
komende jaren zullen niet alleen in Den Haag, maar
ook lokaal lastig worden. We hebben in Leeuwarden
tegen de trend in onze zetels vast kunnen houden.
Maar er is ook wat terrein terug te winnen. Vanaf
welke plek dan ook wil ik daaraan de komende jaren
bijdragen.”
Van der Molen vindt het van belang dat de landelijke politiek ook regionaal gewortelde politici heeft.
“Nu rijksambtenaren opperen om het mes te zetten
in regionale verkeersprojecten, zoals de Haak om
Leeuwarden, moet het CDA zich inzetten voor het
behoud van deze projecten. Alsof alleen investeren
in de Randstad rendement heeft!” geeft Van der
Molen als voorbeeld. Daarnaast heeft de solidariteit
tussen de generaties zijn interesse. “Veel mensen
stellen zich de vraag of hun (klein)kinderen het nog
net zo goed zullen hebben als zij het hebben gehad.
Dat is geen vanzelfsprekendheid als we in Nederland
de lasten niet eerlijk blijven verdelen.”
Van der Molen was van 2006 tot 2009 voorzitter
van het landelijk CDJA. Hij heeft communicatie
gestudeerd en werkt als directiebeleidsmedewerker. Van der Molen is getrouwd en vader van een
dochter.

Maarten Offinga

Joop Atsma
(Surhuisterveen, 1956)
Joop Atsma is op de zevende plek de hoogst geplaatste
Fries op de CDA kandidatenlijst. “Ik doch myn wurk
as Twadde Keamerlid altyd mei in hiel soad nocht.
Folksfertsjintwurdiger wêze is it moaiste berop dat der
is,” geeft Atsma aan. “Dat ik, as earste fan de keamerleden, op it 7e plak op ‘e list stean is hiel bysûnder
en earfol.” Atsma is sinds 1998 lid van de Tweede
Kamer namens het CDA, waar hij zich bezig houdt met
landbouw, voedselveiligheid, media, telecom, sport
en mijnbouw. Hij begon zijn politieke loopbaan als
Statenlid en fractievoorzitter in de Provinciale Staten
van Fryslân. Hij heeft gewerkt als journalist en had
een eigen pers- en publiciteitsbureau. Ook werkte
Atsma bij de KNWU, de Koninklijke Nederlandse
Wielrenunie. Joop Atsma is getrouwd en vader van
twee kinderen.

Maarten Offinga
(Workum, 1964)
Maarten Offinga staat op plaats 58 van de CDA kandidatenlijst. Hij was voorzitter van de afdeling CDA
Nijefurd, die inmiddels is opgegaan in de nieuwe fusieafdeling CDA Súdwest Fryslân. Offinga werkt als directeur. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen.

Witte Olifanten
De gemeenteraadsverkiezingen zijn per regio heel
verschillend verlopen. In Drenthe won het CDA 2
zetels. In Fryslân boekten drie gemeenten winst,
veertien bleven gelijk en zeven gemeenten verloren gemiddeld één zetel. Per saldo kreeg het CDA
in Fryslân 5 zetels minder; geen slecht resultaat.
Landelijk is het beeld anders. De PvdA verloor een
kleine 700 zetels, het CDA een kleine 200 en de CU
rond 10. Alle regeringspartijen verloren; bestuurdersverantwoordelijkheid is dus niet beloond.
‘Witte Olifanten’ hebben grote invloed gehad op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart. Met ‘Witte
Olifanten’, zo vertelde voormalig steunpuntmedewerker Hâns Romkema, bedoelt de inheemse bevolking
van Afrika de grote projecten van de blanke mens. Het
zijn unieke projecten, van grote omvang en van origine niet van de eigen omgeving.
Fryslân kent meerdere ‘Witte Olifanten’, projecten
die belangrijk zijn voor een regio of de gehele provincie. De spoorlijn Heerenveen-Groningen is er
één. Of de nieuwe weg Drachten-Appelscha, of het
Polderhoofdkanaal. Waar een ‘Witte Olifant’ in uitvoering is, ontstaan vaak actiegroepen van ‘benadeelde’
burgers, zoals bij de Vuilverbrandingsoven te Harlingen
en De Centrale As in Noordoost Fryslân. ‘Witte
Olifanten’ hebben bij de verkiezingen in een aantal
gemeenten de politieke verhoudingen ingrijpend veranderd. Maar zodra deze locale partijen een wethouder

gaan leveren worden ze een bestuurderspartij, met als risico dat men
bij de volgende verkiezingen
verpulverd wordt door
een ‘Witte
Olifant’.
Voor

Winst en verlies

Hâns Romkema:

CDA Dantumadeel won bij de gemeenteraadsverkiezingen en ging van 4 naar 5 zetels. Een permanente
campagne, digitale media en de profilering als lokale partij waren een aantal van de succesfactoren.
Ook de persoonlijke campagne was belangrijk. CDA Lijsttrekker Roelof Bos: “Alle 23 kandidaten hadden persoonlijke kaartjes die men in familie, buurt of kennissenkring kon uitdelen. Daardoor kregen
alle kandidaten vele tientallen stemmen. We hebben ons ook gericht op jongeren; we hadden een
jongere met een eigen, originele jongerencampagne op de lijst. Dat leverde hem 230 stemmen op.”
Een specifiek thema was volgens Bos echter geen reden voor succes. “De Centrale As was in politiek
Dantumadiel bijvoorbeeld al geen echt ‘hot item’ meer.”
In Tytsjerksteradiel bleef het CDA de grootste partij, maar
ging ondanks een enthousiaste campagne wel van 7
naar 6 zetels. CDA lijsttrekker Doeke Fokkema: “Ik durf
gerust te zeggen dat we de meeste aandacht hebben
gekregen. Zo hebben we in de laatste twee weken alle 16
dorpen twee keer bezocht!“ CDA Tytsjerksteradiel heeft
alle 330 leden bij de campagne betrokken. “We hebben
iedereen persoonlijk om hulp gevraagd. Dit gaf veel positieve reacties en het stimuleerde de gedachte om met
elkaar voor een goed resultaat te gaan,” aldus Fokkema.
De val van het Kabinet en de Centrale As zorgden uiteindelijk, ondanks de enorme inzet tijdens de campagne,
voor het verlies van één zetel. Fokkema: “Grien Links
en de FNP, die deden voorkomen dat door gemeenten
nog iets gewijzigd kon worden aan de Centrale As,
wonnen.” Daarnaast viel op dat de steun aan partijen
met een christelijk fundament stelselmatig afneemt.
CDA Tytsjerksteradiel gaat de komende tijd een aanpak
bedenken om deze negatieve trend te doorbreken.
Provinciale Statenverkiezingen 2011
Goede verkiezingsuitslagen beginnen met een tijdige en goede voorbereiding. Dat geldt ook voor de
Statenverkiezingen van 2 maart 2011. CDA Fryslân laat
zich bij deze verkiezingen ondersteunen door de volgende commissies:
• Een programmacommissie zorgt voor een verkiezingsprogramma, te gebruiken bij verkiezingsbijeenkomsten, campagneactiviteiten en later bij
coalitieonderhandelingen.
• Een vertrouwenscommissie bereidt een groslijst
voor en komt na gesprekken met de op de lijst
voorkomende personen met een advies voor de
kandidatenlijst.
• Een campagneteam komt met een provinciaal campagneplan en organiseert dat er op meerdere plaat-

bestuurderspartijen is de verleiding
dan ook groot om maar niets te
doen. Geen sportstad Heerenveen,
geen grote (bouw)projecten in
Leeuwarden of Drachten, etc.
Het politieke motto wordt
dan: Fryslân is mooi, houden
zo! Maar hoe houden wij
Fryslân ook aantrekkelijk voor
jongeren die werk zoeken?
Voor de mensen die van
topsport houden? Voor
Friezen om útens, die graag
in het weekend naar pake
en beppe willen? Drachten
met spoor heeft meer perspectief dan zonder spoor.
Sportstad Heerenveen geeft
Fryslân een dynamisch
profiel. Belangrijk is dus dat
bestuurders en burgers elkaar
tijdig vinden in het bepalen,
financieren en uitvoeren van
grote, regio overstijgende projecten. Want een Fryslân zonder
‘Witte Olifanten’ leidt op termijn
tot een Fryslân zonder de uitstraling van ‘Us Mem’.

sen en op verschillende manieren campagne wordt
gevoerd voor de kandidaten van CDA Fryslân.
• Een coördinatiecommissie coördineert de
diverse verkiezingsactiviteiten en bewaakt het
verkiezingsbudget.
We willen graag alle leden van CDA Fryslân betrekken
bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma.
Suggesties voor het programma kunt u tot 25 mei
mailen naar fryslan@cda.nl. De programmacommissie werkt van uit de deelvelden Minsken, Wurk
en Omjouwing. Deze deelvelden sluiten aan bij de
hoofdlijnen van het provinciaal beleid. De commissie
bestaat uit Roland Kortenhorst (voorzitter), Maaike
Prins, Sietske Poepjes, Attie de Graaf, Corrie Hartholt,
Alex Bonnema, Engbert van Esch, Jos van Winkelen,
Jan Bargboer en Teus Dorrepaal.
Een vertrouwenscommissie, onder leiding van Siem
Jansen, toets sollicitaties voor de kandidatenlijst aan
de opgestelde profielschetsen en komt na gesprekken met een advieskandidatenlijst. Het campagneteam, geleid door Wim Eilering, heeft inmiddels de
contouren van haar activiteitenplan gepresenteerd
in het bestuur. Voor de financiering van een deel van
de campagneactiviteiten zullen de leden in de herfst
gevraagd worden voor een financiële bijdrage.

Kandidaatstelling
Provinciale
Statenverkiezingen
Volgend jaar vinden er op 2 maart verkiezingen
plaats voor de Provinciale Staten. Fryslân telt 43
Statenleden, waaronder 12 CDA’ers. Leden van
CDA Fryslân die belangstelling hebben voor het
Statenwerk kunnen zich rechtstreeks bij CDA Fryslân
aanmelden, maar ook via de plaatselijke afdeling.
De gemeentelijke afdelingen zijn namelijk gevraagd
(maximaal 5) personen voor te dragen voor de kandidatenlijst. Op www.cda-fryslan.nl kunt u de profielschets voor een Statenlid en informatie over de
werkwijze van de fractie en de werkbelasting vinden.
Wilt u meer weten over het Statenwerk, fractievoorzitter Ad van der Ham (ham@sis.fryslan.nl) zal uw
vragen graag beantwoorden.
Oproep
Leden van CDA Fryslân die zich willen aanmelden
voor de CDA kandidatenlijst voor de komende
Statenverkiezingen moeten dit voor 25 mei 2010
bekend maken bij de eigen afdeling of rechtstreeks
bij de secretaris van het provinciaal bestuur. Bij een
sollicitatie bij CDA Fryslân kan deze worden gemaild
worden naar secretaris@cda-fryslan.nl of per brief
naar: secretaris CDA Fryslân, Graanland 7, 9205 EE
Drachten. Na ontvangst van de aanmelding wordt een
formulier toegezonden met het verzoek de gevraagde
personalia in te vullen. Ook wordt gevraagd de sollicitatie te motiveren. Is men aangemeld door een afdeling, maar men heeft geen belangstelling, dan kunnen
de formulieren oningevuld terug gestuurd worden. Na
ontvangst van de gegevens krijgt men nader bericht
van de Vertrouwenscommissie. Uiterlijk eind augustus
wordt de procedure afgerond met het bekend maken
van de advieslijst.
Bestuur CDA Fryslân

Douwe Tamminga

heit yn plak fan
steunpuntfunksjonaris

Hâns Romkema mei syn frou Wiebrig,
soan Lennert en dochter Machtelt.
In twilling jout in soad leven yn ‘e hûs. Foar Hâns
Romkema wie dat de wichtigste reden om syn wurk as
steunpuntfunksjonaris fan CDA Fryslân begjin 2010 oer
te dragen oan Pieter de Vries. Soan Lennert en dochter
Machtelt binne op 1 febrewaris 2010 berne en dogge
it poerbêst: se groeie as koal. “Ik wit no dat it in goed
beslút west hat om it even wat rêstiger oan te dwaan
mei myn aktiviteiten bûten it wurk en de húshâlding
om,” fertelt Romkema.
Hast twa jier wie Romkema de spil binnen CDA
Fryslân. Hy hat in soad wurk ferset: sa wie hy by tal
fan gearkomsten, behearde hy it sintrale mailadres,
makke hy de aginda’s foar bestjoers- en ledegearkomsten en stjoerde hy hiel wat stikken rûn. Ek skreau hy
ferslaggen en brocht hy it adressebestân fan de Fryske
CDA-ofdielings wer op oarder. Romkema hat syn wurk
mei in soad nocht dien. “Ik mocht benammen graach
ynhâldlik oan de gong wêze: bygelyks it opstellen fan
de notysje oer de ekspertsgroepen en it neitinken oer
de ‘revitalisering’,” jout Romkema oan.
Yn it deistich libben fertsjinnet Hâns Romkema
syn brea mei syn advysburo ‘Conflict & Transition
Consultancies’ foar ûntwikkelingsgearwurking. “Ik bin
spesjalisearre yn fredesopbou en demokratisearring
yn it easten fan Congo,” fertelt Romkema. “De lêste
jierren haw ik my benammen dwaande hâlden mei
it repatriearen fan Rwandeeske rebellen yn de Kivu
provinsjes fan Congo. Dat binne de oerbliuwsels fan
de genoside dy’t yn 1994 plakfûn hat yn Rwanda.” No
en dan wurdt Romkema ek ynroppen om beliedsmakkers te advisearjen. Neist syn advyswurk is Romkema
dwaande in boek te skriuwen oer de earste jierren fan
de twadde Congo-oarloch dy’t begong yn 1998.
Ek foar CDA Fryslân hat Romkema wol in advys. Sa
moat CDA Fryslân neffens Romkema folle mear neitinke hoe’t de partij ynteressant bliuwe kin foar jongere minsken. “It CDA kaam by de jongste stimmers
faak ‘in the picture’ wannear’t sy harren earste baan
bemachtigen. Dat wurdt hieltiten dreger,” ljochtet
Romkema ta. “Kiezers geane wat makliker fan de iene
partij nei de oare. Ideology spilet in minder belangrikere rol as earder. Gefoelens yn de ûnderbúk en eigen
belangen hawwe dy funksje oernaam.” Om yn sa’n
klimaat op ‘e lange doer te oerlibjen as politike partij,
moat it CDA-boadskip oars en better kommunisearre
wurde. Romkema: “Geandewei moat de stimmer der
wer fan oerstjûge reitsje dat it eigen belang net folle
oars is as it mienskiplike belang, en dat men neat mei
de ekstremen opsjit.”

Ekspertgroep Krimp presentearret rapport:

“Akseptaasje fan krimp yn Fryslân is as earste nedich”

Nederlân hat de kommende jierren te krijen mei krimp:
in ôfnimmend oantal ynwenners. Fergrizing, it fuort
gean fan jongere minsken nei de stêden en it ferlies fan
sosjale foarsjennings hingje as in donkere wolk boppe
guon gebieten. De Ekspertgroep Krimp fan CDA Fryslân
sjocht lykwols kânsen. Op 11 maart 2010 presentearre
de ekspertgroep har rapport oan de CDA Steatefraksje
Fryslân. “Krimp is net allinnich mar negatyf, it jout ek
in enorme kâns om in grutte ferbetterslach te meitsjen,” neffens ekspertgroepfoarsitter Tjitse Hogendorp.
Akseptaasje fan de krimp is dêrby in earste eask.
Kânsen kinne bygelyks lizze yn spesifike tsjinsten foar
âldere ynwenners, oan hûs wurkje en it brûken fan
leechsteande pleatsen as bedriuwshúsfesting. Mar foar’t
dêr oan wurke wurde kin, is neffens de wurkgroep earst

Expertgroep Landbouw
Afgelopen maand is de Expertgroep Landbouw van
start gegaan, de tweede Expertgroep van CDA Fryslân.
Het doel van Expertgroepen is om de bij CDA-leden
aanwezige kennis te benutten bij maatschappelijke
discussies en politieke standpuntbepalingen.

akseptaasje fan de krimp needsaaklik. Hogendorp: “sûnt
de Twadde Wrâldoarloch hawwe de minsken yn Nederlân
allinnich mar mei groei te krijen hân. It sil dêrom tiid
kostje om de omslach yn tinken nei krimp te meitsjen.”
Ek fieder ûndersyk is neffens de ekspertgroep nedich.
Wat binne bygelyks de winske takomstbylden foar
2030 en hokker stappen binne nedich om dêr te
kommen? De ekspertgroep fynt goede ICT-foarsjennings needsaaklik om it plattelân nije kânsen te
bieden. Fieder moatte der, om jongeren yn Fryslân
te behâlden, ekstra ympulsen komme foar û.o. opliedings, wurkgelegenheid, infrastrukturele ûntslúting
en in oantreklik ynvestearringsklimaat. Der sil ek mear
sjoen wurde moatte nei mear gearwurking tusken
bygelyks oerheden en organisaasjes.
De ekspertgroep wie tige te sprekken oer it wurkjen mei
in ekspertgroep foar in spesifyk tema. “Dit is in goede
metoade om bining te krijen tusken de polityk en de
boargers of in spesifike regio,” joech Hogendorp oan.
It rapport fan de ekspertgroep is te downloaden op
www.cda-fryslan.nl

Agenda
25 mei 2010
Sluiting sollicitatietermijn kandidaten Provinciale
Statenverkiezingen
9 juni 2010
Tweede Kamerverkiezingen
18 september
2010 Startdag CDA Fryslân, 10.00-15.30 uur

Opleidingsprogramma
2010 - II

De provincie Fryslân heeft moderne land- en tuinbouw; op meerdere manieren gestimuleerd door het
provinciaal bestuur. Gedeputeerde Staten komen
na de zomer met een nieuwe beleidsnotitie over de
landbouw in Fryslân. De CDA Statenfractie wil graag
bij het bespreken van de notitie ook weten wat Friese
agrariërs aan perspectief zien. Vandaar het verzoek
van Statenlid Fernande Teernstra om een Expertgroep
Landbouw te installeren. Deze Expertgroep bestaat uit
CDA’ers die vanuit verschillende kanten betrokken zijn
bij de land- en tuinbouw: Trienke Elshof (voorzitter),
Lieuwe Miedema (secretaris), Berend Pastoor, Ele Jan
de Boer, Hessel Meindertsma, Jan Nammen Jukema,
Symen Tamminga, Fernande Teernstra (woordvoerder
fractie) en Geart Benedictus (adviseur).

Eind augustus/begin september wordt het definitieve
programma bekend gemaakt.

Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave

NL Doet: klussen in Harlingen
Tijdens de vrijwilligersdag NL Doet op 20 maart 2010
was de CDA Statenfractie aan het klussen bij waterscoutinggroep Caspar di Robles in Harlingen. Er werd
er flink gepoetst, geschuurd, en geverfd om de boten
van de waterscouts gereed te maken voor de zomer.
“Het is leuk om met elkaar de handen uit de mouwen
te steken en meer te weten te komen over het
jeugdwerk van scouting,” aldus CDA Statenlid Fenny
Reitsma-Hazelhoff.
Bezoek De Marwei, Leeuwarden
Ruim 50 CDA’ers brachten op 6 april 2010 op initiatief van het CDAV een bezoek aan Penitentiaire
Inrichting Leeuwarden i.o. (voorheen De Marwei).
Vestigingsdirecteur mevr. De Groot vertelde over de
werkwijze binnen de inrichting, die vooral gericht is op
een succesvolle terugkeer van de gedetineerden in de
maatschappij. Na de presentatie werd een rondleiding
gegeven door de inrichting, waar ruim 200 gedetineerden uit voornamelijk Fryslân verblijven.
Regiobijeenkomst CDAV over Voedselbank

De land- en tuinbouw in Fryslân tintelt van vernieuwingen, als antwoord op de vele veranderingen in het
Europese landbouwbeleid. De verminderde
marktbescherming
(schommelende marktprijzen) betekent dat het
eigen ondernemerschap
nog belangrijker wordt.
Tuin- en akkerbouw
hebben al langer ervaring met kostprijsbeheersing en vernieuwing
van teelten en ondernemersplannen. In de melkveehouderij is dit de laatste
jaren meer centraal komen te staan.

Colofon

CDA op pad

In het najaar zijn we van plan de volgende opleidingen
en trainingen te organiseren:
• Startdag CDA Fryslân op 18 september
• CDA-uitgangspunten in de praktijk
• Gemeentefinanciën, deel I en II
• Effectief presenteren en debatteren
• Debatteren en improviseren
• Het effectief besturen van een gemeentelijke
afdeling
• De praktijk van het raadslidmaatschap
• Themabijeenkomsten of Cursus op Maat

Jelte Haakma, consulent opleiding en training,
T. (0512) 53 95 91
mailto:haakmaj@hetnet.nl haakmaj@hetnet.nl

Op 5 maart 2010 hield het CDAV Zuidwest Fryslân
een regiobijeenkomst in Balk met als thema
‘Armoedebeleid en Voedselbank’. Sprekers waren
Willem Sprik, wethouder in Gaasterlân-Sleat, en de
heer Wynia, bestuurslid van de Diaconale werkgroep
solidair Skarsterlân. De werkgroep helpt mensen
om binnen 3 jaar de financiën zo op orde te hebben,
dat men geen gebruik meer hoeft te maken van de
voedselbank.

Nieuw CDA-lid aan het woord
Naam: Anita Ruiter (28, Opsterland)
Wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben behandelcoördinator bij een instelling voor gesloten
jeugdzorg. Hier verblijven jongeren in een civielrechtelijk kader. Dit betekent dat het geen
straf is, maar dat ze wel behandeling nodig hebben. Wanneer dit in een open en vrijwillig
kader niet het gewenste resultaat heeft, kan de rechter een machtiging gesloten jeugdzorg
uitspreken, waarna jongeren onder andere bij ons geplaatst kunnen worden.
Wat spreekt u het meest aan binnen uw gemeente? Het is een gemeente die uit dorpen
bestaat, er heerst een soort ‘wij-cultuur’. Er is sociale en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners,
waarbij er ruimte is voor veel enthousiaste en leuke initiatieven op allerlei gebieden.
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Voornaamste reden om lid te worden van het CDA: Ik stemde al vaak CDA, en toen ik door het gemeentelijke CDA gevraagd werd of ik een rol wilde spelen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heb ik ja
gezegd. Een van de redenen daarvoor was omdat ik vind dat de partij soms wat een oubollig imago heeft,
waardoor soms de inhoud wat naar de achtergrond kan verdwijnen. Ik hoop dat ik als ‘jong’ lid eraan kan
bijdragen dat de partij ook bij de jongere generaties in de picture blijft.

