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Sterke campagnes zorgen
voor verkiezingswinst
Bij de verkiezingen op 13 november in De Friese Meren, Heerenveen en Leeuwarden heeft het CDA overal winst behaald. Complimenten aan het adres van de lokale lijsttrekkers, de kandidaten, de campagneteams, maar zeker ook aan
de campagneleiders Ackelyn Stapensea (De Friese Meren), Douwe Gerlof Heeringa (Heerenveen) en Bert Jan Butijn
(Leeuwarden). Kunnen we iets leren van deze successen? De lijsttrekkers blikken kort terug op hun campagnes.

De tweede partij van
Leeuwarden

Een schitterende uitslag
in Heerenveen

De zaterdag voor de verkiezingen zijn
we met veel vrijwilligers in wijken en
dorpen in gesprek gegaan met inwoners. We kregen positieve reacties.
Verschillende mensen hadden nog
nooit op het CDA gestemd. Maar waren van plan het nu wel te doen. Op
de verkiezingsdag kwamen ’s avonds
na 10 uur de eerste uitslagen binnen.
Deze waren positief. Maar we durfden
er nog niet op te hopen. Partijvoorzitter Ruth Peetoom en fractievoorzitter
Sybrand Buma waren aanwezig om
een feestje met ons te vieren.

CDA Heerenveen kijkt terug op een
mooie uitslagenavond. Enkele honderden stemmen winst leverde een
extra raadszetel op en daarmee een
reële kans om van de oppositie naar
de coalitie te verhuizen.
Basis van de succesvolle uitslag was
de insteek om niet pas 3 weken voor
de verkiezingsdag met de campagne
te beginnen, maar door vier jaar lang
campagne te voeren. Al in 2010 zijn
we begonnen met het uitstippelen
van acties en activiteiten richting de
kiezers. Nu, na de verkiezingen van
2013, doen we dat ook weer richting
de gemeenteraadsverkiezingen in
2018. Niet afwachten, maar zelf de
regie oppakken en laten zien wat je te
bieden hebt.
Ook onze keuze om een persoonlijke
campagne te voeren heeft bijgedragen aan het succes. Kandidaat raadsleden uit de verschillende dorpen en
wijken hebben de ruimte gekregen om
hun eigen campagne te voeren. Door
de combinatie van lokale kandidaten
en lokale thema’s hebben veel mensen de weg terug gevonden naar het
CDA. En dat niet alleen. Veel mensen
laten mij weten nog nooit CDA te hebben gestemd maar dit nu wel gedaan
te hebben. Dat geeft veel vertrouwen
om de komende 4 jaar ons in te zetten
voor de inwoners van de gemeente
Heerenveen.

Duidelijkheid kwam er later op de
avond. CDA Leeuwarden is sinds
twaalf jaar weer de tweede partij,
met een flinke afstand tot de nummer drie ‘s. Nachts kwam daar nog
een zetel bij. We gingen van vijf naar
zes zetels. Op straat merkten we dat
we de laatste vier jaar bij
mensen een goede indruk
achter hadden gelaten. De
campagne was niet de eerste
keer dat ze ons in de wijk tegen kwamen. Dat konden we
oogsten. Dat gebeurde met
een actieve campagne, met
als hoogtepunt het succesvol
CDA congres. De stad en de
dorpen kleurden stukje bij
beetje groen. En de bolletjes
op de stembiljetten rood, bij
de lijst van het CDA.

Fryslân

Klare Taal Bokaal voor
CDA De Friese Meren
Een fantastische campagne door een
geweldig team leidde tot een prachtig
resultaat. Op één zetel na de grootste
partij in de Friese Meren. We zijn in
juni begonnen met het opstellen van
het campagneplan. Daarbij besloten
we om tijdens de campagne niet te
gaan reageren op acties van andere
partijen. Gaan voor een duidelijke
eigen koers. Belangrijk hierbij, positiviteit, enthousiasme en teamgeest
uitstralen.
Van alle kanten hebben we tijdens de
campagne en daarna gehoord dat dit
is overgekomen. Het resultaat,
8 zetels in de nieuwe raad van De
Friese Meren. Bijna de grootste partij.
Maar er waren ook andere mooie
resultaten, zoals het winnen van
de Klare Taal Bokaal. Een bokaal
beschikbaar gesteld door de jeugd
van De Friese Meren. Ook waren we
bij schaduwverkiezingen op scholen
veruit de grootste. In jeugdsoos de
Wissel te St. Nyk was een prachtig
jeugddebat, wat we jaarlijks gaan
herhalen. We hebben hiervoor de
Wissel-beker beschikbaar gesteld.
Door bovenstaande activiteiten blijkt
dat we als CDA een prima aansluiting hebben bij de jeugd. Een kans
voor open doel om de jeugd meer te
betrekken bij de politiek.
Kortom, onze campagne voor de
volgende verkiezingen is al weer
begonnen.

Van de voorzitter
Inspiratie
Inspiratie is een belangrijke bron
in het leven. Het geeft je richting, kracht, enthousiasme en
uithoudingsvermogen. Als CDA
putten wij onze inspiratie uit het
Evangelie, onze kernwaarden en
nu ook uit de zeven principes als
uitgesproken door Sybrand Buma.
Inspiratie vinden we ook in elkaar.
In betrokken vrouwen en mannen
die omzien naar elkaar en helpen
bouwen aan een betere samenleving. Het congres in Leeuwarden
was bijzonder inspirerend en (dus)
een groot succes. Een kleine
duizend deelnemers met een
warme en positieve sfeer. Jacco de
Boer leverde een indrukwekkende
bijdrage. Een moment van overdenking uitgesproken door iemand
met de armen vol tatoeages. Het
centrale begrip Mienskip, voor ons
misschien wat grijsgedraaid, voor
de deelnemers uit de rest van ons
land bijzonder inspirerend.
Binnen het CDA bruist en borrelt
het aan alle kanten. Zeer geslaagde herindelingsverkiezingen. Enthousiaste voorbereidingen voor de
raadsverkiezingen van maart 2014.
Esther de Lange als onze lijsttrekker voor de Europese verkiezingen
in mei 2014. Onze Wim Eilering
als hoogst geplaatste kandidaat
voor noord en oost Nederland! Zet
hem op Wim! Een Statenfractie die
goed bezig is en gedeputeerden
die vanuit hun bredere verantwoordelijkheid mede kleur geven
aan ons CDA. In maart 2015 staan
de Statenverkiezingen gepland,
de eerste voorbereidingen zijn
opgestart.
Voor mij als uw voorzitter is dit alles ook zeer inspirerend. Wij kijken
met z’n allen opgewekt vooruit.
Het CDA krijgt weer kleur op de
wangen. In Den Haag en in onze
mooie provincie. Centraal staat dat
wij het contact met onze (potentiele) achterban moeten herstellen
en verbeteren. Wij moeten terug
lees verder op pagina 2

CDA Fryslân wenst u
gezegende kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2014!
Tot ziens 13 januari 2014 op de
Nieuwjaarsbijeenkomst in ’t
Haske te Joure.

www.cda-fryslan.nl

vervolg van pagina 1
naar de dagelijkse zorgen van
mensen. Niet de bestuurder op
afstand van de dagelijkse realiteit
doch vanuit de dagelijkse realiteit
besturen. Meer ruimte geven aan
de samenleving. Niet de alles beheersende en bepalende overheid,
niet de verdere marktwerking en
het individualisme doch de mens
in zijn omgeving. Met elkaar, de
samenleving.
Werkelijke ruimte voor de samenleving is meer dan wat woorden in
de troonrede. Vanuit het Rijnlands
denken moeten we naar het Rijnlands doen. Simuleren en steunen van initiatieven uit dorpen en
wijken. De straat, de buurt, het dorp
is van de mensen zelf. Bestuurders en ambtenaren ( misschien
die nog het meeste ) moeten de
knop omzetten. De kracht ligt in de
samenleving en niet in het gemeentehuis of het provinciehuis. Geef de
samenleving ruimte en verantwoordelijkheid. Ook als er een keer wat
mis gaat. Heel inspirerend!
Bert Kuiper, voorzitter CDA Fryslân

Medewerkers van
de Statenfractie
In het vorige katern stonden alle leden
van de CDA Statenfractie met hun
portefeuilles genoemd. De Statenfractie wordt ondersteund door twee
medewerkers:
Douwe Gerlof Heeringa, beleids
medewerker en communicatie
adviseur
Beleidsinhoudelijke
ondersteuning op het
gebied van Lân, Loft en
Wetter (o.a. landelijk gebied, infrastructuur, water
en milieu)
d.g.heeringa@fryslan.nl
(058) 292 5802
Sytske Balt-Dijkstra,
communicatieadviseur
Beleidsinhoudelijke
ondersteuning op het
gebied van Boarger &
Mienskip (o.a. sociaal
beleid en zorg, cultuur
en economie)
balt@fryslan.nl
(058) 292 5033

Nieuwe medewerker
provinciaal steunpunt
Sytse Brouwer wordt de
nieuwe steunpunt medewerker van CDA Fryslân.
Sytse was tot kort voorzitter van CDJA Fryslân.
Per 1 januari neemt hij de
taken over van huidige
medewerker Pieter de
Vries. Sytze woont te Stiens. U kunt
hem bereiken op
06-53495485 of mailen naar:

Fryslân

CDA Súdwest Fryslân
en Windenergie
Burgers en politici van Fryslân worstelen met de inpassing van windmolens en windparken in het Friese landschap. Schone energie in Fryslân:
ja! Maar hoe en waar. De CDA fractie van Súdwest Fryslân betrok leden en
anderen bij de standpuntbepaling.
In de CDA-fractie Súdwest Fryslân
wordt al geruime tijd gesproken over
duurzame energie(opwekking). Hoewel er meerdere mogelijkheden zijn
voor schone energie, krijgt windenergie momenteel verreweg de meeste
aandacht. Reden voor de CDA-fractie
om enkele leden te vragen over dit
onderwerp een aanbeveling voor de
fractie te schrijven. Verder kreeg (en
krijgt) de fractie veel informatie van
derden, zowel van voor- als tegenstanders van windenergie. Het gaat
dan minder om windenergie op zich,
maar veel meer over windparken.
Waar worden deze al of niet geplaatst. Wat zijn de afmetingen en wat
te doen met randverschijnselen als
horizonvervuiling en slagschaduw.
Fractielid Pieter Dijkstra “de op deze
wijze verkregen kennis is voor de
CDA-fractie reden geweest om een
avond te beleggen over windenergie.
Op 29 mei jl. heeft een groot aantal
belangstellenden eerst geluisterd
en daarna gediscussieerd met een
drietal boeiende sprekers. Voor de
aanwezigen en de fractie een nuttige
avond”.
Ondertussen besloten rijk en provincie om een groot deel van de (schone)
energie op te wekken via windenergie
en bedacht de provincie dat SWF
daarvan een substantieel deel voor
haar rekening moest nemen. En via
de Landelijke Coördinatie Regeling
“Windpark Fryslân” kwam het IJsselmeer voor windparken in beeld.
Pieter Dijkstra “ Door de vele gesprekken en contacten met leden en
derden over windenergie wisten we

als CDA fractie twee dingen. Súdwest
Fryslân wordt onevenredig belast en
wel zodanig dat wij het IJsselmeer “in
worden geduwd”. En verder wisten we
van de forum bijeenkomst dat wij voor
een windpark in het IJsselmeer de
handen niet op elkaar zouden krijgen.
Integendeel!”

Windpark IJsselmeer
Maar hoe sla je als fractie een brug
tussen het maatschappelijk belang
van schone energie en de gevoelens van de bevolking over nieuwe
windparken. Dijkstra “op 29 juni heeft
de raad van SWF, mede dankzij een
amendement van het CDA, besloten
niet mee te werken aan een windpark
in het IJsselmeer. Wel willen we als
CDA onze verantwoordelijkheid nemen om een redelijk deel van de provinciale opdracht voor schone energie
te realiseren in onze gemeente. In het
amendement wordt dan ook voorgesteld te onderzoeken of windturbines
op en/of in lijn langs de Afsluitdijk
geplaatst kunnen worden. Met deze
opdracht heeft de raad de wethouder
verzocht naar de onderhandelingstafel te gaan”.
De CDA-fractie van Súdwest Fryslân
wil de bijdrage aan schone energie realiseren door de drie huidige
windparken Hiddum Houw, Beabuorren en Windpark A7 op te schalen.
En dat snel bekend wordt wat de
mogelijkheden zijn van windmolens
op of langs de Afsluitdijk. Snel, omdat
de gemeente besluiten van andere in-

stanties over het windpark vóór moet
zijn en omdat de opwaardering van de
Afsluitdijk in 2014 wordt aanbesteed.

Draagvlak
Dijkstra “ wij vinden dat er in alle
gevallen draagvlak moet zijn bij de
bevolking en dat er de mogelijkheid moet zijn van (laagdrempelige)
participatie voor individuele burgers
en organisaties als dorpshuizen,
sportclubs, enz. Door burgers te
laten profiteren van de financiële
revenuen van windparken of turbines
verwachten wij meer draagvlak onder
de bevolking. De CDA-fractie SWF
kiest daarom voor opschaling van
bestaande parken en turbines op of
langs de Afsluitdijk, onder de voorwaarde van voldoende draagvlak en
participatie. Wij blijven hoe dan ook
tegen een windpark in het IJsselmeer,
ook als het rijk daar op aanstuurt!”.
Door in een heel vroeg stadium leden
en anderen te betrekken bij de pro’s
en contra’s van windenergie hebben
wij als fractie behoorlijk kunnen (mee)
sturen in deze maatschappelijke discussie en dat blijven we doen.” besluit
Pieter Dijkstra.

Gemeentelijke zorgteams met lef
De CDA-afdelingen Franeker, Harlingen, Menameradiel en het Bildt hebben zich
door werkers uit de zorgsector laten informeren over de komende veranderingen
van onze verzorgingsstaat. Welke taken krijgt de gemeente erbij en wat betekent
dat voor het CDA verkiezingsprogramma.

Zoeken naar de best passende oplossing
De gemeenten krijgen over ruim
een jaar vele nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van de
zorg, vooral voor hulpbehoevende
ouderen en gehandicapten. Allerlei
voorzieningen van onze verzorgingsstaat vervallen of worden minder vanzelfsprekend (tegemoetkoming scootmobielen, huishoudelijke
hulp, woningaanpassingen, vormen
van begeleiding en verzorging). De
verantwoordelijkheid voor die zorg
legt het Kabinet Rutte II neer bij gemeenten en bij burgers. Gemeenten
moeten daardoor met minder geld
steeds vaker samen met de hulpbehoevende burger de best passende
oplossing zien te vinden.

Minder overheid en gelijkheid,
meer mienskip en zelfredzaamheid
Anton Wijkhuis, CDA fractielid Franekeradeel “ Wij willen de zorg voor ouderen
en kwetsbare inwoners op peil houden
door als de gemeente fors te snijden
in allerlei bureaucratische procedures.
Om de zorg betaalbaar te houden vragen Individuele gevallen en omstandigheden om maatwerk. Maatwerk leveren
door gemeentelijke zorgteams bestaande uit hulpverleners die samen met
de hulpvragende burgers tot concrete
oplossingen komen. Het gelijkheidsbeginsel verandert daardoor”.
De gemeenten staan voor de uitdaging
om via dorps- en sportverenigingen,
kerken en allerlei andere bestaande
sociale structuren de zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg in de
dorpen en wijken te stimuleren en te

ondersteunen. De CDA afdelingen
in Noordwest Friesland zullen in
hun verkiezingsprogramma’s ruimte
bieden voor eigen lokale initiatieven,
zodat die niet worden belemmerd
door standaard procedures en standaard oplossingen. Anton Wijkhuis
“Dat vraagt een cultuuromslag in de
uitvoering. Nodig zijn ambtenaren
met lef en praktisch inzicht. Alleen
dan lijkt het mogelijk om met 30%
minder geld te voorkomen dat er
straks 30% minder zorg in de gemeenten zal zijn”.

Duizend CDA’ers in Fryslân
Twee november 2013 was voor CDA Fryslân een
heugelijke dag. Voor het eerst was het landelijke
CDA congres in Fryslân, in Leeuwarden.
Een zeer succesvol congres met meer dan 1000
CDA vrienden uit heel het land.
Op de vooravond waren er vele werkbezoeken en
campagneactiviteiten in Fryslân.
De provincie kleurde groen, en dat een week voor de
verkiezingen!
We vroegen een drietal bezoekers om een reactie.

CDA Fryslân voorzitter Bert Kuiper heet de deelnemers aan het congres welkom.

Feikje Fokkema
uit Leeuwarden
Ik voelde mij al een tijdje aangetrokken tot het CDA, een partij met
principes en oplossingen voor de
moderne maatschappij. De komst
van het congres heeft mij het laatste duwtje gegeven. Een vriend uit
Oss vroeg me namelijk om mee te
gaan naar het partijcongres . Een
mooie gelegenheid om als nieuw
lid verder kennis te maken met het
CDA en dat het in mijn eigen stad
plaatsvond, maakte het extra bijzonder. Die zaterdag waren we er
al vroeg bij. We besloten eerst een
deelsessie mee te maken van mijn
oud-dorpsgenoot Klaas Jansma.

De link die hij legt tussen skûtsje
bemanning en de rolverdeling binnen de partij, is herkenbaar en met
een flinke dosis humor, een goed
begin van de dag. Ook heb ik genoten van de inspirerende woorden
van onder andere Jacco de Boer,
Ruth Peetoom en Sybrand Buma.
Het inleveren van het startbewijs
voor de Elfstedentocht was voor mij
een prachtig, symbolisch gebaar:
plaatsmaken voor de jeugd waar
dat nodig is.

Doe mee met de komende campagnes
Op woensdag 19 maart 2014 zijn er
gemeenteraadsverkiezingen, met
uitzondering van de herindelinggemeenten. De plaatselijke CDA
afdelingen zijn volop bezig met de
programma’s en kandidatenlijsten.
En met het maken van een campagneplan. Het provinciaal campagneteam kan u daarbij helpen. Neem
dan contact op met Friso Douwstra
campagne@cda-fryslan.nl .
De goede resultaten van de verkiezingen in de herindelinggemeenten
hebben als basis een sterke campagne. Campagne voeren is werken

vanuit een plan en daarna met zijn
allen doen! doen! en nog eens doen!
En dat hebben ze gedaan in de
herindelinggemeenten. Folderen in
dorpen en wijken, debatbijeenkomsten op scholen, forumavonden in
zalen, interviews met kranten en lokale televisie. U kunt meewerken aan
goede resultaten voor de komende
verkiezingen. Meldt u aan bij uw
lokale afdeling als vrijwilliger, of mail
naar campagne@cda-fryslan.nl.
Samen kunnen we meer!

Marian Douma
uit Bolsward

Voor mij was het CDA congres op 2
november een nieuwe ervaring. Ik
wilde erbij zijn omdat in mijn beleving de politiek steeds verder wegdrijft van de burger. Bij zo’n constatering kun je het beste zélf actie
ondernemen. Door te zoeken naar
een partij die bij je past en daar
actief lid van te worden. Het CDA
streeft oprecht naar open communicatie, het elkaar durven aanspreken
op ieders verantwoordelijkheid voor

elkaar en de omgeving. Maar wil
er ook naar handelen. Wij Friezen
zeggen: “Sizzen is neat mar dwaan
is in ding.” Als nieuwkomer voelde
ik me welkom. Dit kwam door de
sprekers, enkele ontmoetingen en
mijn kennismaking met het “Rijnlands denken en doen”. Een model
dat aan het gedachtegoed van het
CDA handen en voeten geeft.

Aleida Bakker uit
Drachten, lid CDA
partijvernieuwing
Er leven allerlei nieuwe initiatieven
binnen het CDA. Op het congres
kon daarover van gedachten worden gewisseld bij twaalf Dialoog
tafels, in de tent Café van de
Vernieuwing. Onderwerpen: o.a.
Principes en praktijk, CDA in grote
steden, CDA kleurrijk en diversiteit,
krachtig besturen.
Namens CDA Fryslân stonden
Douwe Tamminga en ik de mensen te woord bij de tafel Rijnlands

Denken en Doen
in de praktijk. Er is
diepgaand gesproken over diverse
ervaringen. Het mooie is dat steeds
meer mensen ‘om’ zijn. Anders
gaan kijken naar de huidige samenleving: wat willen we wel en wat willen we (niet) meer. Ruth Peetoom
kwam ook langs en kon horen wat
er zoal onder CDA leden leeft. De
volgende keer een grotere tent?
Want we pasten er nauwelijks in.

Drie Friese campagnespecialisten

Friso Douwstra,
provinciaal campagneleider

Dirk-Sierd de Vries, Wim Eilering en Friso Douwstra (van links naar rechts) zijn
samen met 25 anderen uit het hele land in ruim een half jaar tijd opgeleid tot
gecertificeerd campagnespecialist. Tijdens het partijcongres ontvingen zij de
diploma’s uit handen van Jan Peter Balkenende.

www.cda-fryslan.nl

Besturen is een vak
Ben je voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor het CDA in
je gemeente? Of ben je al raadslid in een (fusie)gemeente? Gefeliciteerd!
Maar dat betekent wel dat het CDA deskundigheid en kwaliteit van politiek handelen van jou mag verwachten. Om je daar op voor te bereiden kun je deelnemen
aan een cursusprogramma dat daarop is afgestemd. Data onder voorbehoud.
Definitief programma in december.Nadere informatie: haakmaj@hetnet.nl

Kandidaat raadsleden
Online;

De gemeentelijke organisatie (digitaal)

Cursus 1:

Optreden in het openbaar
Waar staat het CDA voor? (Het CDA-gedachtegoed)
Datum:
zaterdag 18 januari 2014, 09.00u.-13.00u.

Cursus 2:

De raadssimulatie
De praktijk van een raadsvergadering
Datum:
zaterdag 15 februari. 09.00u.-13.00u.

Cursus 3:

Ik ben raadslid, wat nu (na de verkiezingen)
Waar krijg ik mee te maken?
Datum:
zaterdag 17 mei. 09.00u.-13.00u.

Raadsleden
Cursus:

Collegeonderhandelingen
Doelgroep: alle betrokkenen bij de onderhandelingen in 2014.
Datum:
zaterdag 15 februari, 9.30u.-17.00u.

Cursus:

Optimaal functioneren als fractievoorzitter
Doelgroep: Voorzitters en vice-voorzitters van raadsfracties
Datum:
zaterdag 12 april, 9.30u.-15.30u.

Cursus:

Optimaal functioneren als wethouder
Doelgroep: Wethouders
Datum:
zaterdag 12 april, 9.30u.-15.30u.

Van afvalwater naar Energie
Het CDA vrouwenberaad organiseert
op 13 februari 2014 in het kader van
Duurzaamheid een bijeenkomst met als
thema ‘Van afvalwater naar Energie’.
Dit systeem is gerealiseerd in woonwijk
‘Noorderhoek’ in Sneek en gebaseerd
op een proef met vacuüm toiletten.
Sprekers zijn mevr. prof. dr. ir. G. Zee-

man, persoonlijk hoogleraar in Wageningen, dhr. W. de Haan van Wetterskip
Fryslân en dhr. H.R. Heikema van der
Kloet van Woningstichting De Wierden.
Datum: 13 februari 2014 van 16.30 uur
tot 20.00 uur
Locatie: Theater en Kunstencentrum
Sneek.

CDA Waterschapsfractie
De Waterschapsbegroting 2014
wordt binnenkort vastgesteld. Ondanks flinke kostenstijgingen zullen
de lasten voor gezinnen en bedrijven op een aanvaardbaar niveau
blijven. Mede door een krachtige
inbreng van de CDA-fractie zijn
er een aantal forse bezuinigingen
opgenomen.
De hogere kosten zijn o.a. het
gevolg van grotere bijdragen aan
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de Muskusrattenbestrijding
en het wegvallen van dividend van
de waterschapsbank. Toekomstige
besparingen zijn mogelijk door meer
samenwerking met gemeenten op

het gebied van rioolbeheer, waterzuivering en belastinginning.
Lauwersoog
Volgens de huidige overstromingsnormen en klimaatscenario’s is de
afwatering van de Friese boezem
geborgd tot 2030, zonder een groot
gemaal bij Lauwersoog. Toch willen
wij dat er onderzoek wordt gedaan
naar de kosten van een nieuw gemaal
bij Lauwersoog ten opzichte van de
kosten van de huidige boezem-maatregelen. Wij zullen daar binnenkort
een voorstel voor indienen.
Harry Boon, lid Dagelijks Bestuur
Wetterskip Fryslân

Agenda
13 januari 19.00 uur - Nieuwjaarsbijeenkomst te Joure
8 februari 10.00 uur - CDA congres
19 maart - Gemeenteraadsverkiezingen
2 april 14.00 uur - ALV CDAV
14 april 19.30 uur – ALV CDA Fryslân
22 mei - verkiezingen Europees Parlement
Meer informatie is te vinden op www.cda-fryslan.nl

Fryslân

Nieuw bestuur voor CDJA Fryslân
CDJA Fryslân heeft een nieuw bestuur. Alies van der Wal (1987, Wijnjeterp) neemt de hamer over van vertrekkende voorzitter Sytse Brouwer.
Ook is afscheid genomen van Jeljer
Bouma. Jeljer woont nu in Berlijn en
was binnen het bestuur 5 jaar verantwoordelijk voor scholing. Naast Alies
kwamen nog twee enthousiastelingen
in het bestuur Harmien Kroese (1990,
Harlingen) en Giancarlo Formica
(1996, Leeuwarden).
Voor meer informatie over CDJA

Fryslân en de activiteiten voor de
komende maanden kun je contact
opnemen met de secretaris Albert
Wim Reitsma,
cdja@fryslan.nl, 06-24376702.

Van de Bestuurdersvereniging
Alle raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders van het CDA kunnen
een beroep doen op de expertise
van de Bestuurdersvereniging (BSV).
Wij willen u graag ondersteunen bij
een authentieke CDA-aanpak in uw
functioneren!
Bij het bereiken van onze doelstelling staat informeren van leden, de
meningsvorming en het bevorderen
van onderlinge netwerken centraal.
De expertise zoeken we niet alleen bij
de zittende bestuurders, maar ook bij
de “oud”-bestuurders omdat zij vaak
vele jaren, en soms nog, zich actief
hebben ingezet voor het CDA.

Bezoek ‘de Haak
om Leeuwarden’
CDAV: op uitnodiging van gedeputeerde Sietske Poepjes is er gelegenheid om de werkzaamheden rond de
aanleg van de ‘Haak om Leeuwarden’
te bezoeken. Een unieke gelegenheid
om met eigen ogen te aanschouwen
hoe dergelijke grote projecten tot
stand gebracht worden!
Datum: vrijdag 17 januari van 13.00 –
15.00 uur.
Locatie: Projectbureau Vrijbaan,
Snelliusweg 11, Leeuwarden

Als BSV zijn we van mening dat binnen CDA Fryslân meer vanuit een gemeenschappelijk denken, organiseren,
verbinden en ondersteunen, gedacht
kan worden. Het CDA, in de breedte,
organiseert diverse bijeenkomsten,
thema-avonden, algemene ledenvergaderingen en scholingsactiviteiten.
Elk gremium bepaalt, onafhankelijk
van elkaar, haar agenda, data, activiteiten en thematische onderwerpen.
Als bestuurdersvereniging willen we
daarin gezamenlijkheid na streven.
Naar onze opvatting doet dit recht aan
alle inspanningen van alle geledingen
binnen het CDA Fryslân.
Om het contact onder de leden te
bevorderen en de uitwisseling van
kennis mogelijk te maken organiseert
de Bestuurdersvereniging tal van
(doelgroepgerichte) bijeenkomsten.
Enkele voorbeelden hierin zijn de
Waterdag, Politieke rondblik met een
Tweede Kamerlid, Decentralisatie van
taken of Bevoegdheden bij benoeming
van burgemeesters.
Wanneer u weer een uitnodiging van
ons ontvangt, neem dan deel en weet
dat dit wordt gedaan om het CDA
Fryslân sterker te maken ten gunste
van de Mienskip. Uiteindelijk zijn we
daarmee gebaat om tot een sterk en
verbonden CDA te komen!
Hans Visser, secretaris BSV Fryslân

Voorzitter CDAV Nederland op bezoek
				
bij CDAV Fryslân
motiveer vrouwen om in bestuurlijke
of politieke functies plaats te nemen.
Het is nog steeds nodig gezien het
geringe aantal op dit moment.
Josine Westerbeek, de op 2 november
op het CDA partijcongres benoemde
voorzitter van het CDA Vrouwenberaad, heeft een bezoek gebracht aan
het CDA Vrouwenberaad Fryslân.
Josine heeft een lange staat van
dienst. Zij heeft gewerkt bij het CNV,
Wilde Ganzen en parttime bij Randstad.
De nieuwe voorzitter vindt inhoud en
ontmoeting erg belangrijk. Haar koers
en die van het CDAV moet er een zijn
van verbinden en bruggen bouwen.
Zoek ook contact met andere vrouwenorganisaties en werk waar mogelijk samen is haar advies. Activeer en

Sjoerdtje Kok,
Voorzitter CDAV Fryslân

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,
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