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Fryslân
Sietske Poepjes:

‘Aanpakken, maar
niet rücksichtslos!’

Sinds 21 september 2011 is de 32-jarige Sietske Poepjes uit Makkum de jongste gedeputeerde van
Nederland. Dat zij als opvolgster van Sjoerd Galema werd gekozen was voor veel mensen een verrassing. Voor Sietske zelf echter niet: ze heeft zin in haar nieuwe baan. “Ik zal mijn werk op een echte
Sietske-manier doen: met plezier, gezond verstand en de voortgang er in houdend.”
Praktisch en zuinig
Sietske komt uit een echt Makkumer ondernemersgezin. Haar vader – inmiddels gepensioneerd – heeft
jarenlang gevist, en haar jongere broer Hans heeft
het stokje van zijn vader overgenomen. Sietske: “Er is
altijd wat in de visserij. Daar heb ik veel van geleerd:
als je een eigen bedrijf hebt en je wilt wat, dan zul je
dat zelf moeten doen!” Ook praktisch nadenken en
zuinigheid werd haar thuis met de paplepel ingegoten.
“Onze ouders zijn altijd heel duidelijk geweest over de
financiële situatie van het bedrijf. Ze leerden ons dat
je altijd geld achter de hand moet houden voor als er
iets anders loopt.” Al die dingen wil ze graag meenemen als gedeputeerde. “Ik wil graag een aanpakkende
gedeputeerde worden, maar niet rücksichtslos: er
moet wel goed over worden nagedacht.”
CDA: geloven in mensen
De eigen verantwoordelijkheid van mensen is één van
de aspecten die Sietske zo aanspreekt bij het CDA.
“Het CDA is een partij die er in gelooft dat mensen
heel veel zelf kunnen, zonder daar in het onredelijke
in door te slaan: soms moet je als overheid echt even
de leiding nemen. Maar de mens is niet gebaat bij een
overheid die alles voor hem regelt. Dat past heel erg
bij het CDA, dat vind ik mooi.”
Politiek actief
Dat is ook de reden dat Sietske in 2004 besluit om
echt politiek actief te worden binnen het CDA, waar zij
dan al langer lid van is. Ze heeft op dat moment haar
studie rechten aan de RUG in Groningen al twee jaar
afgerond en werkt inmiddels als jurist bij de gemeente
Lemsterland. Als er in 2006 een oproep verschijnt voor
kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen
in 2007, besluit Sietske te solliciteren. Met succes:

in 2007 wordt zij gekozen als Statenlid voor het CDA
in Fryslân. In haar eerste Statenperiode krijgt ze o.a.
asfalt, beton, milieu en infrastructuur in portefeuille.
“Die onderwerpen spreken mij erg aan,” vertelt
Sietske. “Het is tastbaar: de schep in de grond, en een
duidelijk aanwijsbaar resultaat.”
Ambities
In 2011 wordt ze opnieuw gekozen als Statenlid voor
het CDA. Dat ze ambities heeft steekt ze niet onder
stoelen of banken. “Ik wilde in mijn tweede periode
als Statenlid graag fractievoorzitter worden, en uiteindelijk na een jaar of vier gedeputeerde.” De nieuwe
fractie koos haar als vice-fractievoorzitter, maar wel
met de afspraak dat Sietske na twee jaar voorzitter
van de fractie zou worden. “Nu komen al die plannen
dus veel eerder tot uitvoering. Dat is wel een verrassing!” De fractie zal ze wel missen. “Het is een fijne
club en hoewel ik als gedeputeerde en lid van het college weer andere mooie dingen mag doen, ligt mijn
loyaliteit toch bij het CDA en bij de fractie.”
Klappen
Het CDA heeft de laatste tijd flinke klappen op de neus
gekregen. Sietske: “En terecht: de kiezer heeft altijd
gelijk. We moeten nu zorgen dat we bereikbaar zijn, en
we moeten niet bang zijn om terug te komen op verkeerde beslissingen.” Over de regeringsdeelname van
het CDA is Sietske helder. “Ik ben blij dat het CDA verantwoordelijkheid heeft genomen. Er waren gewoon
geen alternatieven. Kijk naar België: zo’n lange formatieperiode kun je je met de huidige economie gewoon
niet veroorloven. Wilders zijn ideologie is absoluut de
vervolg op pagina 2

Van de voorzitter
Nieuw seizoen,
nieuwe gezichten
Het zomerreces is voorbij. Een nieuw vergaderseizoen is gestart. In dorpen en wijken pakken
plaatselijke bestuurders het werk van hun vereniging of organisatie weer op. “Yn it spier foar
de mienskip”. Van sport tot kerk, van plaatselijk
belang tot CDA. Het politieke seizoen 2011-2012 is
bij CDA Fryslân geopend door Ruth Peetoom, het
nieuwe gezicht van het landelijke CDA. Ook CDA
Fryslân kent dit seizoen een aantal nieuwe gezichten. Sietske Poepjes volgt gedeputeerde Sjoerd
Galema op. Johan Apperloo, Johan Tjalsma en
Kristiaan Strijker zijn nieuwe gezichten in de provinciale fractie. Een fractie die het seizoen begint
met een verdere uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord. Een akkoord met enerzijds bezuinigingen (er is nu eenmaal minder geld) en anderzijds
met plannen om Fryslân ‘by de tiid te hâlden’.
Nieuwe gezichten ook bij gemeenten, zowel in
afdelingsbesturen als in de gemeentelijke fracties.
De provinciale werkgroep Europa (40 leden) telt
heel veel nieuwe gezichten, van CDA’ers die nog
maar kort in onze provincie wonen tot jongeren
van het CDJA. Overal zijn ze er. Nieuwe gezichten,
met handen en schouders om de christendemocratie in Fryslân sterk en actueel te houden.
Nieuwe gezichten kunnen alleen maar komen als
bekende gezichten ruimte maken voor opvolgers.
Als zij het initiatief nemen om het ‘CDA-stokje’
over te dragen aan een ander, door te geven aan
een jongere generatie. Soms gaat dit gepaard
met politieke realiteit, wanneer het aantal zetels
bij verkiezingen daalt, of de zittingstermijn van
12 jaar in beeld is. Onder de ‘afzwaaiers’ bekende
gezichten, zoals fractievoorzitter Ad van der Ham,
wethouders Maaike Prins en Lieuwe Miedema, en
anderen. Allemaal bestuurders met veel ervaring
en een kloppend CDA hart. Mensen met grote
waarde voor CDA Fryslân en de Friese samenleving. Dragers van de christendemocratie in
Fryslân.
Een nieuw seizoen betekent ook voor het bestuur
van CDA Fryslân een nieuwe werklijst. Wat pakken
we dit vergaderseizoen op? Wat kan beter? Hoe
kunnen we de leden nog meer betrekken bij actuele maatschappelijk problemen? Doorgaan met
regionale dialoogbijeenkomsten? Het succes van
de Expertgroepen en werkgroepen als Europa
verbreden tot een netwerkorganisatie? Het motto
van de startdag in Joure moet daarbij centraal
staan: ‘Nu samen verder!’ Samen verder als
leden, als besturen, fractieleden, wethouders,
burgemeesters en Gedeputeerden. In gemeentelijke afdelingen, op provinciaal niveau en landelijk. CDA Fryslân is er klaar voor. Doet u ook
(weer) mee?
Douwe Tamminga

Sjoerd Galema:

‘Het CDA is een partij die er toe doet!’
waarmee we de structuur van Fryslân verder kunnen
versterken!”
In 2011 komt het CDA, ondanks het verlies van vier
zetels, opnieuw met twee gedeputeerden in het college.
“Dat is pure winst voor Fryslân, dat we met twee regionale CDA bestuurders contacten met het kabinet kunnen
onderhouden,” aldus Sjoerd. “De PvdA en FNP hebben
die connecties niet.” Maar ook voor Groningen en
Drenthe, die beiden geen CDA’ers in het college hebben,
zijn twee Friese CDA gedeputeerden van belang.
Heit
Het werk als gedeputeerde heeft grote impact gehad
op het gezin van Sjoerd. “Als gedeputeerde komt de
politiek echt in je huis, en je wordt op straat aangesproken. Ik was 80 tot 90 uur per week aan het
werk voor de publieke zaak en was weinig thuis.”
Tegelijkertijd heeft dat ook voordelen gehad. “Het
gaf onze kinderen meer ruimte om hun eigen weg te
zoeken, en daar worden ze groot van,” zegt Sjoerd met
een lach. “Maar het is wel fijn om nu weer meer thuis
te kunnen zijn,” vervolgt hij meteen. “Dan heb ik tijd
voor hun vragen en kan ik ook weer wat meer in ons
eigen melkveebedrijf doen.”

Na acht jaar Statenlid en ruim vier jaar gedeputeerde voor het CDA te zijn geweest, heeft Sjoerd
Galema op 21 september 2011 afscheid genomen van de Friese politiek. Hij verruilt zijn politieke loopbaan voor werk bij FrieslandCampina, waar hij aan de slag gaat als bestuurslid en commissaris. In een
openhartig gesprek vertelt hij over zijn rollen in de afgelopen jaren en over zijn toekomstige functie.
Statenlid
De naam Sjoerd Galema verschijnt in 1998 voor het
eerst binnen het CDA. Hij staat dat jaar op de kieslijst
voor de Tweede Kamer en krijgt veel stemmen, maar
niet genoeg om met voorkeursstemmen in de Kamer
te komen. “Daarna nodigde Hidde Visser, destijds voorzitter van CDA Fryslân, mij uit om op de kandidatenlijst
voor de Provinciale Staten van Fryslân te komen,” vertelt Sjoerd. Met een ruime achterban, vooral vanuit de
landbouwsector, komt Sjoerd in 1999 voor het CDA in
Provinciale Staten van Fryslân. Hij krijgt dan o.a. landinrichting, natuurbeleid, land- en tuinbouw en visserij
in zijn portefeuille. Vanaf 2003, wanneer hij opnieuw
in de Staten wordt gekozen, komt daar ook de financiële portefeuille bij.
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‘Aanpakken, maar niet rücksichtslos!’
mijne niet, maar tegelijkertijd brengt hij ook onderwerpen ter sprake waar we zeker iets mee moeten doen.
We moeten onze ogen dus goed openhouden.”
Veiliger Fryslân
Als gedeputeerde gaat Sietske een drukke tijd tegemoet. Daar ziet ze echter niet tegenop. “Ik ben alleen;
ik heb twee neefjes en twee nichtjes waarvoor ik een
echte suikertante ben, maar hoef verder met niemand
rekening te houden.” De inhoud van haar portefeuille
spreekt Sietske erg aan: o.a. asfalt en infrastructuur,
duurzaamheid en verkeersveiligheid. “Fryslân moet
een stuk veiliger worden. Jaarlijks vallen er nog teveel
doden: nu 28 per jaar, en dat aantal moet minstens
gehalveerd zijn over een paar jaar.” Een goed glasvezelnetwerk is één van de andere speerpunten van
Sietske. “Internet is essentieel voor de economische
ontwikkeling. Daarmee kunnen mensen ook in een
klein dorp aan het werk blijven en kunnen we onze
prachtige Fryske Mienskip in stand houden!”

Lijsttrekker
In 2006 wordt Sjoerd gevraagd om provinciaal lijsttrekker voor het CDA te worden. Onder zijn leiding wordt
het CDA in 2007 na een spannende verkiezingsstrijd
nipt de grootste partij in Fryslân. “Lijsttrekker zijn
is een gunst, maar geeft ook een grote druk,” aldus
Sjoerd. “Als nummer 1 op de lijst voel ik mij heel verantwoordelijk voor iedereen binnen de partij. Maar
ik heb het vooral als een hele rijke periode ervaren.
Het is geweldig om met elkaar de waarden van het

‘Ik heb 12 van mijn beste jaren
aan het openbaar bestuur van
Fryslân gegeven; nu is het tijd
voor een nieuwe uitdaging.’
CDA uit te dragen, en bijzonder om te ervaren dat de
partij achter je staat, ook op moeilijke momenten.”
En die momenten zijn er zowel in 2007 als 2011, wanneer Sjoerd opnieuw de lijst aanvoert, best wel eens
geweest, zo vertelt hij zelf. “Om ook dán met elkaar
het best haalbare resultaat in Fryslân te bereiken, dat
is heel mooi.”
Gedeputeerde
In 2007 wordt Sjoerd gedeputeerde, met o.a. financiën, bestuurskracht en economie in portefeuille. Een
hele mooie positie, die veel tijd kost, maar ook heel
veel oplevert. “Als gedeputeerde kom je overal en mag
je de maatschappij mee vorm geven,” vertelt Sjoerd.
Als één van de mooiste verdiensten als gedeputeerde
noemt Sjoerd het binnenhalen van het RSP-pakket, het
pakket met infrastructurele maatregelen voor NoordNederland. Sjoerd: “Volgens de meetwaarden van de
rijksoverheid – bijvoorbeeld over bevolkingsdichtheid
en verkeersintensiteit – hoeft er hier geen nieuwe
infrastructuur te komen, en dan nu toch dit pakket

Bestuurslid
Zijn nieuwe functie bij FrieslandCampina zal Sjoerd
minder tijd kosten dan zijn politieke werk. “Twee tot
drie dagen per week mag ik als bestuurslid en commissaris van FrieslandCampina de lijnen mee gaan uitzetten, namens onze 14.000 leden-melkveehouders,”
vertelt Sjoerd. Dat hij nu opnieuw dezelfde achterban
mag vertegenwoordigen die hem eerder in de Staten
koos, vindt hij heel bijzonder. “Ik voel me bevoorrecht
dat ik zo’n mooie kans krijg bij FrieslandCampina. Het
is voor mij een uitdaging om de Raad van Bestuur te
inspireren om er het beste uit te halen. Dat is wat ik
vooral wil: inspireren.”
CDA’er
Politiek is een boeiende wereld – en dus doet het
afscheid nemen daarvan Sjoerd wel pijn. “Iedereen
zou een paar jaar van zijn leven aan politiek bestuur
moeten geven; het is zo mooi als je dit een paar jaar
mag doen,” geeft Sjoerd aan. Hij sprak daarom uitgebreid over zijn afwegingen en uiteindelijke keuze met
Douwe Tamminga, die voor Sjoerd een belangrijke
vertrouwenspersoon was. “Maar ook al is het moeilijk,
het is tegelijk ook goed om verder te gaan,” benoemt
Sjoerd. “In Fryslân was ik de langst zittende politicus;
niemand van de huidige Statenleden of gedeputeerden was er in 1999 ook al bij. Dan wordt het tijd om
weer eens ruimte te maken voor een ander.”
Zijn betrokkenheid bij het CDA wordt daarmee beslist
niet minder. Sjoerd: “Het CDA is een partij die er toe
doet, die essentieel is voor Fryslân. Het CDA staat voor
vertrouwen in de burgers zelf, in plaats van voor een
betuttelende overheid. Gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap zijn belangrijke waarden,
die keihard nodig zijn om de maatschappij mee vorm
te geven.” Sjoerd is erg trots op zijn jonge opvolgster
Sietske Poepjes, waarmee hij deze zomer alle belangrijke projecten heeft bezocht. “Ik zie het helemaal
zitten met de toekomst van het CDA in Fryslân en dank
CDA Fryslân en alle mensen voor het in mij gestelde
vertrouwen door de jaren heen!”

Agenda
28 november 2011

Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân.
Voor meer informatie over alle activiteiten:
zie www.cda-fryslan.nl

Nieuwe energie fractie
Op 9 en 10 september hebben we als Statenfractie
ons fractie(start)weekend gehad ,waarbij we
samen de klokken gelijk hebben gezet en nieuwe
energie hebben opgedaan voor het komende
politieke seizoen. We zijn hierbij ook letterlijk de
hei op gegaan.
Na een voor onze fractie vrij intensieve formatieperiode met een voor het CDA goed resultaat – realisering
van tal van CDA programmapunten en deelname in
het college van GS met twee gedeputeerden - waren
we voor het eerst in de
nieuwe samenstelling bijeen.
We zijn gestart met het verdelen van de functies in de
fractie, die door het vertrek
van Sietske Poepjes naar het
college van GS waren vrijgekomen. Als plaatsvervangend
Johan
fractievoorzitter is Johan
Tjalsma
Tjalsma benoemd.
Vervolgens hebben we de portefeuilleverdeling
besproken en afgesproken om meer samen als fractie
de besluitvorming voor te bereiden. Het werken in
sectieverband zoals we dat gewoon waren zal worden
afgeschaft. Daarna zijn we met elkaar de diepte ingegaan. Zo hebben we onze verwachtingen over en weer
uitgesproken, en ook wat de buitenwacht van ons mag
verwachten. Een punt waar we veel aandacht aan
hebben besteed was de CDA boodschap. Hoe dragen
we onze boodschap uit? Hoe willen we ons profileren
en willen we ons hierbij breed of juist op een aantal

speerpunten en welke dan richten? Het laat zich raden
dat er hierbij zoveel naar voren is gekomen dat een
vervolgdiscussie nodig is!
Op zaterdagmorgen was Siem Jansen in ons midden
die, na bestudering van het resultaat van de discussies van de vorige dag, op zijn geheel eigen wijze ons
een spiegel heeft voorgehouden. Deze bespiegeling
was verhelderend en inspirerend. Tal van thema’s
zijn voorbijgekomen en nader uitgediept. Eén van de
speerpunten waar we op zeer korte termijn invulling
aan gaan geven is om als fractie aan de weet te komen
wat er in de gemeenten en CDA afdelingen leeft. Deze
inventarisatie zal door de contactpersonen uit de frac-

tie worden gedaan en vervolgens de basis vormen voor
onze werkplannen. U zult hier zeker meer van horen.
Aan het eind van het weekend hebben we conclusies
getrokken en samen afspraken gemaakt hoe we tot
een concretisering van tal van zaken willen komen. We
zien het weekend dan ook als de start van een proces
dat moet leiden tot een versterking van de relatie van
onze fractie met de leden, kiezers en overige inwoners
van Fryslân. Al met al was het een intensief maar inspirerend weekend dat ons nieuwe energie heeft gegeven
om ons politieke werk met voortvarendheid aan te
pakken!
Henk van der Veen, Fractievoorzitter

Thea Koster in het strategisch beraad:

‘Ik voel me verantwoordelijk
voor de toekomst van de partij’
inbreng in het beraad is gebaseerd op de praktijk van
het leven van alle dag. “De kloof tussen Den Haag en
de straat is erg groot geworden. Om het CDA weer een
gezicht te geven, moeten we weer met de voeten in de
klei gaan staan en kijken naar de mensen om wie het
gaat.” Haar inbreng wordt gedeeld door de andere drie
wethouders uit het beraad. Koster merkt dat het gaat
lukken om dit perspectief onder de aandacht te brengen.
Toekomst
De voorzitter van het strategisch beraad, De Geus,
gaf aan dat de nieuwe generatie de CDA-koers moet
bepalen. Dit deelt Koster: “Ik voel me verantwoordelijk voor de toekomst van de partij. Het is nodig om
een nieuwe koers te bepalen om de huidige generatie
aan te spreken en vooral de volgende generatie aan
te blijven spreken. Binnen het CDA bruist en borrelt
het, maar de vanzelfsprekendheid om CDA te stemmen is verdwenen. Het is nu tijd om kleur te bekennen en mensen aan het CDA te binden.”
In juni heeft partijvoorzitter Ruth Peetoom het
strategisch beraad gepresenteerd. Thea Koster,
wethouder in Leeuwarden, is één van de 23
mensen die deel uit maakt van het beraad. In een
interview vertelt Thea Koster over haar rol en
inbreng in het strategisch beraad.
Vanuit de praktijk
Als wethouder staat Koster dicht bij mensen. Mede door
haar portefeuille ‘wijkaanpak’ ziet ze wat er leeft. Haar

Kleur bekennen
De waarden naastenliefde en respectvol met elkaar
omgaan zijn voor Koster heel belangrijk en deze blijven
actueel. “We moeten als CDA de taal van de nieuwe
generatie gebruiken. Dit kunnen we laten zien in ons
politiek handelen. We moeten blijven opkomen voor
mensen die het minder hebben getroffen in de samenleving. Door dit te doen vanuit het bieden van een toekomstperspectief in plaats van slechts voorzieningen
voor deze groep te regelen, laten we zien dat mensen

tellen voor het CDA. Immers wat is socialer? Het geven
van een uitkering of mensen mee laten doen door ze
op weg te helpen naar werk? Deze discussie durf ik aan
te gaan.” Koster is ervan overtuigd dat we, wanneer
we op die manier kleur bekennen, perspectief kunnen
bieden voor een nieuwe generatie.
Leiderschap
Het strategisch beraad zien als laatste redmiddel, is
volgens Koster wel heel negatief. “Echter, een nieuw
verlies is desastreus voor de partij en daarom is het
nu hoog tijd om koers te bepalen.” Koster vindt dat
een nieuwe koers niet gaat zonder goed leiderschap.
“Het is echter niet aan het strategisch beraad om te
adviseren over wie het leiderschap op zich moeten
nemen. Wel zullen we ervoor zorgen dat dit signaal
wordt opgepakt.”
Meedenken
De samenstelling van het strategisch beraad is niet
bepaald door afgevaardigden uit de verschillende
regio’s. Wel ervaart Koster dat je automatisch uitkomt op inbreng vanuit de regio. “We hebben in het
beraad afgesproken om elk 25 mensen om ons heen
te verzamelen die met ons mee kunnen denken. Het
leuke hiervan is dat ik via Twitter al 10 mensen heb
gevonden die niet actief zijn binnen het CDA, maar wel
mee willen denken. Iedere bijdrage aan het beraad is
welkom!” Iedereen die iets mee wil geven aan
het beraad kan dit aan Thea Koster doorgeven via
tkoster@leeuwarden.nl.

Dirk Hylkema over de Friese Meren fusie:

‘Het leiden van een fusieproces doe je nooit
alleen, maar samen’
De drie gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland zullen fuseren tot De Friese Meren. Om de fusie van de CDA afdelingen vorm te geven, is er
een overgangsbestuur aangesteld. Oud-wethouder van Skarsterlân, Dirk Hylkema, is voorzitter van het overgangsbestuur. In een interview vertelt hij over het
fusieproces tussen de afdelingen en over zijn rol als voorzitter van het overgangsbestuur.
Fusieproces
Het overgangsbestuur is verantwoordelijk voor vier
taken: het verkiezingsprogramma, de campagne,
de kandidatenlijst en het vormen van een nieuw
afdelingsbestuur. In oktober 2011 zal het overgangsbestuur de leden informeren over het proces tot het
samenvoegen van de CDA afdelingen. Hylkema: “De
sfeer tussen de CDA-afdelingen en de drie fracties is
prima. Het bewaren van evenwicht in de inbreng van

CDAV Karmelnetwerkdag

de afdelingen en het behouden van een goede sfeer
is een belangrijke taak.” Daarnaast is Hylkema van
mening dat de onafhankelijke rol van de voorzitter een
van de succesfactoren is in een goed fusieproces.
Súdwest Fryslân
Voor het vormgeven van het fusieproces is contact
gezocht met de collega’s in Súdwest Fryslân. “Voor
praktische zaken als het uitlenen van campagnemateriaal, maar ook voor tips over het inzetten op herkenbare
lokale onderwerpen,” vertelt Hylkema. Ook het landelijk
partijbureau biedt goede ondersteuning in het proces.

Op 8 november 2011 hield het CDAV in Drachten
haar Karmelnetwerkdag. De dag werd gestart met
twee gastsprekers: CDA-voorzitter Ruth Peetoom
en Paul Schenderling, redacteur van het CDJArapport ‘De toekomst van de Christendemocratie in
Nederland’. Na de lunch gingen de CDAV-ers in twee
workshops aan de slag – ‘CDA gedachtegoed nieuwe
stijl’, o.l.v. docent Steenkampinstituut Ria Horenga,
en ‘1/3 + 2/3 = 1’, o.l.v. de CDJA’ers Hester Joustra en
Claudia de Koe. Een verslag van deze dag is te vinden
op www.cda-fryslan.nl.

Uitstel fusie biedt kansen
Minister Donner heeft besloten de fusie een jaar uit te
stellen tot 1 januari 2014. Voor het overgangsbestuur is
dit volgens Hylkema in eerste instantie jammer. “Er is
al ontzettend veel in gang gezet. De trein stop zetten of
pauzeren is energieverlies. We gaan door en zullen de
extra tijd gebruiken om een voor de inwoners betrokken
verkiezingsprogramma te maken.” In dat opzicht biedt
het uitstel juist kansen. “Voor het verkiezingsprogramma
was in eerste instantie maar drie maanden uitgetrokken
om het te bespreken met de achterban, nu hebben we
een jaar de tijd”, aldus Hylkema.

Ynpakke en fuort wêze!

Mensen verbinden
“Het leiden van een fusieproces doe je nooit alleen,
maar samen”, zegt Hylkema, “het gaat om het
bij elkaar brengen van mensen.” Dit laatste is een
rode draad in het werkzaam leven van de 63-jarige

“Mear dan tritich jier ferlyn bin ik ferhuze nei it plak
dêr’t wy wenje. En ik moat sizze: ferhúzje is seker
gjin hobby fan my. Al dat útsykjen, ynpakke en wer
útpakke... Mar ik haw tige nocht oan begjin novimber. Dan geane Steaten, amtners en kolleezje wer
werom nei de Twibaksmerke. Nei de kombinaasje
fan monumint en neibou. In gebou dêr’t it wurkjen
neffens de easken fan dizze tiid kin. In gebou dat
opfalt, mar dat tagelyk goed past yn de omjouwing.
Yn it folgjende katern wurdt wiidweidicher stilstien
by de neibou. No earst: ynpakke en fuort wêze!”
Tineke Schokker-Strampel, deputearre

Politieke seizoen geopend
door Ruth Peetoom
Op 24 september 2011 heeft Ruth Peetoom het politieke seizoen 2011-2012 van CDA Fryslân geopend.
Het motto van het komende seizoen is ‘Nu samen
verder’. Ruth Peetoom ging, samen met Aleida
Bakker, Wolter Kruize en Harry van der Molen in
Joure met de Friese CDA’ers in gesprek over onze
partij, ons denken en doen en onze leden en kiezers.
Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op
www.cda-fryslan.nl.
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Hylkema. In zijn huidige drukke
hobby’s als trouwambtenaar
en bestuurder in een aantal
besturen en in zijn vorige
functies binnen het onderwijs,
landbouworganisaties en wethouderschap, ervaart hij dat het
gaat om het bij elkaar brengen
van mensen. Daarnaast vindt hij
het werkzaam zijn in dienst van
mensen prachtig. Dit was ook één van de redenen om
na acht jaar wethouderschap het voorzitterschap voor
het overgangsbestuur op zich te nemen. “Wanneer je
tijd en energie hebt, moet je niet weglopen wanneer
het CDA een beroep op je doet.”

Opleidingsprogramma 2011-II
In het tweede halfjaar van 2011 staan weer diverse cursussen op de agenda.
Vrijdag 21 oktober 2011,
16.00-22.00 uur

Cursus ‘Planning en control:
Gemeentefinanciën’
De basisbeginselen van de
gemeentelijke financiën. De financiële positie van de gemeente.
Hoe de begroting te lezen, hoe
invloed uit te oefenen daarop?
Wat is de rol van het raadslid en
hoe krijgt die grip op de materie?
Docent: André Baars, SI-docent,
Olburgen • Bijdrage: €25,- •
Locatie: wordt nader bepaald
Vrijdag 28 oktober 2011,
16.00 - 22.00 uur

Cursus ‘Effectief presenteren/debatteren’
(basisopleiding)
Leren je goed te presenteren en je
mening te verwoorden. Leren je
eigen stelling te verdedigen en te
reageren op die van anderen. Veel
praktijkoefeningen, veel training.
Docent: Wim Eilering, SI-docent,
Drachten • Bijdrage: € 25,- •
Locatie: Zalencentrum Kurioskerk,
Julianalaan 38, Leeuwarden
Vrijdag 11 november,
16.00 - 22.00 uur

Cursus ‘CDA-gedachtegoed Waar staat het CDA voor?’

Kennismaken met het CDA-gedachtegoed, waaronder de vier kernwoorden. Het CDA positioneert
tussen overheid en markt in. Waarden en normen zijn onmiskenbaar
CDA. Maar is dat gedachtegoed
ook toepasbaar op de dagelijkse
praktijk van de (lokale) politiek? Er
bestaan toch geen christendemocratische lantaarnpalen? En wat
is er nu christendemocratisch aan
ruimtelijke ordeningskwesties?
Docent: Jeannette WoltersRougoor, SI-docent, Bussum •
Bijdrage: € 30,- inclusief een
uitgebreid deelnemerspakket •
Locatie: Zalencentrum Kurioskerk,
Julianalaan 38, Leeuwarden
Maandag 14 november 2011,
19.30 - 22.00 uur

Cursus ‘Scouting: Speuren
naar talenten’
Zicht krijgen op politiek talent,
binnen en buiten het CDA, en hen
binden aan onze partij! Dat is het
doel van deze avond. Maar hoe
doet je dat en wat heb je daarvoor nodig? Want ze komen niet
zo maar aanwaaien. Wie nu alvast
begint te heeft de meeste kans
van slagen. Bij de volgende verkiezingen beschikken we als CDA
dan over voldoende toegeruste

CDA’ers om die in te zetten op de
juiste plek!
Docent: Johan Mulders, Drachten
• Bijdrage: € 10,- • Locatie:
Zalencentrum Kurioskerk,
Julianalaan 38, Leeuwarden
Vrijdag 25 november 2011,
16.00 - 22.00 uur

Cursus ‘Effectief debatteren/
improviseren’ (vervolgopleiding)
De fijne kneepjes van het debatteren. Verschillende debattechnieken. Doelgericht spreken. Leren
onvoorbereid anderen te interrumperen. Leren in het debat te
improviseren.
Docent: Wim Eilering, SI-docent,
Drachten • Bijdrage: €25,- •
Locatie: Zalencentrum Kurioskerk,
Julianalaan 38, Leeuwarden

Cursus op Maat
In overleg met en op verzoek van
afdelingsbestuur en fractie, met
als doel bijvoorbeeld: bezinning
op het thema hoe te ’herbronnen’
of hoe als CDA te profileren in de
gemeente.
Aanmelding graag zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk een week
vóór de cursusdatum!
Jelte Haakma, consulent opleiding
en training, (0512) 539591,
haakmaj@hetnet.nl

