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Verkiezingen van Lemmer
tot Leeuwarden
Op woensdag 13 november zijn er in een groot deel van Friesland verkiezingen. De inwoners van de nieuwe gemeenten De Friese Meren, Heerenveen (inc. Boarnsterhim-Zuid) en Leeuwarden (inc. Boarnsterhim-Noord) kiezen
dan een nieuwe gemeenteraad. De lijsttrekkers vertellen in het kort iets over de speerpunten van hun programma.

Frans Veltman van Oudega is
de CDA lijsttrekker in de nieuwe
gemeente De Friese Meren. Hij is
vanaf 2002 actief binnen het CDA,
waarvan de laatste jaren als wethouder van Gaasterlân- Sleat.

Hans Broekhuizen van Heerenveen
is de lijsttrekker van het CDA in de
gemeente die straks bestaat uit de
huidige gemeente Heerenveen en
de dorpen Akkrum-Nes, Aldeboarn, Haskerdijken, Nieuwebrug.

Thea Koster is CDA lijsttrekker in
Leeuwarden en in de dorpen Wirdum,
Reduzum, Warga, Warten, Grouw, Irnsum en Wytgaard. Ze is CDA wethouder in Leeuwarden en zat daarvoor 8
jaar in de gemeenteraad.

Op 1 januari 2014 start de nieuwe
gemeente de Friese Meren. Een
gemeente van rond 52.000 inwoners, verdeeld over 50 kernen. Het is
belangrijk dat de mensen zich thuis
gaan voelen in de nieuwe gemeente.
Vergelijk het met een nieuw huis, je
wilt je daarin thuis voelen, het moet
comfortabel zijn en gezellig. Als CDA
de Friese Meren kiezen we daarom
met ambitie voor speerpunten als
wonen, werken en welzijn. Zo willen
we op het gebied van wonen voor elk
dorp, vlecke of stad een coördinator
als aanspreekpunt bij de gemeente.
Dit combineren we met budgetten
voor dorps- of wijkverenigingen, in te
zetten voor de eigen leefomgeving.
Op het gebied van werken zijn het
voor het CDA de ondernemers die het
verschil maken. Belangrijke sectoren
zijn landbouw, recreatie, het MKB en
de zorg. Deze sectoren moeten de
ruimte krijgen voor verbreding en een
duurzame ontwikkeling.
Bij welzijn moet iedereen mee kunnen
doen. Iedereen heeft talenten, niet alleen voor zichzelf maar ook om ze in
te zetten voor de omgeving. Kansen
voor jongeren door goede scholing- en opleidingsmogelijkheden.
Talentontwikkeling voor jong en oud
via actieve verenigingen. Kansen voor
ouderen door tijdig te zorgen voor
passende huisvesting.
Wij willen een gemeente die de mensen ervaren als vertrouwd en dichtbij.
CDA de Friese Meren: Vertrouwd &
Dichtbij.

Sinds 2010 ben ik in Heerenveen
raadslid voor het CDA en heb ik mij
ingezet voor een nieuw Thialf, de
leefbaarheid in de dorpen, het nieuwe
Molenplein en het stopzetten van een
voorgenomen mega-windpark.
De komende verkiezingen gaan meer
dan ooit om vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dit zijn geen loze
begrippen, maar in deze crisistijd
van grote waarde. En wat mij betreft
leidend voor de toekomstige verhouding tussen inwoners en overheid.
Dat iedereen meetelt is voor mij een
belangrijke reden om lijsttrekker te
zijn van het CDA. In het Fries komt
dit prachtig tot uiting in woorden als
‘mienskip’ en ‘mei-inoar’.
Het is geen geheim dat Heerenveen
het financieel moeilijk heeft. Het college van PvdA, VVD en Gemeente
Belangen betaalt miljoenen aan
rente, voor overtollige kavels. Het
toont geen visie hoe de gemeente op
langere termijn weer kan investeren in
mensen, in de samenleving. In onze
visie is dat nu juist de primaire taak
van de gemeente.
Het CDA wil een sociaal en financieel
solide Heerenveen: de gemeente
moet een stap terug doen en vertrouwen hebben in inwoners en ondernemers. Investeren in mensen, in
dorpen en wijken en niet speculeren
met grond.
Daar zet ik mij voor in: voor een fris
Heerenveen, met het verstand op
de goede plaats. Mei-inoar. Omdat
we al jaren op die manier een sterke
mienskip maken!

De titel van het verkiezingsprogramma
van CDA Leeuwarden is “Werken
aan vertrouwen”. Vertrouwen in de
samenleving! CDA Leeuwarden kiest
voluit voor de samenleving. Onze
(toekomstige) samenleving kan niet
zonder de kracht van mensen, van
gemeenschappen. En dat is iets wat
past bij het CDA. Minder overheid en
meer eigen initiatief.
Als CDA zetten we in op het stimuleren van het maatschappelijk ondernemerschap. Concreet betekent dit dat
we dorpen en wijken belonen die veel
activiteiten ontplooien, maar ook dat
we buurthuizen sluiten als bewoners
niet bereid zijn om zelf ook iets bij te
dragen. We stimuleren maatschappelijke stages en het opzetten door
inwoners van wijkondernemingen en
zorgcoöperaties.
Naast het maatschappelijk ondernemerschap zetten we in op zorg. Zorg voor
ouderen en andere mensen die worden
getroffen door de landelijke bezuinigingen en dit niet zelf kunnen opvangen.
De gemeente moet voor deze mensen
een buffer zijn! Dat doen we niet door
het grenzeloos aanbieden van alle
vormen van zorg, maar door samen te
bepalen welke zorg op maat nodig is.
Maatschappelijk ondernemerschap kan
niet zonder een gezond werkklimaat.
CDA Leeuwarden zet dan ook vol in op
het blijvend versterken van het bedrijfsleven in stad en dorp. Variërend van
MKB tot onderijs, van rijksdiensten tot
levensmiddelenindustrie. Een participerende samenleving kan niet zonder een
gezond bedrijfsleven.

Fryslân

Van de voorzitter

Geen visie
Het vertrouwen lijkt ver weg. Een
laag consumentenvertrouwen en
weinig vertrouwen in de politiek.
Dagblad Trouw onderzocht welke
emoties de politiek opwekt bij mensen. De meest negatieve emotie
in het onderzoek is ‘walgen’. Niet
verbazend is dat deze emotie veel
voorkomt bij de aanhang van protestpartijen. Het stemmen op deze
partijen komt immers vaak voort
uit ongenoegen. Dat 15 % van de
CDA aanhang kiest voor het begrip
walgen als het gaat om de emotie
aangaande de politiek is onthutsend. Mopperen over de resultaten
van dit onderzoek of moedeloosheid is echter wel het laatste wat
wij kunnen gebruiken. Het is tijd
voor nieuw elan, tijd voor enthousiaste vrouwen en mannen, jong en
oud, die er samen de schouders
onder willen zetten.
Onze minister-president liet onlangs weten niet over een visie te
beschikken. Daar doen liberalen
niet aan. De lofzang op de marktwerking is ook minder hoorbaar bij
de liberalen. Net als de sociaal-democraten die wat minder overtuigd
lijken van de Staat als oplossing
van alle problemen.
Het CDA is overtuigd van de kracht
van de samenleving. Minder overheid en meer samenleving. Mensen
die verantwoordelijkheid nemen
en een gemeente- of provinciaal
bestuur dat niet bepaalt, maar waar
mogelijk stimuleert en steunt. Een
overheid die helpt met oplossingen
en niet bij elke oplossing een probleem bedenkt.’ Hoe kan het wel’ in
plaats van ‘daarom kan het niet’.
De visie van het CDA is gelegen in
haar fundament. In het vertrouwen
in mensen en maatschappelijke verbanden. Doe mee en met enthousiasme. De samenleving zijn wij zelf!
Wij vragen bij de komende verkiezingen vertrouwen. Wij moeten echter ook vertrouwen geven. Minder
overheid en meer samenleving!
Bert Kuiper, voorzitter CDA Fryslân
Congres
Elders in dit Katern leest u meer over
het landelijke CDA congres op 2
november aanstaande in Leeuwarden.
Ja, u leest het goed in Leeuwarden!
Kom naar het congres. Laat zien dat
de CDA familie in Fryslân springlevend is en dat Leeuwarden een
geweldige CDA congreslocatie is!

www.cda-fryslan.nl

Er op uit! Duidelijker profileren door in te zetten op een aantal thema’s zoals
#mienskip, #wurk en #gezin. Investeren in netwerken en veel meer maatschappelijke betrokkenheid tonen. Zomaar een paar dingen waar we als CDA Fryslân
op in gaan zetten in de aanloop naar de Provinciale verkiezingen in 2015.

Campagne: tonen
dat we betrokken zijn bij de mienskip
Werkbezoek van CDA Fryslân aan Empatec in 2011 (foto: Friesch Dagblad).

Werk aan de winkel
Hoewel het nog twee jaar duurt
voor er weer provinciale verkiezingen zijn, stond de campagne toch
centraal tijdens ons fractieweekend in
september. Er is werk aan de winkel!
Eén duidelijke conclusie kwam naar
voren: CDA Fryslân moet de boer op.
Naar buiten! De mensen opzoeken.
Dat is niets nieuws, want dat hebben
we al vaker gezegd (maar wat bleek
het lastig om dat uit te voeren!). In de
komende jaren gaan we het echter
écht anders aanpakken. We hebben

genoeg ideeën om het draagvlak voor
het CDA in Fryslân te vergroten. Om
dat te bewerkstelligen, willen we ons
CDA netwerk en de Friese inwoners
nadrukkelijk betrekken bij wat er op
provinciaal vlak speelt. Die werkwijze
hebben we de laatste tijd al opgepakt
en dat bevalt ons goed!

Van Harinxmakanaal
Een praktijkvoorbeeld daarvan: het
Van Harinxmakanaal. Wij vonden de
onderhoudsplannen daarvoor niet ambitieus genoeg en wilden dat verder

wordt uitgediept, zodat het de klasse
IV status krijgt. Om te zien of die
mening werd gedeeld, hebben we in
september contact gezocht met ondernemers langs het Van Harinxmakanaal
en de branchevereniging. We spraken
o.a. met Spaansen Bouwsystemen in
Harlingen, met MCS Container Terminal en Hoekstra Zand en Grind. We
belden met de Schuttevaer en het Projectbureau Westergozone. Ook namen
we contact op met de CDA raadsleden
in Harlingen, Franeker, Leeuwarden en
Menaldumadeel.

Samenstelling CDA Statenfractie Fryslân

Johan Tjalsma,
fractievoorzitter

Henk van der Veen, Statenlid

Cees Vos, Statenlid

Teus Dorrepaal, Statenlid

Portefeuille: Inzet NUON-middelen,
kadernota, Thialf

Vice-voorzitter van de fractie. Portefeuille: Sociaal beleid en zorg

Fernande Teernstra, Statenlid

Secretaris en penningmeester van de
fractie. Portefeuille: Landelijk gebied,
windenergie, ruimtelijke ontwikkeling

Fryslân

Portefeuille: Infrastructuur, zout- en
gaswinning

Portefeuille: Bestuur en veiligheid,
openbaar vervoer

Johan Apperloo, Statenlid

Portefeuille: Water, milieu, wonen

Fenny Reitsma-Hazelhoff,
Statenlid

Portefeuille: Waterveiligheid, cultuur,
taal en onderwijs, krimp/leefbaarheid

Peter ten Hoeve, Statenlid

Portefeuille: Financiën, economie,
recreatie en toerisme

Maaike Prins-Meindertsma,
commissielid
Eerste opvolger van de fractie en
commissielid

De ondernemers en raadsleden
bevestigden ons standpunt en riepen
ons nadrukkelijk op om samen te
werken aan het uitdiepen van het Van
Harinxmakanaal en te kiezen voor
een integrale aanpak. Dat leidde er
toe, dat gedeputeerde Poepjes heeft
toegezegd om voor eind 2013 duidelijk
te hebben wat het uitdiepen van het
Van Harinxmakanaal kost en hoe de
provincie dat kan betalen. In de pers
werd dat positief belicht, en de ondernemers zijn blij met onze inzet!

F-Top
Nog een voorbeeld: het voorstel van
CDA Fryslân voor de F-Top, het Frysk
Technisch Onderwijsplatform. Veel
jongeren zitten, na een paar jaar
werkervaring te hebben opgedaan,
nu werkloos thuis. Voor hen zijn er, in
tegenstelling tot de schoolverlaters,
geen initiatieven om hen zo gauw
mogelijk weer aan het werk te helpen.
CDA Fryslân wil daar wat aan doen
met de F-Top, in eerste instantie in
de metaalsector. De F-Top is een
‘centrale’ van waaruit werklozen - al
dan niet verplicht - extra scholing en
ervaring in vakvaardigheden kunnen
opdoen, zodat zij meer kans hebben
op een goede baan.
Dat plan werken we in samenspraak
met o.a. het bedrijfsleven en onderwijs
uit. We zijn daarvoor in overleg met
een aantal grote en kleine ondernemers uit de metaalsector in heel Fryslân. Hoe kijken zij tegen onze plannen
aan, zijn ze haalbaar en realistisch?
Tegen welke praktische problemen
lopen zij aan bij het opleiden van
nieuwe mensen? Daarnaast zijn we in
gesprek met een aantal onderwijsinstellingen die technische opleidingen
verzorgen. We willen horen wat de
ervaringen zijn van leerlingen en van
werkloze jongeren. Samen willen we
komen tot een goed plan, dat voldoende draagvlak heeft binnen het
onderwijs en bedrijfsleven!

Thema’s
Diezelfde aanpak willen we ook hanteren bij een aantal andere thema’s. Wij
denken dan aan bijvoorbeeld werkgelegenheid, landbouw, jeugdzorg, windenergie, de aanpak van ‘aandachtsgebieden’, de revitalisering van dorpen,
de aanpak van ganzen en het behoud
van weidevogels. Bij al die onderwerpen willen we laten zien dat CDA Fryslân betrokken is bij de Fryske mienskip!
Dat doen we door niet alleen de kennis
van onze eigen CDA bestuurders en leden benutten, maar vooral ook die van
onze Friese inwoners. U mag er dus op
rekenen dat u in de komende twee jaar
van ons hoort!
Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA
Statenfractie Fryslân

Investeren in vakmanschap
Er zijn diverse initiatieven om schoolverlaters aan een baan te helpen,
en genoeg plannen om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten
aansluiten. Voor jongeren die er na een paar jaar werken uit raken is echter
niets geregeld. CDA Fryslân wil daar iets aan gaan doen.
Hij is nog maar 24: Sander, vader
van een zoontje van twee jaar en het
tweede kindje op komst. Op zijn 19e
ging hij al aan de slag als timmerman,
nadat hij de MBO vakopleiding Bouw
had afgerond. Maar na drie jaar werd
hij ontslagen, omdat zijn werkgever
failliet ging. Twee jaar zit Sander nu
al thuis, en een nieuwe baan vinden
lukt maar niet. Daardoor kan hij zijn
praktijkervaring niet opbouwen en
doorgroeien naar allround vakman.
Sander raakt achterop, en dat merkt
hij bij elke sollicitatie.

Zwaar weer
Helaas is Sander niet de enige. De
technieksector zit in zwaar weer;
wekelijks gaan er bedrijven failliet en
komen er mensen op straat te staan.
Dat is ook merkbaar in het onderwijs:
het VMBO en MBO hebben steeds
meer moeite om voldoende leerlingen
te werven voor technische opleidingen
zoals werktuigbouw en elektrotechniek. Technische opleidingen hebben
moeite om praktijklokalen in stand te
houden met moderne apparatuur. Ook
het vinden van geschikte stage- en
werkplekken gaat steeds moeizamer.
De voorspellingen voor de technieksector zijn echter wél gunstig. De
verwachting is dat er binnen een paar
jaar een sterk groeiende behoefte
is aan vakmensen. Mensen die hun
vak beheersen en die thuis zijn in de
nieuwste technieken, faciliteiten en
apparatuur. Mensen die vertrouwd

zijn binnen een arbeidsmarkt waarin
specialisering, mobiliteit en integratie
steeds belangrijker wordt.

Geen aansluiting
Als we nu niet handelen, zullen er
tegen de tijd dat deze voorspelde
groei zich inderdaad aandient te
weinig vakbekwame mensen beschikbaar zijn die goed passen bij de op
dat moment aanwezige vacatures. De
opleidingen en de daarbij beschikbare
faciliteiten sluiten in onvoldoende
mate aan, en diegenen die wel vakbekwaam zijn maar nu werkloos thuis
zitten lopen een forse achterstand op.
Een klemmende vraag dringt zich op:
hoe kunnen we er voor zorgen dat er
genoeg vakbekwame mensen zijn die
de voorspelde vacatures kunnen gaan
invullen?

F-Top
Op 3 juli 2013 kwam CDA Fryslân
daarom met het plan om een pilot te
starten voor een Frysk Technisch Onderwijsplatform (de F-Top), in eerste
instantie gericht op de metaalsector.
De F-Top is een ‘centrale’ van waaruit
werklozen en schoolverlaters - al
dan niet verplicht - extra scholing en
ervaring in vakvaardigheden kunnen opdoen, bijvoorbeeld één dag in
de week. Het doel daarvan is dat er
voor hen meer kans is op een goede
baan en dat er een betere aansluiting
is op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Bovendien blijven werklozen en
schoolverlaters hierdoor betrokken bij

de arbeidsmarkt en wordt hun zelfvertrouwen versterkt.
De F-Top is hiermee een koppelcentrale tussen werkzoekenden en
bedrijven, waarbij het opdoen van
praktijkervaring heel belangrijk is.
Een centrale die de kloof tussen
vakbekwaamheid en de vraag uit de
arbeidsmarkt verkleint. Als dat beter
op elkaar aansluit kan uiteindelijk in
de voorspelde groei van werkgelegenheid in de technieksector worden
voorzien!

Samenwerking
Een initiatief als de F-Top is alleen
uitvoerbaar met een goede samenwerking. In de F-Top werken onderwijs, bedrijven, gemeenten, leerlingen
en mensen die hun vakbekwaamheid
willen vergroten - wel of niet werkloos - met elkaar samen. Daarnaast
moet ook aansluiting worden gezocht

bij andere plannen om de jeugdwerkloosheid te verminderen en de kloof
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te
verkleinen.
Bij de verdere uitwerking van ons plan,
dat door Provinciale Staten is aangenomen, zijn wij allereerst in gesprek
gegaan met diverse ondernemers uit de
metaalsector. Veel van hen leiden nu al
zelf medewerkers op, en zij hebben bevestigd dat er geen initiatieven zijn voor
werklozen die al een paar jaar werkervaring hebben. Wij streven er naar dat
de pilot begin 2014 van start gaat. Daarmee willen we voorkomen dat er een
verloren generatie ontstaat. Door met
elkaar te investeren in vakmanschap
wordt de jeugdwerkloosheid in Fryslân
niet alleen op korte termijn, maar ook
op lange termijn verminderd. Dan kan
ook Sander weer aan het werk!
Teus Dorrepaal, CDA Statenlid

Het is campagnetijd
Het provinciale campagneteam van CDA Fryslân maakt op dit moment
overuren. Begrijpelijk als je weet dat we de komende tijd vier verkiezingen hebben: de herindelingverkiezingen in november 2013, de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gevolgd door de Europese verkiezingen en later de verkiezingen voor de provinciale staten.

Herindelingverkiezingen
Woensdag 13 november zijn
er verkiezingen in de (nieuwe)
gemeenten Friese Meren, Heerenveen en Leeuwarden. Waar
mogelijk ondersteunt het provinciale team de locale campagne.
Zo wordt er samengewerkt op het
gebied van de provinciale pers,
de digitale en sociale media en de
contacten met Den Haag.
Met hart voor hun gemeente en met
hart voor het CDA werken de campagneleiders Ackelyn Stapensea
in de Friese Meren, Douwe Gerlof
Heeringa in Heerenveen en BertJan Butijn in Leeuwarden aan een
goede uitslag op 13 november. Maar
zij kunnen het niet alleen. Vandaar
een oproep aan alle CDA’ers in
Fryslân om hun te helpen.

Hoewel de campagne zich zal focussen op de laatste weken voor de
verkiezingen, vinden er ook nu al
meerdere activiteiten plaats. Zo was
de gehele CDA Tweede Kamer fractie
onlangs op werkbezoek in de drie
gemeenten. Werkbezoeken met een
herkenbare en positieve CDA uitstraling op locatie en in de pers.

CDA-Tweede Kamerlid Peter Oskam is op werkbezoek met stadswachten in Leeuwarden

Vrijwilligers
Doe mee. Help de gemeentelijke
campagneteams. Zij verdienen onze
steun. Met zijn allen campagne
voeren is leuk. Het geeft energie aan
de campaigners en kandidaten. Help
mee in uw eigen gemeente. Maar het
is helemaal geweldig als u vanuit een
andere gemeente hulp aanbiedt.
Dus aarzel niet en geef uw beschikbaarheid door aan campagne@
cda-fryslân.nl

Juf Gea van de Ds. Hasperschool te Akkrum vertelt over de samenwerkingsschool

Friso Douwstra, Campagneleider
Mail: campagne@cda-fryslân.nl, Tel: 06 - 46 02 35 27

www.cda-fryslan.nl

Tweede sneltrein
Leeuwarden en Groningen

In december 2017 moet er per uur een extra sneltrein rijden tussen
Leeuwarden en Groningen. Een tweede sneltrein maakt het reizen tussen de beide Noordelijke hoofdsteden voor reizigers aangenamer. Het
CDA Fryslân juicht deze ontwikkeling van harte toe, maar wil wel zekerheid over de verkeersveiligheid.

De CDA Statenfractie wil daarom
dat er samen met de dorpen een
brede analyse wordt gemaakt van
de veiligheid bij de spoorwegovergangen. Niet alleen te Hardegarijp , maar bijvoorbeeld ook bij
Tytsjerk en Buitenpost.

Transferium Feanwâlden
Met twee sneltreinen per uur worden
Feanwâlden en Buitenpost wisselend
een stopplek. Het CDA ziet samen
met dorpsbelang en politiek Feanwâlden volop mogelijkheden voor een

transferium . Voorzitter Roel Dijkstra
van Dorpsbelang Feanwâlden en wethouder Roelof Bos van Dantumadiel
vragen vanuit de mienskip steun voor
‘Feanwâlden Foarút’. Hiermee wordt
het gebied rond het station Feanwâlden ontwikkeld tot een OV-knooppunt,

waar het prettig overstappen wordt
en waar nabijgelegen dorpen beter
bediend worden, door bijvoorbeeld
bussen.
Meer informatie: website CDA
Fryslân

Met CDAV Fryslân
naar Prinsjesdag ‘13
De Tweede Kamerfractie van het CDA hield begin september haar startweekend te Leeuwarden.
In wisselende samenstelling brachten de Kamerleden, vergezeld van plaatselijke CDA’ers, werkbezoeken aan de herindelinggemeenten. Op de foto’s impressies van de bezoeken.

Wijziging
bankrekening
CDA-Fryslân

Partijcongres
in Leeuwarden
Prinsjesdag 2013 was een historische dag. Voor het eerst na 126 jaar
sprak een man de troonrede uit. Onze
Koning Willem Alexander vergezeld
van Koningin Maxima. CDAV Fryslân
was erbij in Den Haag met 50 leden.
Gezeten op de tribune is genoten van
de stoet die langs paradeerde. Een
stoet van korpsen, cavalerie, koetsen,
paarden en met als hoogtepunt de
Gouden Koets met Koning Willem
Alexander en Koningin Maxima. Via
grote schermen is de troonrede in de

Ridderzaal gevolgd. De sfeer in de
stad was geweldig, met al die mensen
die voor dit prachtige gebeuren naar
Den Haag waren gekomen. Voor
CDAV Fryslân een geslaagde start
van het nieuwe seizoen en een goede
gelegenheid om de jaar activiteiten te
promoten. Met een oproep om elkaar
daar weer te ontmoeten.
Sjoerdtje Kok,
voorzitter CDAV Fryslân

Agenda
12 oktober 2013
Cursus voor kandidaat-raadsleden
2 november 2013
CDA partijcongres te Leeuwarden
13 november 2013	Gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden,
Heerenveen en De Friese Meren
25 november 2013 Provinciale ledenvergadering CDA Fryslân
Meer informatie is te vinden op www.cda-fryslan.nl

Fryslân

CDA Fryslân heeft een primeur.
Zaterdag 2 november aanstaande
is het landelijk CDA congres in ús
haadsted, in Ljouwert. Een succesje
van ons campagneteam dat direct
op “de bok sprong” toen het hoorde
dat de partijcongressen voortaan
meer in de regio zouden worden
gehouden. Het wordt qua opzet ook
een bijzonder congres, zo vlak voor
de herindelingverkiezingen in onze
provincie.
Ons partijcongres in “eigen hûs”. U
mag het niet missen. CDA Fryslân
rekent dan ook op een grote deelname van Friese CDA’ers. Meldt u te
zijner tijd tijdig aan voor deelname.
Laat zien dat het CDA springlevend
is in Fryslân en het Noorden.
Vragen of suggesties? Aarzel niet en
neem contact op met het campagneteam via campagne@cda-fryslan.nl
Tot ziens op 2 november!

Het bankrekeningnummer van
CDA-Fryslân beginnend met
68.65.67... wordt zeer binnenkort opgeheven.
Het nieuwe luidt als volgt:
klassiek:1548.67.535
IBAN:		NL11 RABO 0154
8675 35
tnv CDA-Friesland
OOK voor giften, die aftrekbaar zijn van uw inkomen bij
de belastingaangifte

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de
CDA krant is een uitgave van
CDA Fryslân en verschijnt vier
maal per jaar.
E-mail: balt@fryslan.nl
Internet: www.cda-fryslan.nl
Productie: X-Media Solutions
Druk: Senefelder Misset,
Doetinchem

www.cda-fryslan.nl

www.cda-fryslan.nl

