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Fryslân
“Samen kleuren we Fryslân CDA
groen op 12 september!”

De kop is er af. Het verkiezingsprogramma is er. De kandidatenlijst is vastgesteld en een mooie
campagne is in voorbereiding. Met de Sander de Rouwe uit Bolsward op plaats 3 en Harry van der
Molen uit Leeuwarden op plaats 21 hebben de Friezen wat te kiezen op 12 september. CDA Fryslân
legde deze jonge hemelbestormers een paar vragen voor!
Jullie zijn beide begin 30 jaar en staan nu heel
hoog op de kandidatenlijst, hoe kan dat?
Sander: “CDA Fryslân heeft ons al heel jong alle
ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid gegeven. Ik vind dat heel erg mooi en ben trots op de
mensen lokaal en provinciaal die zeiden: “Kom op
jongen, je kan het en we maken ruimte voor je”.
Dus ja, we zijn jong, maar dankzij de achterban
ervaren!”
Harry: “Sander heeft gelijk. Dat vertrouwen wil je
waarmaken. In Leeuwarden hebben we een jonge
wethouder. Met mij erbij ook een jonge fractievoorzitter. Laat het dan maar zien! En dat gaat goed.
Dat valt ook in Den Haag op.”
Wat zijn jullie belangrijkste drijfveren in het
leven, hoe vertaal je die straks in Den Haag?
Harry: “Gerechtigheid vind ik het mooiste woord in
de uitgangspunten van het CDA. Dat kreeg ik in mijn
opvoeding mee vanuit de Bijbel. Je mond opentrekken als er onrecht is. Maar ook dat ik er van kan
genieten als mensen tot hun recht komen. Zelf werk
ik voor het onderwijs. Ik zie hoe mijn dochter zich in
de klas ontwikkelt, hoe haar talenten steeds zichtbaarder worden en dat de juf daar werk van maakt.
‘t Zou prachtig zijn om daar in Den Haag aan bij te
dragen.”
Sander: “Persoonlijk is voor mij het gezin waar alles
in het leven begint. Ik geloof dat wij allen uniek
bewust gemaakte mensen zijn. Waar bloemen de
zon nodig hebben om te groeien, hebben wij elkaar
nodig. Die basisgedachte komt het allersterkst terug
bij het CDA. Met de kernthema’s als werk, gezin en
samenleving voel ik mij dan ook als een vis in het
water.”
Het is 13 september, wat ga je als allereerste
doen?
Sander: “Het eerste wat ik ga doen? Afmaken waar
ik mee begonnen ben. Bijvoorbeeld om drugs in het
verkeer harder aan te pakken. Op mijn initiatief ligt
er nu een wet, maar die moeten we nog wel behandelen. Wat mij betreft op 13 september.”
Harry: “Ik zou denk ik als eerste de medewerkers
van de Leeuwarder vliegbasis uitnodigen om naar
Den Haag te komen. Ik maak me zorgen over de
grote bezuinigingen op defensie die in verkiezingsprogramma’s staan. Voor je het weet gaat de
vliegbasis dicht. Dat zou Fryslân vijftienhonderd

banen kosten. Als Kamerlid moet je zoiets zien te
voorkomen.”
Nederland kan nog wel CDA zetels gebruiken,
hoe gaan jullie dat doen?
Harry: “De kop d’r voor zou ik zeggen. Met bekende
CDA’ers en lokale helden gaan Sander en ik onafgebroken de provincie in. We hebben een goede
boodschap: samen kunnen we meer. We gaan met
veel mensen het gesprek aan. Over de dagelijkse
onzekerheden. Over werk. Veel mensen weten nog
niet op welke partij ze gaan stemmen. Dat geeft ons
kansen om ons eigen verhaal te vertellen.”
Sander: “Allereerst door keihard te werken. Het CDA
krijgt de zetels niet meer kado, dus we moeten echt
iedereen oproepen CDA te stemmen. Maar bij zo’n
oproep hoort ook een belofte. Het CDA staat voor
samen. We moeten ons nieuwe bewustzijn fier en
zelfverzekerd uitdragen. We kiezen voor een duidelijke omslag. Van polarisatie naar participatie, van
grenzen naar ruimte en van verbruiken naar waarderen. Wij allen zullen eerst die boodschap moeten
uitdragen. Ik heb er zin in en kijk uit naar de campagne. Samen kleuren we Fryslân CDA groen op
12 september!”
Hebben jullie een voorkeur voor coalitie?
Sander: “Onze belangrijkste opdracht nu is om
Nederland te overtuigen van het CDA. Eerst het CDA
groot maken, dan kijken welke middenpartijen echt
verantwoordelijkheid willen nemen. Sommigen willen een strijd tussen de individualisten van de VVD
en de staatsdenkers van de SP. De waarheid ligt in
het midden en dat is het CDA.”
Harry: “Toen partijen het lente-akkoord sloten
hoorde ik veel: eindelijk, ze kunnen daar in Den
Haag toch ook wat bereiken. Het zou mooi zijn als
de partijen die toen hun nek hebben uitgestoken
hebben ook na 12 september een coalitie zouden
kunnen vormen. Met daarin een groot CDA.”
Welke thema’s zijn voor Fryslân van belang?
Sander: “Afgelopen jaren heeft het CDA zich succesvol ingezet voor bijvoorbeeld Tryater, de Afsluitdijk
en infrastructuur zoals bij Leeuwarden, Harlingen en
Joure. Ik wil mij blijven inzetten voor de Sionsberg
en de Friese taal en cultuur.”

Van de voorzitter
Samen kunnen
we meer
Samen kunnen we meer. Dat geldt de komende
weken ook voor de verkiezingscampagne. De start
naar herstel van het CDA is begonnen met het
rapport ‘Kiezen en Verbinden’ van het Strategisch
Beraad. We hebben het met zijn allen besproken op regio- of afdelingsbijeenkomsten. De volgende stap was het verkiezingsprogramma. Ook
hier bleek dat we samen veel kunnen, met als
resultaat op het congres 1400 amendementen.
Voorlopig sluitstuk is de vernieuwde kandidatenlijst. Nu maken we ons op voor de eindsprint. Met
zijn allen campagne voeren voor een sterk CDA.
Vernieuwen
Het CDA heeft zich de afgelopen maanden enorm
vernieuwd. Nieuwe gezichten, nieuwe programmapunten. We zien hetzelfde in de samenleving.
Ook deze verandert in een hoog tempo. Een paar
voorbeelden van de laatste vijf/tien jaren: daken
met zonnepanelen; overal internet en daardoor
minder post; vliegen voor een paar tientjes; minder winkels door Marktplaats en webwinkels;
het nieuwe werken op kantoor. Het (koop)gedrag
van burgers verandert steeds sneller. De samenleving heeft steeds vaker moeite om het tempo
bij te houden. Hoe geef je ruimte aan jongeren
om kansen te pakken, zonder dat andere groepen
in de knel komen? Het CDA zet in op vernieuwingen van de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en
de gezondheidszorg. Geïnvesteerd wordt in (bij)
scholing - nodig om werk te houden of te krijgen
in een tijd van steeds nieuwere werkprocessen.
De samenleving verandert ook doordat we steeds
langer mogen leven. Dit betekent op termijn twee
jaar later AOW. Ook op dit terrein vragen nieuwe
feiten om nieuwe besluiten. Als het getij (de
mens) verandert moeten de bakens (wet en regelgeving) worden verzet. Het CDA wil de ‘bakens’
tijdig verzetten en daarmee een robuust perspectief geven aan jong en oud.
Verbinden
Samen kunnen we meer. Dat geldt ook bij het
vernieuwen van de samenleving. De samenleving
is niet maakbaar, maar we kunnen er met zijn
allen wel wat van maken. De titel van ons verkiezingsprogramma geeft dat aan. Iedereen telt
en doet mee. Knelpunten in de samenleving niet
oplossen door meer marktwerking (zorg) of meer
overheid (regelgeving). Wel door mensen, daar
waar mogelijk, te helpen verantwoordelijkheid
te nemen voor de eigen leef- en werkomgeving.
Vernieuwen vanuit de kracht, de creativiteit die
mensen gezamenlijk hebben. Zo hebben we ons
CDA ook vernieuwd. Met die ervaring gaan we de
komende weken campagne voeren. Want samen
kunnen we meer. Ook in de campagne. Dus vraag
je plaatselijk bestuur hoe je kunt helpen bij lokale
campagneactiviteiten en tot ziens op een van de
verkiezingsbijeenkomsten!
Douwe Tamminga, voorzitter CDA Fryslân
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Harry: “Ik zou daar nog drie dingen aan toevoegen.
In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat
alle plannen voor de versterking van de Friese taal
uiteindelijk ook uitgevoerd worden. Verder baart
me het lot van kleine scholen zorgen. En ten derde:
we moeten stevig investeren in watertechnologie
als nieuwe bedrijfstak in onze provincie. Het gaat er
niet alleen om dat we banen behouden. Maar ook
om het creëren van nieuwe banen.”

Opleidingsprogramma
2012 – II
Ook in de tweede helft van 2012 willen we als
Scholings- en Verenigingscommissie een bijdrage
leveren aan visie, kwaliteit, deskundigheid en vakmanschap van onze Friese CDA’ers, door de volgende opleidingen:
1. Startdag politiek seizoen 2012/2013
2. Cursus Netwerken
3. Gebruik maken van de nieuwe media
4. Speech schrijven – ‘schrijven voor het oor’
5a. Ledenwerving
5b. Ledenzorg
6. Cursus op Maat
Begin september 2012 volgt meer informatie over
de inhoud, data, locaties en docenten van de
opleidingen.
Jelte Haakma, opleidingsconsulent CDA Fryslân
(0512) 53 95 91, haakmaj@hetnet.nl

CDA Verkiezingscongres:
samen kunnen we meer!
Op 30 en 31 juni 2012 was het “verkiezingscongres” in Maarssen. Ik stel me dan altijd de vraag: ga
ik of ga ik niet? Een lange dag weg. Met zoveel mensen in een zaal. Hele dag luisteren en klappen.
Bovendien is er thuis ook altijd genoeg te doen. Ik ben wel gegaan, en ik blij dat ik dat gedaan heb!
Na het half uurtje huishoudelijke zaken, kwamen
enkele resoluties aan bod. Eén ervan was een voorstel over donorregistratie. Het voorstel, dat uitging
van een “ja, tenzij nadrukkelijk geweigerd”, haalde
geen meerderheid. Daarna werden alle amendementen op het verkiezingsprogramma besproken.
Namens de programmacommissie legde Paul
Doop de procedure hiervoor uit. Er waren namelijk
zoveel amendementen dat het congres dagen zou
duren als we die allemaal moesten bespreken. Dit
leverde wel wat verwarring op. Uiteindelijk zijn op
een aantal thema’s amendementen gecombineerd
besproken. Opvallend was dat het congres in enkele
gevallen anders besloot dan het advies van het partijbestuur. Het congres was ambitieuzer op duurzaamheid en concrete maatregelen die daarvoor
zouden moeten worden genomen. Het congres was
tegen het Rekeningrijden. Het congres was voor het
(nog) eerder verhogen van de pensioenleeftijd. Het
congres wilde de 0,7% norm voor ontwikkelingssamenwerking handhaven. Super!
Interessante onderdelen van het congres waren de
speeches van Arrie Vis namens het CDJA en Sywert
van Lienden van de G500. De G500 is een groep van
jongeren die de politiek van binnenuit in verschillende partijen wil beïnvloeden. Uiteraard worden de
twee clubs, G500 en CDJA, van buitenaf graag neergezet als concurrenten. Maar tijdens de speeches
bleek dat de twee toch dichterbij elkaar zitten dan
verwacht. Beide willen een stabiele en duurzame
samenleving, waar er toekomst is voor de jongere
generatie en hun kinderen, waar jongeren verant-

woordelijkheid nemen en er solidariteit is tussen
verschillende generaties.
De presentatie van de kandidaten was uiteraard
ook een belangrijk onderdeel van het programma.
“Onze” kandidaten Sander en Harry behielden hun
plek, ondanks de wijzigingen die er plaatsvonden,
o.a. door het terugtrekken van Elly Blanksma.
Ruth Peetoom hield een inspirerende en positieve
speech, zoals we die van haar kennen: het CDA is
klaar voor de verkiezingen! We hebben een goed,
breed gedragen verkiezingsprogramma, goede kandidaten die dat verhaal uitdragen en een bevlogen
lijsttrekker. Laat daar de andere partijen maar eens
aankomen! Maxime Verhagen had een energieke
speech, waarbij hij vertelde over de inspanningen
en opbrengsten van de CDA-kabinetsleden. Deze kregen veel applaus van de congresgangers.
Waarom ik blij ben dat ik gegaan ben? Ik ben weer
even bewust van waar we als CDA mee bezig zijn
en wat we belangrijk vinden, wat ons bindt. Ik ben
geïnspireerd door alle betrokken mensen die zich
inzetten voor het CDA en de Nederlandse samenleving. Ik heb een positief gevoel overgehouden aan
de open sfeer en de discussie en het uiteindelijke
resultaat. Er is nog genoeg te doen, maar we zijn op
de goede weg: “Samen kunnen we meer!”
Janienke Knol, CDJA Fryslân lid
en bestuurslid CDA Heerenveen

CDA Fryslân boordevol talent
Het is gelukt! De Talent Academie komt naar Drachten. Zo’n 30 CDA’ers hebben zich aangemeld,
wat meer dan voldoende is om de opleiding in het noorden - en dus in Drachten - te laten doorgaan. De opleiding start in het weekend van 14 en 15 september 2012.
De Talent Academie is de meest uitgebreide en diepgaande opleiding voor talentvolle (toekomstige) CDA
politici en bestuurders. Het is onderdeel van een traject van ondersteuning en ontwikkeling dat het CDA
aanbiedt. Het gaat daarbij om CDA-leden die een
actieve rol binnen het CDA vervullen en die hun politieke ambitie verder kunnen en willen ontwikkelen.
De opleiding start met bijeenkomsten over het CDAgedachtegoed, gevolgd door sessies waarin de toepassing van het gedachtegoed in de politiek centraal
staat. De bijeenkomsten vormen een mengeling van
hoorcolleges, interactieve werkcolleges, masterclasses, seminars en vaardigheidstrainingen.
Vanuit Fryslân zullen er 11 CDA’ers en CDJA’ers meedoen aan de Talentacademie in Drachten. Aan politiek talent ontbreekt het niet binnen Fryslân! Met de
komende Tweede Kamerverkiezingen voor de boeg,
is het goed te weten dat de partij springlevend is en
boordevol talent zit. CDA Fryslân wenst alle kandidaten voor het komende seizoen veel plezier en succes
met deze fantastische opleiding!
Geslaagden
Het afgelopen jaar hebben drie Friese CDA’ers,
Tjibbe Tjalling van der Veen, Sijbren Mulder en Hans
Broekhuizen, de Talentacademie met goed resultaat
gevolgd. CDA Fryslân feliciteert hen met dit mooie
resultaat!

Hans Broekhuizen (33),
Heerenveen,
gemeenteraadslid
Heerenveen
“Voor mij was de
belangrijkste reden dat
je, als je een tijdje meeloopt binnen het CDA,
wel zo’n beetje weet
wat de geschiedenis van
de partij is en hoe de standpunten zich verhouden
tot andere partijen. Feiten en de samenhang tussen
zaken ontbreken dan nog wel eens. Juist tijdens de
Talentenacademie krijg je die feiten en informatie
meer samenhangend gepresenteerd en kun je het
groter geheel beter overzien. Daarnaast was het
voor mij belangrijk dat de Talentacademie bij uitstek
geschikt is om mensen binnen de partij, uit het hele
land, te leren kennen. Met name de presentatievaardigheden en het omgaan met de media kan ik direct
gebruiken in mijn werk als raadslid.”
Tjibbe Tjalling van der Veen (41), Eastermar,
bestuurslid Tytjerksteradiel
“Het besef dat ‘de mens pas mens is in relatie tot
de ander’ is voor mij de reden geweest om me op
te geven voor deze opleiding. Het CDA staat voor
solidair zijn met de naaste, maar benadrukt tegelijkertijd ook de eigen verantwoordelijkheid waar het

aankomt op het samen
vormgeven aan onze
samenleving. Het maakt
daarbij niet uit in welke
mate je mee kunt doen,
als je maar mee doet.
De Talentacademie betekent voor mij meters
maken voor het CDA en
de samenleving laten
zien dat we samen meer kunnen!”
Sijbren Mulder (46),
Allingawier, bestuursvoorzitter CDA Súdwest
Fryslân, AB lid CDA
Fryslân, voorzitter werkgroep Europa
“Mijn motivatie om mee
te doen was om meer
kennis te krijgen van de
CDA grondbeginselen
en om deze toe te kunnen passen bij mijn bestuurswerk en het begeleiden en coachen van raadsleden en wethouders. In de toekomst wil ik mijn
kennis toepassen binnen de Europese politiek. De
Talentacademie is een opleiding waar je breed politiek leert bedrijven. Ik heb veel geleerd van de CDA
theorie, maar ook over de algemene politiek, waardoor ik beter weet waarvoor we staan als CDA.”

2 kamer verkiezingscampagne 2012
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Campagne met kansen
Voor ons ligt een periode met een korte, spannende
en hoopvolle campagne. De campagne heeft een
hoog Fries gehalte met Sybrand, Sander en Harry
en daar willen wij sterk op inzetten. De peilingen
zijn nog zeker niet goed en alleen echte optimisten
voorspellen nu al een goede uitslag. In het Engels
heet dit een ‘uphill battle’, wat vrij vertaald naar
het Nederlands zoiets betekent als ‘je naar boven
vechten’. Dat betekent dat het een campagne wordt
waar iedereen aan de bak zal moeten. Landelijke
kopstukken zullen hand in hand met lokale vrijwilligers een vernieuwd CDA moeten profileren waar
kiezers op kunnen vertrouwen.
Sander en Harry de kamer in
‘Zichtbaar’ en ‘aanspreekbaar’ zijn woorden die de
basis vormen voor de opzet van de campagne, met
het doel om een duidelijke verkiezingswinst te pakken en, zeker niet in de laatste plaats: zowel Sander
als Harry in de Tweede Kamer.
Rode draad: groene tandem
Het provinciale campagneteam is samen met lokale
campagneleiders en het partijbureau al druk bezig
met de voorbereidingen. De rode draad door de
Friese campagne zal zijn dat er met een groene
tandem door de provincie wordt getoerd door (om
en om) Harry van der Molen en Sander de Rouwe,
waarbij een gast zal meefietsen. Zo veel mogelijk
plaatsen zullen worden aangedaan om daar weer
samen met de lokale teams aan te kunnen haken op
lokale thema’s. Dat is waar het CDA sterk in is en dat
is wat we willen laten zien.
Start campagne op 27 augustus
Bij het ter perse gaan van dit katern is uiteraard
nog niet alles voor de campagne uitgewerkt. Hou
daarom de website van CDA Fryslân goed in de

gaten. In ieder geval kan al wel worden gezegd dat
de campagne start op 27 augustus, met een bezoek
door Jan Kees de Jager aan Ameland en Dokkum. In
de avond zal in Dokkum de feestelijke aftrap voor de
harde campagne worden gehouden.
Grote manifestatie op 8 september
Op zaterdag 8 september (de laatste zaterdag voor
de verkiezingen) is de landelijke CDA karavaan (met
Sybrand, Mona, Sander en vele anderen) in Fryslân.
Om ca. 15.00 uur zal Lemmer worden aangedaan en
van 16.00 uur tot 18.00 uur is de slotmanifestatie
in het centrum van Drachten. Iedereen is daarbij
van harte welkom om bij te dragen aan de sfeer en
de boodschap. Want het CDA heeft een duidelijke
boodschap voor de toekomst van Nederland met de
hoofdthema’s werk, gezin en samenleving.
Samen kunnen we meer!

Vertrouwen
Kortom, we hebben een goed inhoudelijk verhaal,
een nieuwe leider en een fantastische lijst. In de
komende weken zullen we Fryslân moeten overtuigen van onze vernieuwde CDA boodschap en de kiezers die ons hebben verlaten weer om vertrouwen
vragen. Laten wij als CDA leden, CDA vrienden en
sympathisanten er alles aan doen om deze campagne tot een succes te maken en zo in de praktijk
te laten zien dat de woorden ‘samen kunnen we
meer’ woorden zijn die bij ons passen!
Provinciaal campagneteam Fryslân
campagne@cda-fryslan.nl

Van de Statenfractie
In de afgelopen maanden hebben twee belangrijke zaken in de Staten gespeeld: de discussie over
Culturele Hoofdstad 2018 en de discussie over het natuurakkoord. Daarnaast moesten we voor
de zomer het finale oordeel vellen over de Spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen en over de
kadernota, die de voorbereiding is voor de begroting 2013.
Lief & leed
Binnen onze fractie hebben we de afgelopen maanden ook veel op persoonlijk vlak meegemaakt.
Onze collega Kristiaan Strijker heeft, na een periode van ziek zijn, besloten om niet terug te keren
in de Staten. Hij is inmiddels weer hersteld, maar
vindt het Statenwerk lastig te combineren met
zijn werk en privéleven. Peter ten Hoeve zal de
plek van Kristiaan Strijker in de Staten innemen.
Verder hebben we onlangs afscheid genomen
van onze beleidsmedewerker Harmen Akerboom.
Fractiemedewerkster Marijke Lenssen-Haaima is
al enige tijd vanwege ziekte niet aan het werk.
We wensen haar veel sterkte en beterschap!
Communicatiemedewerkster Sytske Balt is ook een
aantal weken vanwege ziekte er tussen uit geweest,
zij is nu gelukkig weer hersteld. Wij zijn blij dat
Sytse Brouwer, voorzitter van CDJA Fryslân, ons tijdelijk ondersteunt als fractiemedewerker.
Culturele Hoofdstad
In december 2011 hebben we aan de rem getrokken
bij de voorbereidingen voor de Europese Culturele
Hoofdstad 2018. De aansturing van dit project ver-

keerde toen op zijn zachts gezegd in een zeer rommelige fase. Inmiddels is dat ten goede gekeerd
en past het project bij onze CDA doelstelling om de
culturele basisinfrastructuur in Fryslân structureel
te versterken. Er zijn nu nog 5 steden in Nederland
in de race voor deze titel, waaronder Leeuwarden/
Fryslân. Eind 2012 wordt bekend gemaakt welke
twee steden doorgaan naar de eindfase. Medio 2013
wordt dan door de jury bepaald welke stad zich in
2018 Europese culturele hoofdstad mag noemen.
Volgens insiders maken we als Leeuwarden/Fryslân
goede kans te worden uitverkozen, en dat heeft
alles te maken met het ‘Frysk eigene’ waar we zo
grutsk op zijn.
Natuurakkoord
De discussie over het natuurakkoord (‘Blekerakkoord’) tussen het Rijk en de provincies heeft zich
de afgelopen tijd gekenmerkt door veel negatieve
publiciteit. Hoewel bezuinigen nooit leuk is, geeft
het ook kansen en uitdagingen. Met het natuurakkoord heeft het Rijk haar ambities bijgesteld. In
Fryslân hebben de gezamenlijke natuurbeheerders
en de LTO een alternatief plan gemaakt om toch nog

zoveel mogelijk van de oorspronkelijke ambities te
realiseren. Dit ‘Grien manifest’ is bij de provincie
ingediend en door de provincie gebruikt als bouwsteen bij de formulering van haar nieuwe natuurbeleid. Uiteindelijk hebben we als Staten ingestemd
met scenario 2 van deze notitie, ‘Grien Fryslân’.
Hiermee kunnen we een groot deel van het natuurbeleid in stand houden. We investeren de komende
jaren als provincie nog fors in de natuur in ons
mooie Fryslân.
Spoorlijn
De colleges van GS van Fryslân en Groningen hebben onlangs besloten niet verder te gaan met de
plannen voor de aanleg van het spoor HeerenveenDrachten-Groningen. De bekostiging van de aanleg
van dit spoor was een onderdeel van het RSP (regio
specifiek pakket), dat na het niet doorgaan van de
Zuiderzeelijn met het Rijk is gesloten. In juli 2012
was al duidelijk dat het niet doorgaan van de spoorlijn andere zaken mogelijk maakt. Dit hangt nauw
samen met de kadernota 2013. Als Staten moeten
we keuzes maken die van grote invloed zijn op het
financieel beleid. Als CDA gaan we voor een solide
financieel beleid. Dit uitgangspunt zal voor ons leidend zijn bij de komende discussies.
Henk van der Veen, fractievoorzitter

CDA4women en het CDA
De afgelopen maanden is op de vele CDAbijeenkomsten uitvoerig gesproken over de nieuwe
koers van de partij. We worden een partij waarin
netwerken een belangrijke plaats gaan innemen;
‘klankborden’ die zullen vernemen wat er speelt
in de regio’s en die dit zullen vertalen naar onze
politici in Den Haag en andere CDA gremia. We zijn
bezig met het opstellen van een document waarin
we uiteenzetten wat het doel en de missie van ons
CDA4women-netwerk is. We willen dit document op
het partijbureau presenteren. Zo willen wij onze bijdrage leveren aan de nieuwe koers.

het eens totaal anders te gaan doen. Na de Tweede
Kamerverkiezingen op 12 september zitten we op 6
oktober waarschijnlijk volop in de formatieperikelen. Uiteraard laten wij ons als CDA-vrouwen hierbij
niet onbetuigd. We zijn een avontuurlijk idee aan
het uitwerken – we kunnen er nog niet teveel over
loslaten, maar we hopen dat we jullie op 6 oktober
zullen zien, want ladies: er is werk aan de winkel!
Begin september 2012 ontvangen jullie een definitieve uitnodiging voor de Karmelnetwerkdag.
Sjoerdtje Kok, CDAV Fryslân
s.a.kok@freeler.nl

Karmelnetwerkdag: 6 oktober 2012
Op 6 oktober 2012 organiseren wij weer de jaarlijkse
Karmelnetwerkdag. Maar deze keer zijn we van plan

Nieuwe Expertgroep

Rijnlands organiseren:
anders denken, anders doen
CDA Fryslân heeft een nieuwe expertgroep ‘Rijnlands organiseren: anders denken, anders doen’.
Eerdere expertgroepen gingen over Krimp,
Landbouw en Gezondheidszorg. Met expertgroepen
betrekt CDA Fryslân leden bij actuele maatschappelijke knelpunten.
In de westerse samenleving is een kloof ontstaan
tussen de Leefwereld van de burgers en de Systeemwereld van de overheid (filosoof Jürgen Habermas).
Als reactie daarop geven burgers steeds vaker aan
dat zij een samenleving willen met minder Overheid
(Systeemwereld) en meer Menselijke maat (Leefwereld). De kloof tussen de Systeemwereld en de
Leefwereld kan alleen verkleind worden door als
samenleving Anders te gaan denken en Anders te
gaan doen.

CDAV bezoekt RECOmrin in Harlingen
Het CDAV biedt u de unieke gelegenheid om eens
‘achter de muren’ te zien van de Reststoffen Energie
Centrale in Harlingen. Het zal u niet ontgaan zijn
dat deze centrale de laatste jaren veelvuldig in het
nieuws is geweest. Daarom is het belangrijk om
nu zelf te horen en te kijken hoe men het restafval
verwerkt.
Datum: 	vrijdag 14 en 28 september 2012
(keuzedata)
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Locatie: 	Reststoffen Energie Centrale,
Lange Lijnbaan 14, Harlingen
Aanmelding uiterlijk 1 september a.s. bij
Minke van der Goot, m.vdgoot@knid.nl
Graag de datum van uw voorkeur vermelden!
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Reacties op CDA Fryslân
rapport Gezondheid
en Zorg
Het discussierapport van de provinciale Expertgroep
Gezondheid en Zorg heeft veel reacties gekregen.
Deskundigen hebben hun mening over het rapport of
delen daarvan gepubliceerd in het Friesch Dagblad.
De andere visie op zorg wordt breed gedeeld. De
visie op de bijbehorende zorginfrastructuur ook, met
uitzondering op het onderdeel regionale sturing.
De visie voor een geïntegreerde of complementaire
gezondheidszorg roept de nodige vragen op.
Het rapport en alle reacties daarop staan op
www.cda-fryslan.nl. Hier staat ook de resolutie naar
aanleiding van het rapport, die is aangenomen op
het CDA verkiezingscongres.

Afscheid van
Harmen Akerboom

In mei 2012 heeft de
CDA Statenfractie
Fryslân afscheid genoHet Rijnlandse denken is hiertoe een mogelijkheid.
men van beleidsmeEen denkmodel met oog voor ‘rentmeesterschap’
dewerker Harmen
tussen people, planet en profit. Met ruimte voor
Akerboom. Harmen
‘gedeelde verantwoordelijkheid’ tussen overheid en
heeft de fractie ruim
burger. Burgers die niet vanuit wantrouwen, maar
10 jaar ondersteund.
vanuit vertrouwen elkaar opzoeken om de leefweMet ingang van 1 juni
reld vorm te geven. Niet op basis van het Anglois hij aan de slag als
Amerikaanse model (prestatiegericht), maar op basis
beleidsmedewerker taal
van het Rijnlandse model (relatiegericht). De experten cultuur bij de progroep gaat de kenmerken van het Rijnlandse model
vincie Fryslân. Harmen,
inventariseren en de mogelijkheden om deze te gebrui- bedankt voor al je werk voor de fractie en CDA
ken bij het oplossen van maatschappelijke knelpunten, Fryslân. We wensen je heel veel plezier in je nieuwe
c.q. het doen van politieke keuzes in de fractie.
functie!

Het CDJA volop actief in Fryslân
Op de eerste zaterdag van juli heeft CDJA Fryslân het seizoen afgesloten met een zeiltocht over het
Sneekermeer. Ruim 20 CDJA’ers hebben al varend, in de blakende zon, het seizoen geëvalueerd.
De gezellige en inhoudelijke activiteiten zijn de
leden bijgebleven. Er werd nagepraat over ons
bezoek aan het nieuwe Provinjeshûs en er werd vol
lof teruggekeken op ons werkbezoek aan het bedrijf
van de broers Bijma, een zogenaamde megastal. Nu
de megastal in de politiek zo ter discussie staat, wilden we de kwaliteit daarvan zelf eens beoordelen.
Unaniem vonden onze leden dat dergelijke bedrijven de toekomst zijn voor duurzaam, diervriendelijk
en rendabel agrarisch ondernemen: een topbedrijf!
Met een brede lach werd ook teruggekeken op de

Startdag politiek
seizoen 2012-2013
CDA Fryslân opent op zaterdag 22 september het
politieke seizoen 2012-2013 met een themadag over
‘Rijnlands denken’. De Nederlandse samenleving
wordt steeds meer georganiseerd via het marktmodel. Maar naast het Amerikaanse markt- of prestatiemodel is er ook het Europese mens of relationele
model. Dit wordt ook wel het ‘Rijnlandse model’
genoemd. Moeten we in onze samenleving naar
meer menselijke maat en minder markt? Reserveer
zaterdag 22 september in uw agenda en kom van
09.30-12.30 uur naar De Oerdracht in Joure om mee
te discussiëren over de sterke en zwakke punten van
het Rijnlandse denken.
Meer informatie staat begin september op
www.cda-fryslan.nl.

discussieavond die CDJA Fryslân had georganiseerd
met de Jonge Socialisten (JS) over het thema ‘scheiding tussen kerk en staat’. Onze leden bleken zowel
inhoudelijk als debat technisch de JS-leden te overklassen.
CDJA Fryslân wil o.a. met deze activiteiten haar
leden meer betrekken bij de vereniging en de leden
beter opleiden. Hiermee kunnen we een nieuwe,
frisse en gedegen aanwas leveren voor functies binnen het CDA. Een goede vakantie, maar vooral een
goede campagne gewenst - het CDJA doet daar uiteraard volop aan mee!
Sytse Brouwer, voorzitter CDJA Fryslân

Agenda
14 & 21 september 2012
CDAV Bezoek aan REC / Omrin.
Locatie: Reststoffen Energie Centrale,
Lange Lijnbaan 14, Harlingen.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
22 september 2012
Startdag politiek seizoen 2012/2013.
Locatie: Zalencentrum “De Oerdracht” in Joure
Tijd: 09.30 - 12.30 uur. Thema: “Anders denken,
anders doen”.
6 oktober 2012
Karmelnetwerkdag CDA4Women

