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Fryslân
Harlingen

beleeft roerige tijden

Sinds de verkiezingen van 2010 heeft er in Harlingen een politieke aardverschuiving plaatsgevonden. Velen jaren bestond de coalitie in Harlingen uit het CDA en de PvdA, maar na de verkiezingen
waren beide partijen gehalveerd en vormden geen coalitie meer.
Afvaloven
De nieuwe samenstelling van de Harlinger raad
had alles te maken met de komst van de REC, de
Reststoffen Energie Centrale, of de ‘Afvaloven’ zoals
hij in de volksmond heet. De ‘Stichting Afvaloven
Nee’ heeft veel teweeg gebracht in Harlingen,
zo ook de komst van de nieuwe politieke partij
Frisse Wind Harlingen. Nimmer namen zij deel
aan de debatten tijdens de campagne, maar desondanks kwamen zij met 3 zetels in de Harlinger
gemeenteraad.
Externe wethouders
De eerste twee jaar van de huidige raadsperiode is er
gewerkt met een coalitie bestaande uit Frisse wind
Harlingen (3 zetels), Harlinger Belang (2 zetels), SP
(2 zetels, later na afscheiding van mevrouw Soolsma
1 zetel), Groen Links, D66 en Lijst Soolsma (ieder 1
zetel). De coalitiepartijen schreven een coalitieprogramma dat de basis vormde voor de selectie van
twee externe wethouders. Na ruim een jaar stapte
een van de wethouders op, door een gebrek aan
vertrouwen in, en respect van zijn eigen coalitie. Nu
had Harlingen al drie wethouders op wachtgeld.
Moeizame vergaderingen
De huidige raad heeft 17 zetels verdeeld over 10
partijen, waarvan het CDA er 2 bekleedt. Een zeer
versnipperde raad, wat lange en moeizame raadsvergaderingen tot gevolg heeft. Een voorbeeld daarvan is
de vergadering over de ‘Tall ship race’. Nadat de coalitie dit voorstel had weggestemd, heeft de oppositie
PvdA, CDA, VVD en CU op initiatief van de PvdA een
extra raadsvergadering uitgeroepen. In die vergadering is gedebatteerd en is er uiteindelijk een meerderheid gekomen voor het voorstel, waardoor Harlingen
starthaven is geworden voor de Tall ship race 2014.

Nog meer wachtgeld
Na het voortijdig vertrek van burgemeester Scheffer
moest er een procedure gestart worden voor de
benoeming van een nieuwe burgervader. Ook dit gaf
weer de nodige commotie. Door de herindeling is
de procedure anders, en dit had de coalitie niet verwacht. Nu is er dus ook alweer een burgemeester op
wachtgeld.
Einde coalitie
Op 27 juli 2012 viel de Harlinger coalitie uiteen.
Frisse Wind Harlingen had geen vertrouwen meer
in haar eigen college. Tijdens een extra raadsvergadering op 8 augustus 2012 bleek een ruime
meerderheid zich constructief op te stellen om een
nieuw raadsprogramma te formuleren. Het nieuwe
raadsprogramma wordt gedragen door de fracties
van CDA, VVD, PvdA, CU, D66, GL en HB (12 van
de 17 zetels). In een extra raadsvergadering op
28 november 2012 is het nieuwe raadsprogramma
besproken.
Uniek
De extern aangetrokken wethouders blijven deel uit
maken van het college. De burgemeester, de beide
wethouders en de recent benoemde gemeentesecretaris zijn allen lid van de PvdA. Dit is wel uniek
in Nederland. Wat ook uniek in Nederland is, is dat
de fractie van Frisse Wind Harlingen niet meer deelneemt aan de gemeenteraadsvergaderingen, omdat
zij het niet eens is met het collegebeleid omtrent de
REC. Alsof er geen andere belangrijke zaken te doen
zijn in Harlingen... Hun drie stoelen blijven voorlopig leeg! Volksvertegenwoordiging?
Trees Fijnvandraat-Moorman
Fractievoorzitter CDA Harlingen

Van de voorzitter
Visie
De huidige regering heeft in record tijd veel van
haar glans verloren. Premier Rutte maakt excuses
voor niet na te komen verkiezingsbeloften en VVD
en PvdA dalen in de opiniepeilingen. Het zegt iets
over de huidige politici, maar ook over de huidige
samenleving. Dat het nemen van regeringsverantwoordelijkheid niet wordt beloond is bekend. Het
CDA weet er alles van. Maar dat een samenleving zo
snel van politieke voorkeur verandert, zegt ook iets
over de huidige burgers. En dan in het bijzonder over
de Europese.
De wereld verandert in rap tempo. Een recente reis
naar New Zealand en Vietnam heeft dat nog eens
bevestigd. Kranten en Journaals geven een actueel beeld van hoe daar jonge generaties toekomst
gericht kansen pakken. China tintelt van ambities en
is op veel terreinen nadrukkelijk aanwezig. Politiek:
in de regio bouwt men aan een groot China (paspoort affaire). Economisch: mondiaal is men steeds
vaker via licenties baas over havens (Europa) of delfstoffen (Afrika). En Europa? Hebben Nederlanders
een visie op de wereld van morgen? Op werk, welvaart, onderwijs, gezondheidszorg, goed openbaar
bestuur? De discussies over het regeerakkoord van
Rutte II gingen niet over deze zaken, maar onder
aanvoering van De Telegraaf over koopkrachtplaatjes (en die waren slecht onderbouwd).
Visie
Heeft de Nederlandse /Europese samenleving inderdaad geen visie? Of hebben politici die wel, maar
durven ze die niet uit te dragen. Vanuit welk gedachtegoed wil Rutte II de komende jaren Nederland
besturen? Volgens mij is het liberale denken leidend,
waarbij de noodzakelijke bezuinigingen over de burgers worden verdeeld via het draagkracht beginsel.
Met het laatste, de sterkste schouders de zwaarste
lasten, is niks mis. Maar wat blijft is het liberale
denken, in combinatie met een voorkeur voor een
geseculariseerde samenleving. Geen ruimte voor
religie in openbare aangelegenheden. Achter de
voordeur, in eigen huis, prima, maar verder geen
gedoe. Het liberalisme of marktdenken, de “religie”
van deze eeuw, creëert een samenleving van calculeren en presteren. Van “winners” en “losers”. Of zoals
een immigrant het in Christchurch zei: toen we hier
kwamen waren we gelijk, nu hebben we “the haves
en the have-nots”.
CDA
Rutte II is een afspiegeling van een geseculariseerde,
geïndividualiseerde samenleving. Het liberale karakter ervan geeft het CDA unieke kansen. Kansen om
vanuit het eigen gedachtegoed te pleiten voor een
samenleving met minder markt, met minder overheid, maar met meer burgerij. CDA Fryslân pakt die
uitdaging op met hulp van de themagroep Rijnlands
organiseren: anders denken, anders doen. Een eigen
geluid voor een andere samenleving.
Douwe Tamminga, voorzitter CDA Fryslân

Thialf
schaatsmekka van de wereld

Het ijsstadion Thialf voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd en is ingehaald door
ultramoderne ijsbanen in het buitenland, zo blijkt in 2007. De positie van Thialf als internationale
topschaatsbaan staat onder druk. Sindsdien wordt gepraat over de vernieuwing van Thialf:
het moet het schaatsmekka van de wereld worden!
Om ook in de toekomst grote internationale schaatsevenementen in Fryslân te kunnen houden, moet
Thialf de A-status behouden. Maar daarmee houden
de ambities niet op: bij diverse partijen leeft de wens
om van Thialf de modernste baan van de wereld te
maken, met de nieuwste technieken, het snelste
ijs en de allerbeste voorzieningen. Het ene na het
andere plan om dat te bereiken vliegt over de tafel.
Plannen, plannen, plannen
In oktober 2007 komen Aegon, commissarissen en
de directie van Thialf met nieuwbouwplannen van
ongeveer € 70 miljoen bij Skoatterwâld. In september 2008 wijst de gemeente Heerenveen echter een
stuk grond naast het Abe Lenstrastadion aan als
nieuwe plek voor Thialf. In eerste instantie wordt
gedacht dat dit zo’n € 120 miljoen kost, maar begin
2009 is dat al opgelopen naar € 150 miljoen. Omdat
de Bouwgroep Heerenveen en enkele andere partijen deze hoge kosten niet reëel vinden, komen zij
in het najaar met het plan om Thialf ingrijpend op te
knappen voor € 25 miljoen.

In de loop van 2009 worden de verschillende plannen voor Thialf door een regiegroep van gemeente,
provincie en betrokkenen naast elkaar gelegd. Is
renovatie of vernieuwbouw op de huidige plek, wat
€ 50 miljoen zal gaan kosten, het beste plan? Of kan
toch beter worden gekozen voor nieuwbouw bij de
A7 of bij het Abe Lenstrastadion? Deze laatste optie,
die € 120 miljoen zal gaan kosten, wordt als beste
oplossing aangewezen. Dit project komt echter niet
van de grond en daarom komt de regiegroep in
december 2011 met goedkopere nieuwbouwplannen
van € 100 miljoen bij het Abe Lenstrastadion.
Daar steken Provinciale Staten van Fryslân echter
een stokje voor. Een meerderheid vindt het plan
veel te duur. In februari 2012 kiest de provincie daarom (met instemming van de gemeente
Heerenveen) voor vernieuwbouw op de huidige

plaats. Dat kost zo’n € 50 miljoen. Gedeputeerde
Hans Konst neemt een half jaar de tijd om deze
plannen verder uit te werken. In november 2012
komt hij met het voorstel om een nieuw Thialf met
twee ijsbanen te bouwen op de huidige locatie, wat
zo’n € 106 miljoen moet gaan kosten.
CDA: blij met nieuwste plannen
Als CDA Statenfractie Fryslân zijn we blij met de
nieuwste plannen voor Thialf, waarin naast een verbouwde wedstrijdbaan ook een trainingsbaan is opgenomen. Het is een ambitieus en mooi plan, en wij
denken dat deze nieuwe plannen misschien nog wel
beter zijn dan de oorspronkelijke nieuwbouwplannen.
Hiermee is Thialf klaar voor de komende 25 jaar.
De extra trainingsbaan biedt veel mogelijkheden.
Met deze baan er bij kan Thialf zich focussen op
topsporttraining en grote schaatsevenementen en daarin uitblinken. Feitelijk komt er een
labaratoriumhal, waar kan worden gewerkt
aan innovatie. Dat past in de lijn van investeringen in de Technocampus bij Drachten, Wetsus
bij Leeuwarden en een schaatslaboratorium in
Heerenveen. Als CDA Fryslân gaan we voor schaatsen als Friese sport. We willen hierin met visie
langdurig investeren. We investeren in schaatsen
als breedtesport, in de nieuwe Elfstedenhal van
Leeuwarden en in Thialf. Een opbouw van breedtesport naar topsport!

De topsport en de breedtesport worden versterkt,
en het onderwijs, medische faciliteiten, evenementen en innovatieve ontwikkelingen krijgen een
impuls. De plannen zijn goed voor de gebiedsontwikkeling en het vestigingsklimaat van Heerenveen
en zorgen voor werkgelegenheid. Nieuwbouw zet
ons land internationaal op de kaart als innovatieland, als gezond land en als sportland. We laten
duidelijk zien dat schaatsen in de top 10 van sporten in de wereld staat en dat Nederland schaatsland
nummer één is!
Hoe verder
Op 19 december 2012 bespreken we de nieuwste
plannen voor Thialf in Provinciale Staten. Als u dit
katern leest, hebt u misschien via de kranten of
Omrop Fryslân al gehoord wat de resultaten zijn van
die bespreking. Als een meerderheid instemt met de
plannen, wordt gestart met een aanbestedingsprocedure. In juni 2013 moeten Provinciale Staten een
besluit nemen over de dekking van de provinciale
bijdrage van € 50 miljoen. En natuurlijk moet bij
het Rijk en marktpartijen gezocht worden naar dekking voor de resterende € 56 miljoen euro, en dat
zal geen eenvoudige klus zijn. Het laatste woord is
dus nog niet gesproken over Thialf. Wij hopen in elk
geval dat deze plannen snel zullen worden uitgevoerd. Want een nieuw Thialf is goed voor Fryslân!
Johan Tjalsma, CDA Statenlid

Financiële actie

Oorspronkelijk waren wij voorstander van volledige
nieuwbouw van Thialf, zoals in 2011 werd voorgesteld. Die plannen kostten € 100 miljoen, waarvan
€ 40 miljoen voor rekening van de provincie zou
komen. Voor dat plan bleek echter geen meerderheid te vinden, zodat we uiteindelijk instemden met
de vernieuwbouwplannen van € 50 miljoen en een
provinciale bijdrage van € 20 miljoen. Die plannen
blijken nu € 106 miljoen te kosten.
Is Thialf wel zoveel geld waard?
€ 106 miljoen voor een nieuw Thialf, waarvan € 50
miljoen voor rekening van de provincie, is een flink
bedrag. Is dat wel te verantwoorden in deze tijden
van economische recessie? Wij vinden van wel.
Met een nieuw Thialf bereiken we niet alleen dat
Thialf weer aansluit bij de wereldtop, in lijn met het
Olympisch plan. Een nieuwe ijsbaan heeft ook een
positieve invloed op de gezondheid, de economie en
de promotionele waarde van Fryslân.

Volgend voorjaar komt er een financiële actie
om onze verkiezingskas aan te vullen na de
Tweede Kamerverkiezingen van september 2012.
Noteer alvast het bankrekeningnummer:
1949304 t.n.v. CDA Friesland, 8563 AS Wijckel.

Herindeling en gemeenteraadsverkiezingen
Vanaf 1 januari 2014 hoort een deel van Boarnsterhim bij de gemeente Leeuwarden.
En dus worden er in november 2013 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. CDA Leeuwarden
is al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor.
Herindeling Boarnsterhim
Bestuurskracht, schaalvergroting en de financiële
situatie van Boarnsterhim waren in 2009 aanleiding om over de toekomst van de gemeente na te
denken. In november 2010 besloot de gemeenteraad
van Boarnsterhim dat het niet wenselijk was dat
de gemeente zelfstandig zou blijven bestaan. Het

college van B&W werd gevraagd om samen met
andere gemeenten te kijken naar mogelijke vormen
van herindeling. Het resultaat daarvan was dat het
gebied ten noorden van het Prinses Margrietkanaal
met ingang van 1 januari 2014 bij de gemeente
Leeuwarden zal worden gevoegd.
CDA en herindeling
Door de herindeling zijn er verkiezingen nodig om
een nieuwe gemeenteraad samen te stellen. Om
dat goed voor te bereiden heeft het bestuur van
de afdeling Leeuwarden al in 2011 contact gezocht
met het bestuur van CDA Boarnsterhim. Dat resulteerde in een overzicht van hetgeen te doen staat
in de aanloop naar lokale verkiezingen. Maar
alleen een plan is niet voldoende; direct contact en
meedoen zijn zeker zo belangrijk. Daarom zijn twee
leden van het CDA bestuur en de voorzitter van
CDA Heerenveen aanwezig geweest op de ALV van
de afdeling Boarnsterhim om met elkaar kennis te
maken. Het CDA bestuur maakte daar kenbaar dat
het streefde naar een pragmatische aanpak voor
het opheffen - of beter gezegd het opsplitsen - van

CDA Fryslân is de provinciale afdeling van het CDA. Met ongeveer
5000 leden, verspreid over 25 gemeentelijke afdelingen, is het
een levendige politieke organisatie. De huidige voorzitter heeft
aangegeven in de loop van 2013 terug te zullen treden.

Daarom zoekt CDA Fryslân een nieuwe

VOORZITTER
De kandidaat (m/v)

• is een betrokken en overtuigd Christen-Democraat
• is een verbinder en weet afdelingen en leden in al hun diversiteit te
enthousiasmeren en activeren
kan samenwerken met leden, bestuurders en volksvertegenwoordigers
is communicatief vaardig, ook wat betreft nieuwe media
beschikt over voldoende tijd
beschikt over voldoende voeding met maatschappelijk en bestuurlijk Fryslân
is bereid en in staat om de Friese CDA-belangen ook in het landelijk
partijbestuur te behartigen
• kan vergaderingen van Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en andere gremia
goed leiden
• kan zo nodig cultuur- en structuurveranderingen in de partij aanbrengen
• kan goed samenwerken met de CDA-vertegenwoordigers in politieke functies
zonder de verschillende verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen.

•
•
•
•
•

Procedure
Het algemeen bestuur van CDA Fryslân heeft een vertrouwenscommissie
ingesteld die de procedure begeleid. Voorzitter van de commissie is de heer H.
Kerssies. De procedure is er op gericht om in de Algemene Ledenvergadering
van eind april 2013 een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. Medio maart
2013 zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen over de voordracht van de
vertrouwenscommissie. De gesprekken tussen de commissie en kandidaten
zullen in de weken daaraan voorafgaand plaatsvinden.
Informatie
Voor nadere informatie over de profielschets of de procedure kunt u zich
wenden tot dhr. Harry Kerssies, voorzitter van de vertrouwenscommissie, tel.
06-20493051.
Kandidaten die zich herkennen in de profielschets kunnen zich een
sollicitatiebrief met CV voor 15 januari 2013 richten aan het bestuur van CDA
Fryslân, t.a.v. F. Veenstra, secretaris, Junobaan 4, 8802 BN Franeker, of per mail
aan secretaris@cda-fryslan.nl Een gemeentelijke afdeling of een lid dat de
vertrouwenscommissie wil wijzen op een geschikte kandidaat kan dat doen via
hetzelfde adres.

de eigen afdeling. De afdeling houdt op te bestaan
per 1 januari 2014 en de
toekomst van de CDA leden
ligt in de nieuwe gemeenten. Tijdige invloed van de
CDA leden Boarnsterhim
in hun nieuwe afdeling
zou zeer wenselijk zijn.
Besloten werd dat de voorzitters van de betrokken
afdelingen een en ander
zouden concretiseren.
CDA en pragmatische aanpak
In het voorjaar van 2012 vond dit voorzittersoverleg
plaats. Besloten werd dat het afdelingsbestuur van
Boarnsterhim een brief naar zijn leden zou sturen,
waarin op heldere wijze over de toekomst van de
afdeling wordt geïnformeerd:
“De herindeling heeft ook gevolgen voor onze CDA
afdeling. Over de gevolgen voor onze afdeling
hebben we gesproken op de laatste ledenvergadering van oktober 2011. In de tweede helft van het
kalenderjaar willen we als bestuur in praktische
zin het bestuurswerk overdragen aan de afdelingen waaronder onze leden komen te vallen na de
herindeling. Er is dan tijd genoeg voor de nieuwe
afdeling om u uit te nodigen en te betrekken bij
de afdelingsactiviteiten zoals ledenvergaderingen,
bestuurswerk, commissies fractie enz. Er is afgesproken om u actief te benaderen, U bent zeer
welkom in uw nieuwe afdeling.” (citaat brief juni
2012)
In vervolg hierop schrijft de afdeling Leeuwarden
in september aan de CDA leden van de regio waarmee Leeuwarden wordt uitgebreid:
“In de junibrief is de praktische oplossing die wij
hebben gevonden helder omschreven. In de kern
komt die hierop neer: formeel blijft de afdeling
CDA Boarnsterhim bestaan tot de opdeling van uw
gemeente en vanaf september 2012 kunt u in de
nieuw afdeling volledig mee doen. Het is nu dan
ook het juiste moment om u namens ons bestuur
van harte welkom te heten. Vanzelfsprekend hopen
wij op een goede belangstelling en medewerking
van uw kant. We willen u graag ontmoeten, zodat
we elkaar spoedig beter leren kennen. Ook op afdelingsniveau geldt dat we samen meer kunnen.”
(citaat brief september 2012)
CDA op weg naar november 2013
Eerder werd gesproken over een overzicht van activiteiten noodzakelijk in de aanloop naar Gemeenteraadsverkiezingen. Wat is nu de stand van zaken?
• Het AB van de afdeling Leeuwarden telt
een bestuurslid vanuit de noordelijke regio
Boarnsterhim.
• In de Commissie Verkiezingsprogramma is een
fractielid uit Boarnsterhim opgenomen.
• De betreffende leden van Boarnsterhim worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergaderingen
in 2012 en 2013. Op deze wijze hebben zij direct
invloed op het programma en de kandidatenlijst.
• Fractie en bestuursleden brengen in november een
werkbezoek aan Boarnsterhim.
• Voornemen is om binnenkort een ‘thematafel’ over
ondernemen in te beleggen.
• De websites van beide afdelingen zijn gelinkt.
Vanzelfsprekend zal het CDA in Leeuwarden met
de grotere variëteit in haar gemeente rekening
houden; overigens een zaak die van ons al jaren de
vereiste aandacht krijgt.
Theo Joosten
Voorzitter CDA afdeling Leeuwarden

Friese CDA vrouwen

Bezoek Wouda gemaal in Lemmer
Zo’n 25 vrouwen en een enkele heer hebben op 16 november 2012 een bezoek gebracht aan het
Woudagemaal in Lemmer. Hier aan voorafgaand zijn zij door waterschapsbestuurder Harry Boon
voorgelicht over de werkwijze en het nut van het Wetterskip Fryslân.
Eén waterpeil
Wetterskip Fryslân bestaat pas vanaf 2001 in haar
huidige vorm. Zij is geografisch gezien de grootste
van Nederland. De Friese boezem heeft één waterpeil; dat is uniek in Nederland. Mede daardoor is een
Elfstedentocht mogelijk!
Veiligheid
De grootste opdracht van het Wetterskip is het
bieden van veiligheid. Om de 6 jaar worden de dijken
gecontroleerd. Zij worden getoetst op steenbekleding en /of grasbedekking. Zo zal er op Ameland 16
kilometer dijk voor 2017 hersteld moeten worden.
Vanaf 2014 zijn de kosten daarvan voor 50% van het
rijk en 50% voor het Waterschap. Provincies zonder
dijken zoals Drenthe betalen daar aan mee door het
solidariteitbeginsel.
Overstromingskansen
Dijken maar ook bruggen en sluizen langs het
IJsselmeer, de kust van de Noordzee en de grote
rivieren worden regelmatig getest. Als de Lekdijken
doorbreken, dan staat het water tot Schiphol! Een
hoge waterstand bij de grote rivieren is te voorzien
door de toevoer van water bij Lobith; daar liggen de
grootste risico’s. Zij kan een overstroming mogelijk
maken tot aan Dordrecht. Woningbouw in de uiterwaarden wordt zoveel mogelijk geweerd. De over-

Agenda
• 14 januari 2013, 19.30 uur

Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân,
‘t Haske, Vegelinsweg 20, Joure
• 10 april 2013, 14.00 uur

Algemene Ledenvergadering
CDAV Fryslân met bezoek aan Tresoar

CDA Fryslân
wenst u een
gezond en
gezegend 2013!
Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt viermaal per jaar.
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stromingskans varieert van eens in de 10.000 jaar
aan de IJsselmeerkust tot eens in de 1250 jaar aan de
Noordzeekust.
Zuiver drinkwater
De waterkwantiteit is tevens een punt van aandacht.
Hoe kunnen we water bergen, indien nodig afvoeren
en het peilbeheer bij Lauwersoog waarborgen? De
kwaliteit van het water en Nederland voorzien van
goed en zuiver drinkwater is een eerste vereiste. Een
gevolg van deze optimale zuivering is dat het buitenwater zó schoon is dat het aantal inheemse vissen
afneemt, omdat er minder voedsel voor deze vissen

is. Bovendien komen er meer roofvissen, zodat er nog
minder inheemse vissoorten zijn.
Hoge kosten
Alle veiligheidsmaatregelen brengen hoge kosten
met zich mee. De muskusratbestrijding, die nodig
is omdat de ratten de dijken ondermijnen, kost
alleen al € 5 miljoen per jaar. Het Wetterskip
streeft er naar dat de tarieven voor de burger niet
stijgen, door efficiënt te werken, bezuinigingen en
het gebruik van nieuwe technieken. Het streven
is om in 2020 als gemeenten en waterschappen
meer te gaan samenwerken. Dat zou een besparing
opleveren van € 20 miljoen per jaar. Het uiteindelijke doel is om te komen tot één nutsbedrijf, het
Waterzuiveringsbedrijf.
Woudagemaal
Na deze interessante inleiding en het beantwoorden
van de vele vragen is een bezoek gebracht aan het
grootste nog werkende stoomgemaal gemaal ter
wereld, het Wouda gemaal in Lemmer. Ook hier
hadden we een bevlogen gids die ons uitvoerig
vertelde over de werking van het gemaal. De voorafgaande film en de expositieruimte zijn zeer de moeite
van het bekijken waard.
We mogen terugzien op een zeer informatieve en
interessante bijeenkomst. Het belang van een goed
werkend waterschap is zeer nadrukkelijk naar voren
gekomen. Een woord van dank is op zijn plaats voor
de medewerking aan het organiseren van deze dag
door het Wetterskip Fryslân, met name Paula van
den Burg en Harry Boon.
Sjoerdtje Kok, voorzitter CDAV Fryslân

Nieuws Scholings- en Verenigingscommissie

Ervaringen CDA’ers met scholing en vorming
Na elke cursus die we vanuit de Scholings- en Verenigingscommissie organiseren, vullen de deelnemers een evaluatieformulier in. Daarin maken zij kenbaar hoe zij de training hebben ervaren.
Daardoor weten zowel de docent als de consulent wat goed gevallen is of wat bijgesteld moet worden. Hierbij een aantal willekeurige reacties van cursisten op diverse cursussen.
De cursus CDA - gedachtegoed: “Het was een zeer
interessante middag en avond! Ik vond het erg
stimulerend. Heel verheugend ook om te zien hoe
de groep in balans was qua leeftijd en qua verdeling binnen het CDA - spectrum (links/rechts).
Misschien is het CDA dan toch een echte volkspartij
zoals de docente al stelde?!”
De cursus Functioneringsgesprekken voeren:
“Goed om daar inzicht in te krijgen, goede hand
reiking gekregen.” | “Nuttige leerzame opfriscursus,
prima avond.”
De cursus Voorzitter en voorgezeten worden:
“Ik heb een waardevolle middag en avond gehad.
Veel opgestoken.” | “Leuk en ongedwongen.
Veel geleerd en veel gelachen!”
De cursus Netwerken: “Wat meer praktische
training zou, denk ik, toegevoegde waarde hebben.”
| “Moai om sa as CDA’ers der meiinoar oer te
hawwen. Goed netwurke!” | “Vanwege de contacten onderling en de discussie inspirerend!”
De cursus Gebruik Nieuwe Media: “Prima toepasbare cursus. Inspirerend en heel nuttig.” | “6 x P:
Positief. Professioneel. Perfect. Politiek. Pakkend.
Passend.” | “Enthousiaste docent en consulent/
cursusleider.” | “Goed gezelschap, heel vertrouwd.
Echt CDA!”
De cursus Speech schrijven, ‘schrijven voor het oor’:
“Zeer informatief en interessant, vervolgcursus zou
mooi zijn.” | “Misschien wel de beste training die
ik ooit had.” | “Ik moet zeggen dat ik heel veel aan
deze cursus heb gehad. Ik heb het al diverse keren
toegepast. Heel zinvol. Natuurlijk is een mens nooit
uitgeleerd, maar met een speech schrijven kan ik nu
goed uit de voeten.”

Opleidingsprogramma 2013 – I
Voor de eerste helft van volgend jaar denken
we aan het volgende cursusaanbod:
• Ledenzorg, ledenbinding, ledenwerving  
• ‘Scouting van talent’ - training werving- en
selectiegesprekken
• Presenteren/debatteren/improviseren
• CDA-gedachtegoed - in de opmaat naar de
verkiezingen: Hoe het CDA-profiel in de eigen
gemeente helder neer te zetten!!
• Gemeentefinanciën
• Omgaan met Nieuwe Media
• Functioneringsgesprekken voeren
Het definitieve opleidingsprogramma 2013 - I wordt
begin volgend jaar toegezonden. Voor suggesties,
scholingsverzoeken of nadere informatie, kunt u contact opnemen met Jelte Haakma, opleidingsconsulent
CDA Fryslân, (0512) 539 591, haakmaj@hetnet.nl

Uitnodiging
nieuwjaarsbijeenkomst
De Nieuwjaarsreceptie 2013 wordt opnieuw
een bijzondere bijeenkomst. Er is alle gelegenheid voor “moetsje en begroetsje”. Sprekers zijn
Sybrand van Haersma Buma en Harry van der
Molen.

De bijeenkomst is op maandag 14 januari 2013
vanaf 19.30 uur in ‘t Haske, Vegelinsweg 20
te Joure. Alle CDA’ers uit Fryslân zijn van harte
welkom. Mis deze bijeenkomst niet!
Bestuur CDA Fryslân

