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Fryslân
CDA Fryslân wol ynwenners
fan Fryslân perspektyf biede
Sjoerd Galema bekijkt de politiek van de zonnige
kant. Geen donkere wolken boven Fryslân, maar
volop kansen voor onze provincie en voor het
CDA. “Fryslân leit der sa moai by, dêr kin je net
oer yn de put sitte,” vertelt de kandidaatlijsttrekker van CDA Fryslân enthousiast. “Mar wy kinne it
fansels wol noch better meitsje. Dêr haw ik folop
ynspiraasje foar.”
Het lijkt misschien lastig, om een campagne op te
zetten voor de provinciale statenverkiezingen in maart
2011, terwijl de landelijke formatieontwikkelingen
en discussies ook de Friese CDA’ers bezighouden. In
Fryslân zorgt dat volgens Galema echter niet voor verdeeldheid. “Ik bin grutsk op de ienriedichheid binnen
CDA Fryslân,” geeft hij aan. “It is hiel goed dat der al
yn augustus in jûn organisearre is foar bestjoerders
om oer de lânlike ûntwikkelingen te praten. Ek yn
Fryslân binne der fansels tsjinstanners fan dizze koalysjefoarming, mar wy begripe mekoar lykwols wol
goed.” Galema stelt zelfs dat de ontwikkelingen binnen
de partij ook een goed aspect hebben: “It debat giet
op it skerpst fan de snede. It is moai dat binnen it CDA
no praat wurdt oer it immigraasjebelied, ticht by ús
útgongspunten. It giet echt ergens oer.”
Galema heeft zin in de campagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Ondanks het feit dat ook de provincie Fryslân de komende jaren flink moet bezuinigen, is er volgens Galema genoeg om zich voor in te
zetten. Zo noemt hij bijvoorbeeld de plannen om de
economie in Noordoost Fryslân te verbeteren. “Yn plak
fan kleie oer de befolkingskrimp, kinne wy it potentieel fan dit gebiet op it mêd fan bygelyks rekreaasje en
toerisme oanboare. Tink mar ris oan it Lauwersmar,
it Waad en Dokkum as wetterstêd.” De economische
impuls in Noordoost Fryslân zal de leefbaarheid voor

Financiële actie provinciale verkiezingen
CDA Fryslân is volop bezig met de provinciale
verkiezingen van volgend jaar. De campagnetijd
komt er weer aan! De provinciale verkiezingen van
2 maart 2011 zijn zeer belangrijk voor het CDA.
Campagne voeren kan niet zonder vrijwilligers,
maar ook niet zonder voldoende financiële middelen. Steun de financiële actie voor de provinciale
Statenverkiezingen! Zie voor meer informatie het
artikel op blz. 3 in dit katern.

Ledenvergadering 22 november 2010
Op 22 november worden in een bijzondere ledenvergadering van CDA Fryslân belangrijke besluiten
genomen voor de Provinciale verkiezingen van
2011. Lijsttrekker, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma worden formeel vastgesteld. Alle leden
van gemeentelijke afdelingen worden verwacht.
Locatie: Kurioskerk, Leeuwarden.

de inwoners vergroten, verwacht Galema. Datzelfde
verwacht hij van de digitale snelweg waarin het
CDA wil investeren. “Triedleas ynternet en glêsflues
jout nije foarmen fan wenjen en wurkjen kâns, en it
makket de lytse doarpen in stik leefberder. En it jout
sokke moaie kânsen om alle gebieten yn Fryslân mei
de wrâld te ferbinen!”
Die verbinding met de wereld is voor Sjoerd van groot
belang. “Wy dogge ús dingen hjir fan it perspektyf
fan de wrâldboarger út; wy binne ferantwurdlik foar
ús bernsbern, mar ek foar minsken yn oare lannen.”
Ook Fryslân kan haar steentje bijdragen aan de
Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. “Dy binne
maklik te linken oan ús Provinsje: foar bygelyks it doel
‘skjin wetter foar elkenien’ kinne wy ús Fryske kennis
oer de wettertechnology eksporteare.”
Aan de Friese inwoners wil Galema vooral perspectief
bieden. “Yn tiden fan krisis kinne politisi minsken
perspektyf biede, bygelyks troch te soargjen foar mear
kânsen op wurk.” In de afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid in Fryslân met 10% gestegen, ondanks
de economische crisis. “Fansels is noch net elkenien
oan it wurk, der is noch genôch foar ús te dwaan. Wy
hawwe der in rol yn om elkenien yn Fryslân perspektyf
biede te kinnen.”
De advieskandidatenlijst van het CDA sluit daar mooi
op aan, vindt Galema. “It is ek in list fan perspektyf,
in moaie ôfspegeling fan de maatskippij. Der steane
in soad jonge entûsjaste minsken op dêr’t de Fryske
mienskip hielendal yn werom komt: it bedriuwslibben,
de oerheid, it maatskiplik middenfjild.” Galema is onder
de indruk van de bagage die de kandidaten meenemen.
“Sy steane midden yn ‘e mienskip.” Het grote aantal
aansprekende lijstduwers, die door hun plek op de lijst
aangeven trots te zijn op het CDA, geeft Galema veel
vertrouwen. “Mei sa’n achterban kinst as listlûker dochs
net nee sizze, dan wolst der plat foar gean!”
Er zijn volop kansen voor het CDA in Fryslân, vindt
Galema. “Júst no is it in moaie tiid foar ús partij.
Wy hawwe in eigen lûd en dat sille wy hearre litte.
Tagelyk sille wy ek mear ús ear by de minsken te
lústerjen lizze, en yn dialooch mei de mienskip gean.
Meiinoar kinne wy de kânsen foar Fryslân better
meitsje. Ik haw folop ynspiraasje om dêryn ferantwurdlikheid te nimmen!”

Van de voorzitter
Herbronnen
Het CDA en daarmee CDA
Fryslân staat onder druk. Aan de ene kant de
teleurstelling van de Kamerverkiezingen van 9
juni jl. Aan de andere kant de spanning van de
komende verkiezingen in de gemeente Súdwest
Fryslân en de Provincie Fryslân. Bij de afgelopen Kamerverkiezing is het CDA qua zetelaantal
gehalveerd. En de daarop volgende formatieonderhandelingen hebben veel onrust en discussie binnen de partij gebracht. Wat staat ons te
doen? Blijft de Christen Democratie een pijler van
de Nederlandse samenleving? Heeft het CDA de
kiezers van Nederland nog iets te bieden?
Het antwoord daarop bepalen we zelf. En velen
helpen daarbij. Zo hebben meerdere CDA’ers uit
Fryslân in Leek meegedaan aan de evaluatiebijeenkomst van de Kamerverkiezing. Anderen hebben per
mail hun visie op de teleurstellende uitslag kenbaar
gemaakt. Twee soorten aanbevelingen komen duidelijk naar voren. Het CDA moet zijn sociaal gezicht
duidelijker invullen. Meer doen voor mensen met
lagere inkomens. En ook duidelijker vertellen dat de
gezondheidszorg betaalbaar moet blijven. Afstand
nemen van de hebzucht en de hoogmoed van de
topcultuur van grote bedrijven. De andere aanbeveling is om binnen de partij te komen tot een beter
evenwicht tussen “bestuurder/macht” en “volksvertegenwoordiger”. Beter luisteren naar de burgers.
Geen partijcongres “achteraf”, maar een congres
“voorafgaand” aan de definitieve besluitvorming
door de fractie over de formatieakkoorden.
Het CDA is een Bijbels geïnspireerde partij. Wij
hebben ons gedachtegoed vorm gegeven via de
volgende vier uitgangspunten:
• gerechtigheid: een rechtsorde creëren waarin
mensen en hun maatschappelijke verbanden in
wederzijdse dienstbaarheid gerespecteerd worden.
• gespreide verantwoordelijkheid: mensen zijn mede
verantwoordelijk voor elkaar en de samenleving.
• solidariteit: mede menselijkheid, dichtbij en veraf.
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
• rentmeesterschap: verantwoordelijkheid dragen
voor het bewaren van het milieu en al haar bewoners: mensen, planten en dieren.
Is het CDA de laatste jaren te flets geworden? Gaan
we te vrijblijvend om met ons gedachtegoed?
Moeten we terug naar de bron, of te wel
herbronnen?
De provinciale Statenfractie heeft begin september
intensief van gedachten gewisseld over de vraag:
hoe vertalen we de vier kernwaarden naar de huidige
samenleving? Conclusie: herbronnen is niet op zoek
naar nieuwe bronnen, maar beter luisteren naar de
al bekende bron. En dit dan vertalen naar de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw.
Als we als leden dit met zijn allen doen, dan heeft de
Christen Democratie in Nederland (weer) een herkenbaar geluid voor de samenleving.
Douwe Tamminga

Provinciale
Staten
verkiezingen
In onze samenleving is wonen, leven en werken
belangrijk. Onze samenleving geven we vorm via
democratische spelregels. We doen dat door via
verkiezingen vertegenwoordigers van het volk
te benoemen tot bestuurder en hoeder van de
samenleving.
Volgend jaar krijgt Fryslân een nieuw ‘parlement’.
Op woensdag 2 maart 2011 kiezen we nieuwe
Statenleden. CDA Fryslân is vanaf de jaren zeventig
altijd mede verantwoordelijk geweest voor het besturen van de provincie. De huidige Staten van Fryslân
bestaan uit 43 leden, waarvan twaalf CDA’ers. In het
College van Gedeputeerde Staten is onze partij vertegenwoordigd met de Gedeputeerden Tineke Schokker
en Sjoerd Galema.
CDA Fryslân is zich zorgvuldig aan het voorbereiden
op de verkiezingen. Een vertrouwenscommissie heeft
onder leiding van Siem Jansen een advieslijst voor
kandidaten opgesteld. Een andere commissie heeft het
conceptverkiezingsprogramma gemaakt.
Advieslijst
De advieslijst telt 40 personen, waarvan de laatste
20 lijstduwers zijn. CDA’ers die graag mee ‘duwen’
om zoveel mogelijk kandidaten in de Staten te
krijgen, maar om uiteenlopende redenen (veelal
werk) niet beschikbaar zijn voor een zittingsperiode. Mochten zij via voorkeurstemmen in de

Staten kunnen komen, dat hebben zij dat recht
echter wel. Als eerste op de lijst staat de beoogde
lijsttrekker Sjoerd Galema. Het bestuur draagt
Gedeputeerde Galema voor omdat hij een ervaren
en deskundige bestuurder is en een Fries onder de
Friezen. “Ik haw klútsjes yn myn bloed. Klútsjes as
pompeblêdsjes”,vertelde Sjoerd eens in een debat
in de Statenzaal. Galema over de lijst: “Wy hawwe
in moaie ploech minsken. In miks fan jong en âld,
fan stêd en plattelân, fan ûnderwizer oant ûndernimmer.” Op de provinciale ledenvergadering op 22
november wordt de lijst definitief vastgesteld.
Verkiezingsprogramma
Op 22 november wordt ook het verkiezingsprogramma
vastgesteld. Afdelingen kunnen tot 20 oktober wijzigingen of aanvullingen op het programma voorstellen,
zogenaamde amendementen. Bestuur en programmacommissie komen vervolgens voor de leden met een

preadvies hoe te stemmen over de ingediende amendementen. De preadviezen komen begin november op
www.cda-fryslan.nl te staan.
Om amendementen en preadviezen zorgvuldig te
kunnen behandelen wordt er op maandag 15 november een provinciale voorvergadering gehouden. Alle
amendementen die op deze vergadering door tweederde van de aanwezigen worden aangenomen of
verworpen, zijn op de statutaire ALV van 22 november
in principe een hamerstuk, tenzij iemand stemming
vraagt. We hebben dan op 22 november alle tijd om
de politiek gevoelige amendementen zorgvuldig te
bespreken. Na behandeling van alle amendementen
wordt het conceptprogramma het definitieve verkiezingsprogramma. In de campagne, maar ook bij
mogelijke coalitieonderhandelingen en toekomstige
Statenzittingen is het programma, tezamen met het
CDA-gedachtegoed, leidraad voor ons handelen.

Advieslijst Kandidaten Provinciale Staten 2011-2015
De advieslijst bestaat uit:

De advieslijst voor de Statenverkiezingen bestaat
uit 40 kandidaten, waarvan de eerste 20 beschikbaar zijn voor een statenzetel. De laatste 20 kandidaten zijn lijstduwers.

1 Sjoerd Galema (47, Hartwerd)
2 	Tineke Schokker (58, Eastermar)
3 	Fernande Teernstra
(27, Bolsward)
4 	Henk van der Veen
(56, Dokkum)
5 Sietske Poepjes (30, Makkum)
6 	Johan Tjalsma
(39, Leeuwarden)
7 	Teus Dorrepaal (64, Makkinga)
8 	Kristiaan Strijker (30, Gaast)
9 	Cees Vos (57, Stiens)
10 	Johan Apperloo (47, Balk)
11 	Fenny Reitsma (55, Ferwert)
12 	Peter ten Hoeve (39, Ouwster
Nijega)
13 	Suzanna Twickler
(50, Nes-Ameland)
14 	Maaike Prins-Meindersma

(54, Oentsjerk)
15 	Jacob Appelhof (51, Dokkum)
16 	Tjitse Hogendorp
(54, Oudwoude)
17 	Paulus Strikwerda
(54, Veenwouden)
18 	Albert van den Berg
(61, Ter Idzard)
19 	Trienke Elshof (42, Oldetrijne)
20 	Andre Boersma
(68, West-Terschelling)
21 	Jeljer Bouma (22, Leeuwarden)
22 	José Vroonland (51, Franeker)
23 	Jan Anne Zwart (55, Appelscha)
24 	Dirk Hylkema (62, Sint
Nicolaasga)
25 	Attie de Graaf (56, Leeuwarden)
26 	Harry Kerssies (64, Drachten)
27 	Teunis Wagenaar

(52, Bontebok)
28 	Lydeke Zandbergen-Beishuizen
(54, Buitenpost)
29 	Jos van Winkelen
(65, Leeuwarden)
30 	Helena Aalberts
(19, Veenwouden)
31 	Ide Vos (63, Stavoren)
32 	Lieuwe Miedema (49, Franeker)
33 	Piet A.F. Elzinga (61, Jirnsum)
34 	Sybren Jansen (71, Workum)
35 	Siety Siegers-Wijma (65, Garyp)
36 	Broer Roorda (47, Grou)
37 	Hessel Terpstra (30, Sexbierum)
38 	Friso Douwstra
(26, Leeuwarden)
39 	Maarten Offinga (47, Workum)
40 	Joop Atsma
(54, Surhuisterveen)

De plaatselijke CDA afdelingen is geadviseerd om op
maandag 18 oktober een ledenvergadering te houden,
waarin gestemd kan worden over de advieslijst.
Voor nummer één op de lijst kunnen tot 20 oktober
tegenkandidaten ingediend worden. Dit kan door
minimaal drie afdelingen of tenminste 20 leden. De
uitslagen van de gemeentelijk stemmingen worden
door een stemcommissie bij elkaar opgeteld en op de
provinciale ledenvergadering van 22 november bekend
gemaakt. De advieslijst wordt dan de kandidatenlijst.

Agenda

Van de huidige twaalf Statenleden komen zes niet
terug. Conform de partijrichtlijnen is fractievoorzitter
Ad van der Ham bezig met zijn derde en laatste zittingsperiode. Nynke Zijlstra en Jan From hebben bij
het begin al aangegeven dat het voor hen de laatste
periode zou zijn. Corrie Hartholt, Esther Keizer en Bert
Nijboer kunnen het wegens ander werk of om privéredenen niet voortzetten.

20 oktober 2010	Uiterste datum doorgeven amendementen verkiezingsprogramma en
tegenkandidaten / stemuitslag advieslijst
13 november 2010
Karmelnetwerkdag CDAV
15 november 2010	Provinciale voorvergadering CDA Fryslân: eerste behandeling
amendementen verkiezingsprogramma
22 november 2010	Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân: vaststelling
verkiezingsprogramma, lijsttrekker en kandidatenlijst
24 november 2010
Gemeenteraadsverkiezingen Súdwest Fryslân

Meer informatie: www.cda-fryslan.nl

Leren luisteren
naar de
burgers

Fryslân

Een CDAppél doe je met elkaar
Over enkele maanden star t de cam
pagne voor de Statenverkiezinge
n. Voor een goede
campagne zijn drie dingen nodig:
plannen, vrijwilligers en geld. Aan
goede plannen
zal het niet liggen, het campagnet
eam is daar al volop mee bezig.
Ook
zullen lijsttrekker en kandidaten de nodige acti
viteiten organiseren. Maar is dat
voldoende om ons
Christen Democratisch Appél te ver
tellen aan alle Friezen? Nee, dat
is niet genoeg: we
hebben ook vrijwilligers en geld
nodig.
Vrij wil lige rs
We hebben vrijwilligers nodig om bord
en te plaatsen, om posters te plakken
, om te folderen op markten en in straten, en men
sen die online via social media acti
ef
zijn
. CDA Fryslân
beschikt met bestuurders en leden
in alle Friese gemeenten over de mog
elijk
heid om overal
zichtbaar te zijn. Die kracht moeten
we gebruiken. Laten zien dat CDA Frys
lân niet gehalveerd
is, niet gedemotiveerd is door Haagse
ontwikkelingen. Nee, Friese CDA’ers
staan bekend
om hun eigenzinnig geluid, nog stee
ds. CDA Fryslân: oeral en foar alle Frie
zen. Van de
Stellingwerven tot de eilanden.
Fina ncië le acti e
Campagne voeren kost geld. Daarvoo
r hebben we de laatste jaren als CDA
Fryslân gespaard.
Maar we hebben de laatste maande
n ook onvoorziene uitgaven gehad
voo
r o.a. de vervroegde
Tweedekamerverkiezingen en ledenbij
eenkomsten over de formatieonderha
ndelingen.
Vandaar dat wij de verkiezingskas
graag willen vullen met eenmalige
giften van onze leden.
Het toezenden van een brief met een
acceptgirokaart kost rond € 3.000,-.
Dat doen we dus
niet.

In de afgelopen periode is er een stevige discussie losgebarsten over de identiteit van het CDA.
De recent door het bestuur van CDA Fryslân georganiseerde politieke avond in Drachten over de
kabinetsvorming heeft geleid tot interessante
discussies over de positie van het CDA. De interne
dialoog maakt helder dat het CDA een brede
volkspartij is, met oog voor onze medemensen
en ruimte voor standpunten en discussies. Door
de Haagse politieke ontwikkelingen is de interne
betrokkenheid bij het CDA in een ander daglicht
komen te staan en worden de identiteitscontouren scherp verkend.
Het areaal CDA kiezers dat achter de PVV en de VVD
zich heeft geschaard voelt zich niet serieus genomen.
Oprechte zorgen van burgers over de veiligheid op
straat, de kwaliteit van zorginstellingen, het onderwijs
en de identiteit van Nederland en ga zo maar door. In
hoeverre hebben wij CDA’ers, en daarbij kijk ik eerst
naar mijzelf, deze signalen begrepen en de dagelijkse
zorgen van de burgers onderkent? Durf ik te erkennen dat wij het contact met de vele goedwillende en
bezorgde Nederlanders hebben verloren? Staat het
CDA aan de vooravond van een nieuwe fase, waarin
de Christelijke fundamenten in een nieuwe context
worden geplaatst? Is het tijd voor een nieuwe dialoog
waarin we leren luisteren naar onze burgers, helderheid bieden, bestuurderkracht tonen en CDA sociaal
leiderschap laten zien?
Eind november zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden in Súdwest Fryslân. In hoeverre de
Haagse geluiden de verkiezingen zullen beïnvloeden
en het waardevolle werk dat de verschillende lokale
CDA fracties in de afgelopen periode hebben verzet
overvleugelen is niet te voorzien.
Luisteren is een sleutelbegrip in het programma voor
het CDA Súdwest Fryslân. Het CDA wil ‘vertrouwd en
dichtbij’ haar burgers zijn. Door actief te luisteren,
naar wat er bij de mensen leeft, wil het CDA de signalen uit de gemeente, dorp en straat oppakken en er
wat mee doen. Door initiatief te nemen, geloofwaardige visie te tonen en tastbare oplossingen dichtbij de
burgers te realiseren, wil het CDA vertrouwd en dichtbij de burgers zijn.
De verschillende CDA raadsfracties hebben op deze

Daarom in dit katern een oproep aan
alle leden om eenmalig een bedrag
over te maken aan
CDA Fryslân. Als iedereen naar draa
dkracht een aantal ‘knaken’ overma
akt,
kunnen wij met
zijn allen een goede campagne voe
ren. Niet alleen het bestuur, maar voo
ral
de kandidaten,
de vele vrijwilligers en het campag
neteam zullen u daarvoor zeer dan
kbaar zijn. Stel hen
niet teleur! Steun de verkiezingska
s van CDA Fryslân met een eenmalige
bijdrage en stort uw
gift op gironummer 19.49.304 t.n.v.
CDA Friesland, of bankrekening 68.6
5.67.366 t.n.v. CDA
Kamerkring Friesland met de vermeldi
ng Verkiezingskas.
Knip onderstaande acceptgirokaart
uit en leg hem als herinnering bij uw
andere betalingsopdrachten, zodat u hem niet vergeet.
Alvast dank voor uw steun!

Douwe Tamminga,
voorzitter CDA Fryslân

Maak nu direkt over!
Stort uw gift op gironummer 19.49.
304
t.n.v. CDA Friesland, of bankrekeni
ng
68.65.67.366 t.n.v. CDA Kamerkring
Friesland
met de vermelding Verkiezingskas.
wijze in de afgelopen jaren gewerkt. Aan de nieuwe
fractie de uitdaging om deze strategie verder inhoud
te geven. Daarnaast wil het CDA ruimte geven om
te ondernemen en wel in de breedste zin van het
woord. Werkgelegenheid is en blijft de motor van
de lokale economie en heeft grote invloed op de
sociale samenhang in de nieuwe gemeente Súdwest
Fryslân.
Het CDA Súdwest Fryslân staat voor de uitdaging
om tijdens de komende verkiezingen een klinkend

✂

resultaat te realiseren. De fractie, onder leiding van
Jan Bargboer, en het campagneteam, zullen alle
energie inzetten om dit te bereiken, maar daarbij is
uw hulp nodig. U kunt u als vrijwilliger aanmelden
bij het campagneteam@cda-swf.nl. We luisteren
graag naar uw mening, adviezen en rekenen op uw
steun.
Maarten Offinga
Kandidaatraadslid CDA Súdwest Fryslân

Herindeling Boarnsterhim
Het is een gek idee om je eigen gemeente op te heffen. Want ook al heeft Boarnsterhim - eufemistisch
gezegd - niet altijd even goede publiciteit gehad,
het blijft een gemeente met prachtige dorpen en
een schitterend buitengebied. Okay, de financiële
situatie is ‘net bêst’, maar desondanks zijn in de
dorpen door zelfredzaamheid en een groot eigen
verantwoordelijkheidsgevoel prachtige dingen gerealiseerd. En een gemeente hoeft niet altijd initiator
of trekker te zijn. Sterker nog: vaak is het beter als
het initiatief bij de inwoners zelf ligt.
Toch is het niet prettig besturen, wetende dat het vermogen om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid
in de dorpen elk jaar verder afneemt; dat steeds meer
verenigingen in de knoei komen en er geen nieuwe
investeringen kunnen worden gedaan. Investeringen
die vaak ook nodig zijn voor een goed ondernemersklimaat. En dan heb ik het nog niet eens over de
ambtelijke organisatie. Want wie wil er werken voor
een gemeente die alleen nog maar wettelijke taken
(met steeds minder mensen) uit mag voeren? Kortom:
als je als raadlid voor de keuze staat om of nog een
aantal jaren door te blijven modderen of mee te gaan
in een schaalvergroting, dan is de keuze snel gemaakt.
Zeker wanneer uit de goed bezochte ‘petearen’ met de

dorpen blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners de keuze voor herindeling ondersteunt.
In november neemt de raad een herindelingsbesluit,
zodat Boarnsterhim per 1 januari 2014 op kan gaan
in een groter geheel. Het advies van het college dat
er nu ligt, is nog niet helemaal het eindplaatje zoals
wij en de inwoners van Boarnsterhim dat voor ogen
hadden. Niet alle dorpen zijn tevreden, al zal dat
altijd zo blijven. Het gaat dan o.a. om Terherne (wil bij
Skarsterlân) en De Legean, Aldeboarn en Warten (wil
bij de Alde Feanen blijven, maar bij welke gemeente?).
Na nog een aantal inspraakmomenten, weten we in
november meer. De eerste inspraakavond is inmiddels
geweest. Opkomst: 39 belangstellenden. Conclusie is
dan al snel dat de inwoners het wel goed vinden. Om
dit te checken zal de raad nog twee avonden organiseren om iedereen de gelegenheid te geven om z’n zegje
te doen. Eerlijk gezegd, verwacht ik niet veel nieuwe
argumenten te horen.
Na de herindeling zal het niet eenvoudig zijn, om als
CDA zichtbaar te blijven in een grotere gemeente met
veel dorpen. Dit vergt een nieuwe strategie. Een strategie die aansluit bij een nieuwe generatie kiezers en een
afnemende groep die zich voor een partij in wil zetten.

Ander punt is dat het CDA de nieuwe achterban moet
bereiken. Een goede spreiding van raadsleden over
de gemeente en een goede verkiezingsuitslag is een
eerste vereiste. Maar dat is niet genoeg. Een goede
verkiezingsuitslag bereik je door nieuwe wegen in te
slaan en te leren van anderen. Vernieuwing en verjonging met een hoger Twitter-, BNN-, Youtubegehalte.
Pakkende onderwerpen met regelmatig een persmoment. Gebruik de kracht van herhaling om de aandacht
vast te houden van de zappende kiezer. ‘Politieke branding’ is een onderwerp om eens een professionele marketeer voor te consulteren. Als het lukt om een nieuwe
achterban te bereiken, zonder de huidige achterban te
vergeten, dan kan het CDA ook in een geherindeelde
gemeente een stempel kunnen drukken op de samenleving. Dat blijft het doel, ook na een herindeling.
Jan Zijlstra
Fractievoorzitter CDA Boarnsterhim

In boargemaster moat ticht by de minsken stean
Witte wat der libbet en ticht by de minsken stean, dat
is wichtich foar in boargemaster. De politike kleur fan
de heechste gemeentlike bestjoerder docht der eins net
mear safolle ta. Dat seit Harry Oosterman, boargemaster
fan de gemeente Eaststellingwerf. “As boargemaster
hast in kompleet oare rol as in politikus,” leit hy út. “Je
binne der net foar in partij, mar je steane der boppe. De
politiek moatst oerlitte oan de wethâlders en de ried.”
Oosterman, dy’t njonken bestjoerlike funksjes binnen
CDA Fryslân fjouwer jier CDA riedslid yn Littenseradiel wie
en seis jier foar it CDA yn de provinsjale steatebankjes
sitten hat, is sûnt 2005 boargemaster. Oosterman moast
it earste jier flink wenne oan syn nije wurk, benammen
oan de ynhâld derfan. “Ik hie earst funksjes dêr’t ik mei in
pear minsken wurke. Wannear’t wy seinen: moarn dogge
wy dat, dan slagge dat ek altyd. Yn de polityk en de oerheid wurket dat oars.”
Dat Oosterman no minder polityk dwaande is, befalt him
goed. “Dat hat my altyd al oanlutsen yn dizze funksje:
minder polityk dwaande wêze, en mear ferbine. Dy rol leit
my wol.” Oosterman wurdt yn syn funksje nea as CDA’er
oansprutsen. “Dat haw ik by myn ynstallaasje ek oanjûn:
ik bemuoi my net mei de CDA polityk yn de gemeente of yn
de provinsje.” Foar rieden wurdt in politike eftergrûn hieltyd minder wichtich by de kar foar in boargemaster. It giet
no mear om de kompetinsjes, en wat der yn in gemeente
nedich is: bygelyks in boargemaster dy’t opbout, of ien
dy’t allround betûft is. Elkenien nimt lykwols wol syn
eigen eftergrûn mei. “It is lêstich te sizzen wat dat krekt
is,” prakkesearret Oosterman. “Dat sit yn dyn karakter, yn
dyn hanneljen. Mar komt dat no troch de partij dêrst by
hearst, of troch dyn opfieding? It sosjale fan it wurk fan in
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mar kin tagelyk gjin taken fuortskowe nei in oare oerheid.” Dat ûnderfynt Oosterman as in probleem. “Wy
binne de leechste oerheid. Der komme no tefolle taken
sûnder jild nei de gemeenten en tagelyk wurde der djoere
kwaliteitseasken stelt, wylst ek wy besunigje moatte.” As
foarbyld jout Oosterman de feilichheidsregio, in gebiet
dêr’t yn gearwurke wordt troch ferskate bestjoeren en
tsjinsten op it mêd fan ûnder oare brânwacht, rampenbehearsking en feiligens. Dat is hiel moai, fynt Oosterman,
mar it kostet in soad jild. “Dan sis ik: matigje de easken
en winsken dy’t dêr oan steld wurde,” sa jout Oosterman
oan. “Der soe eins in soad fan koördinaasje komme
moatte om al te strenge easken tsjin it ljocht te hâlden.”
boargemaster fyn ik wol moai by it CDA passen.” De ferskiedenheid yn syn wurk en it kontakt mei de minsken sprekt
Oosterman it meast oan. “As boargemaster kom ik by in
soad bedriuwen, mar ek by 60 jierrige houliken en minsken
dy’t 100 jier âld wurde. En soms kin ik in probleem oplosse;
as boargemaster kinst wolris krekt wat mear berikke as in
oar. It is leuk wannear’t dat slagget.”
Ek de gemeente Eaststellingwerf ûntkomt net oan de
besúnigingen dy’t it Ryk de gemeenten opleit. “It is net
maklik om dêr in oplossing foar te finen,” seit Oosterman.
“De gemeente moat foar in slutende begrutting soargje,

Skaalfergrutting is neffens Oosterman ek gjin oplossing. “It
kin fansels kosten besparje, mar it probleem leit wat my
oanbelanget benammen yn de ôfstân nei de minsken ta.
Hoe fierder asto fan de befolking ôf stietst, hoe lestiger it
is om goed te bestjoeren.” De krêft fan in gemeente is just
dat dy sa ticht by de befolking stiet, datst witst wat der
libbet, ljochtet Oosterman ta. “Wannearst dat fuorthellest,
dan makkest in misser. By skaalfergrutting leit tefolle klam
op de bedriuwsmjittige aspekten yn plak fan op de ynhâld
en de minsken. En dêr giet it om: kontakt mei de minsken,
witte wat der libbet. Ek foar myn wurk as boargemaster is
dat it wichtichste, ticht by de minsken stean.”

Opleidingsprogramma najaar 2010
22 oktober 2010: Planning en control
Basiscursus gemeentefinanciën. Docent: Bert Swart, burgemeester Schiermonnikoog.
29 oktober 2010: Terugkomdag voor nieuwe raadsleden en steunfractieleden
De praktijk van het raadslidmaatschap, uitwisseling van ervaringen. Docent: Aalt Palland, SI-docent.
5 november 2010: Effectief debatteren/improviseren
Verschillende debattechnieken, doelgericht spreken, onvoorbereid interrumperen, improviseren. Docent:
Wim Eilering, SI-docent.
19 november 2010: Effectief presenteren/debatteren
Leren je goed te presenteren en je mening te verwoorden. Leren je stelling te verdedigen en hoe te reageren op die van anderen. Docent: Wim Eilering, SI-docent.
Alle cursussen zijn van 16.00-22.00 uur in Zalencentrum Fenix, Valeriustraat 2-1, Leeuwarden. Eigen bijdrage: € 25,-. Aanmelding uiterlijk een week vóór de cursusdatum!
Meer informatie: Jelte Haakma, (0512) 53 95 91, haakmaj@hetnet.nl.
Zie ook www.cda-fryslan.nl

