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22 mei Europese verkiezingen

Wim Eilering CDA regiokandidaat
Europees parlement
Nu Europarlementariër Esther de Lange lijsttrekker is geworden voor
geheel Nederland, draagt het bestuur van CDA Fryslân Wim Eilering voor
als nieuwe CDA kandidaat voor de regio Noord en Oost Nederland. Voorzitter Bert Kuiper: ”Esther de Lange was de contactpersoon van de CDA
Europarlementariërs voor onze provincie. We weten dus uit eigen ervaring
hoe belangrijk het is om als regio een eigen contact te hebben in Brussel.
Het provinciaal bestuur draagt daarom, samen met andere noordelijke en
oostelijke CDA afdelingen, Wim Eilering voor als nieuwe regiovertegenwoordiger. Wim staat dan ook centraal in de komende campagne voor de
Europese verkiezingen”. Wim staat op nummer 10 van de lijst.

Nummer 10 CDA lijst
Regiokandidaat Wim Eilering
Wim Eilering is bij veel Friese CDA’ers
bekend van campagnes en debattrainingen. Ook leidde hij meerdere
malen de discussies op de provinciale
ledenvergaderingen.
Wim is een Noorderling. Hij is geboren
en getogen in Emmen. Voor zijn studie
verhuisde hij naar Groningen waar hij
zijn vrouw Janneke (Friezin) ontmoette
en een gezin stichtte. Vanaf 1995
woont Wim in Drachten.
Wim: “in het dagelijks leven ben ik ondernemer. Mijn belangrijkste activiteit
is RetailPlan BV. Ik ontwikkel winkellocaties voor met name supermarkten.
Dit doe ik vaak met beleggers en veelal
ook in goede harmonie met de lokale
overheid. De laatste jaren waren vanwege de crisis niet altijd even gemakkelijk. Als kleine neventak heb ik de
Debatcompany”.
Wim is CDA’er vanaf 1999 en de laatste jaren binnen CDA Fryslân actief als

voorzitter van het provinciaal campagneteam en als debattrainer. Op landelijke en internationale debatwedstrijden
won hij meerdere keren de hoofdprijs,
waaronder die van ‘beste spreker’ op
het CDA debattoernooi.

Wim en Europa
Europa is het continent waarop wij wonen. Daar veranderen we niets aan. De
vraag is hoe wij als Europeanen met
elkaar omgaan. Tot 1945 was dat erg
onstuimig. De ene oorlog na de andere
vond plaats. Op initiatief van bekende
Christendemocraten werd de weg van
Europese samenwerking ingezet. Het
doel was vrede en welvaart. De huidige
vrede en welvaart lijkt nu vanzelfsprekend maar is een groot geschenk.
De ontwikkeling van de Europese Unie
is snel gegaan. En wat mij betreft zijn
we op sommige punten te ver doorgeschoten in regelgeving of juist niet
krachtig genoeg. De EU moet alleen
die zaken regelen die absoluut noodzakelijk zijn en als ze dat doen dan moet
het ook stevig en duidelijk.

Wim en de regio
Europa is het Europa van de regio’s.
Voor onze regio is het daarom erg
belangrijk een eigen vertegenwoordiger in Brussel te hebben die meer doet
dan het verkiezingsprogramma van het
CDA uitvoeren. Het is belangrijk om
de regionale belangen in het oog te
houden, ondernemers te spreken, netwerken te onderhouden en daarmee
kansen voor de regio te initiëren en te
ondersteunen. Werkgelegenheid dankzij de EU hoeft niet beperkt te blijven
tot de haven van Rotterdam, Schiphol
of Brabant. Juist voor het Noorden
biedt de EU grote kansen voor meer
werkgelegenheid en welvaart. Kansen
moet je actief benaderen, bedreigingen
moeten worden geweerd.
De Europese aanbestedingsregels
moeten worden versoepeld om de
regio meer eigen kansen te geven.
Starre richtlijnen moeten plaatsmaken
voor doelgerichte wetgeving. Dat biedt
kansen voor innovatie en kansen voor
de werkgelegenheid in de regio.

Wim en het CDA

Esther
de Lange
lijsttrekker

Esther de Lange is nummer 1 op de
kandidatenlijst voor het Europese
parlement. Zij is vanaf 2007 CDA
Europarlementariër. In Fryslân is
Esther onder meer bekend van vele
spreekbeurten over het Europese
plattelandsbeleid. Met Esther als delegatieleider en Wim als regiocontactpersoon houdt CDA Fryslân goede
ingangen bij het Europese parlement.

Fryslân

Wiebe
Strikwerda
nieuw gezicht
Wiebe Strikwerda (Veenwouden)
is een bekende CDJA’er en staat
op nummer 19 van de kandidatenlijst. Wiebe studeert Internationale
Organisaties en Betrekkingen te
Groningen. Hij hoopt in de campagne met Wim veel stemmen voor
het CDA te behalen en zo een basis
te leggen voor een verdere politieke
carrière.

Het Christen Democratisch Appèl doet
een appèl op mensen om op basis van
Christendemocratische grondslag vorm
te geven aan de samenleving. Die
grondslag is en blijft geïnspireerd op
het evangelie. Daarom voel ik mij thuis
bij het CDA. Omdat het in het evangelie om mensen gaat. God heeft het
beste met mensen voor, wil iedereen
in haar of zijn kracht zetten en laat
niemand in de kou staan. Het is die
combinatie van solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid die mensen
de mogelijkheid geeft en aanspoort het
beste uit zichzelf te halen. Het is de publieke gerechtigheid om dat in beeld te
houden met het oog op een duurzame
toekomst. Ook voor mijn kinderen hoop
ik op duurzame vrede en de welvaart.
Aan dat Europa wil ik werken, in dat
Europa wil ik werken.

Van de voorzitter

Een goede raad!
Het was een spannende uitslagenavond. De eerste landelijke berichten waren voor het CDA slecht.
In Trouw was de volgende ochtend
de vertaling nog te lezen. Ons CDA
zou 500 van de 1500 zetels verliezen.Hoe anders is de werkelijkheid
in Nederland en zeker in Fryslân.
De herindelingsverkiezingen meegerekend blijken wij een stevige
en stabiele partij te zijn. Het zelfde
aantal zetels! In Leeuwarderadeel en Harlingen werd een zetel
gewonnen. In Súdwest-Fryslan
werd het prachtige resultaat van
vier jaar geleden opnieuw behaald.
10 zetels!
Afgelopen zaterdag ben ik samen
met Tineke Schokker op tour
geweest langs verkiezingsactiviteiten in afdelingen in het oosten van
onze provincie. Inspirerend en hartverwarmend. Zoveel enthousiasme
en zoveel ook jonge mensen.
Elke gemeente verdient een
goede raad. Gemeentes krijgen
immers steeds bredere en voor
de bevolking belangrijkere taken.
Wonen, werken en zorg. Dicht bij
en vertrouwd.
Teleurstellend blijft de opkomst. Bijna de helft van de stemgerechtigden komt niet naar het stembureau.
Ze zien de noodzaak niet, weten
het niet en willen niet.
Negativisme brengt ons niet verder
en breekt eerder af. De kracht van
de samenleving ligt bij de mensen
zelf. Niet de overheid en niet de
markt. Wel de samenleving.
Alle gekozen raadsleden gaan nu
hard aan de slag. Daarbij moet
vooral de samenleving ruimte
krijgen. Om zelf oplossingen te
realiseren. Niet opgelegd door de
gemeente maar gesteund door die
zelfde gemeente. Met bestuurders
en ambtenaren die werkelijk ruimte
bieden.
Hartelijk dank aan een ieder die
heeft bijgedragen aan dit bemoedigende resultaat. Alle gekozenen
gefeliciteerd. Nu moet het gebeuren, het gekregen vertrouwen moet
worden waargemaakt.
Succes, doorzettingsvermogen en
voldoening gewenst. Overal bijdragend aan een goede raad!
Bert Kuiper,
voorzitter CDA Fryslân

www.cda-fryslan.nl

Snel internet
in Fryslân
In de komende jaren wordt, onder aanvoering van CDA gedeputeerde Sietske
Poepjes, fors geïnvesteerd in internet
in Fryslân. In de buitengebieden wordt
een snel glasvezelnetwerk aangelegd
en toeristische kernen krijgen gratis
wifi. Hieronder alle feiten op een rij!
Glasvezel in de buitengebieden
De oude en trage internetverbindingen
in de Friese buitengebieden worden
de komende jaren vervangen door een
snel glasvezelnetwerk. Sietske Poepjes:
“Als provincie moeten we zorgen voor
een optimaal leef- en woonklimaat in
Fryslân. Tegenwoordig moet er niet
alleen een asfaltweg liggen, maar ook
een digitale snelweg!” Wie een aansluiting wil op het glasvezelnetwerk, betaalt
daarvoor de gebruikelijke abonnementskosten. De provincie financiert de
extra kosten voor een aansluiting in het
buitengebied mee, o.a. door een aansluitsubsidie. Daar waar de behoefte
aan snel internet het grootst is, gaat de
schep het eerst in de grond. Wie zo snel
mogelijk glasvezel wil krijgen, kan zich
aanmelden op www.friesland.opglas.nl.
Dit is gratis en verplicht tot niets!
Gratis wifi in toeristische kernen
De provincie Fryslân gaat in 2014 gratis
wifi aanleggen in toeristische kernen
in Fryslân. Hiervoor zijn 44 locaties in
Fryslân geselecteerd. Sietske Poepjes:
“Wifi is niet meer weg te denken uit de
samenleving. Internet is voor toeristen
steeds meer een basisbehoefte. Met
deze regeling voorzien wij daarin. Fryslân investeert in een Wifilân voor haar
gasten.” De provincie Fryslân betaalt
de eerste drie jaar alle kosten. Lokale
dorpsbelangen of bijv. winkeliersverenigingen kunnen een aanvraag voor gratis wifi indienen bij de provincie Fryslân,
via de website www.fryslan.nl/wifi.
Peter ten Hoeve, Statenlid CDA Fryslân

Gezocht:

kandidaten voor
Staten- en
Waterschaps
verkiezingen 2015
Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats.
Voor het eerst zullen ook de Waterschapsverkiezingen op diezelfde
dag plaatsvinden. En daarvoor is
CDA Fryslân op zoek naar geschikte
kandidaten!
Alle gemeentelijke CDA afdelingen
kunnen kandidaten voordragen. Ook
kunnen CDA-leden zichzelf kandidaat
stellen. Wanneer u kandidaatstelling
overweegt, kunt u dit nog tot 20 april
2014 aangeven bij de secretaris van
CDA Fryslân, Junobaan 4, 8802 BN
Franeker of via secretaris@cda-fryslan.nl, met opgave van naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.
Meer weten? Kijk dan op www.cdafryslan.nl of mail naar fryslan@cda.nl.

Fryslân

It bart yn Fryslân!
Fryslân verandert. Door de aanhoudende crisis en nieuwe technologieën
verdwijnen er banen, en het geld van de overheden raakt op. Tegelijkertijd
levert dat nieuwe kansen en mogelijkheden op, want daardoor ontstaat er
creativiteit bij de Friese inwoners. Friezen komen zelf met innovatieve en
voordelige ideeën over hoe we met elkaar, het landschap en de wijken en
dorpen moeten omgegaan. De kracht van de mienskip komt naar boven!
Deze eigen kracht van de mienskip, dát staat voor CDA Fryslân
de komende jaren centraal. In de
aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 zal dit voor
ons een groene draad zijn. Want wij
willen een provincie met een sterke
mienskip en nieuwe kansen voor
toekomstige Friese generaties. We
zetten in op samenwerking, omdat

we geloven dat de kracht van Fryslân
ligt bij mensen die met elkaar uitdagingen aangaan en deze overwinnen.
‘Holwerd aan Zee’ is een goed voorbeeld van zo’n gedurfd en innovatief
project, dat de economie en de gehele
streek versterkt. Holwerd wil de vaargeul naar Ameland doortrekken tot aan
het dorp, om daarmee nieuwe kansen

te creëren voor de lokale economie en
toerisme, en krimp en leegstand tegen
te gaan. Een Fries eigen plan dat van
onder op is ontwikkeld. En zo worden
er ook op andere plekken in Fryslân
door de mienskip kansrijke ideeën
ontwikkeld. Het idee van CDA
Harlingen bijvoorbeeld om zonnepanelen alleen op het industrieterrein te
zetten, en daarmee het uiterlijk van
de fraaie binnenstad te behouden.
Dat soort ideeën willen we faciliteren.
Zodat we kunnen zeggen: bij ons in
Fryslân gebeurt het, hier moet je zijn!
Johan Tjalsma, fractievoorzitter
CDA Fryslân

Holwerd in de toekomst:
Een directe vaargeul vanaf de Waddenzee naar het dorp, zodat er een gezellige
drukte ontstaat door alle toeristen?

Holwerd nu:
Stilte in de groene
weilanden…

De toekomst van de zorg
De zorg is in beweging. Links en rechts ontstaan nieuwe zorginitiatieven:
zo worden er nieuwe gezondheidscentra opgezet, kunnen in sommige
verzorgingscentra meer dan alleen de eigen bewoners revalideren en is
de eerste hulp bij ziekenhuizen aan clustering onderhevig.
Dichterbij en goedkoper
CDA Fryslân denkt dat de zorg
buiten de Friese steden sterker en
beter bereikbaar wordt door bijvoorbeeld huisartsen- en ambulanceposten, eerste hulp, fysiotherapie en
wijkverpleegkundigen te combineren. Zo’n combinatie van zorg buiten
de steden biedt meerdere voordelen. De zorg is veel beter bereikbaar
voor de mensen en is bovendien
goedkoper: veel mensen zullen
eerder naar de huisarts stappen dan
naar de duurdere eerste hulppost
van een ziekenhuis.
Licht specialistisch werk
Niet alleen veel eerste hulp, maar
ook licht specialistisch werk kan

Denk mee!
Binnenkort gaat de programcommissie, onder leiding van Joop
Atsma, aan de slag met de verkiezingsprogramma’s van CDA Fryslân 2015-2019 en CDA Wetterskip
2015-2019. Wij zijn benieuwd wat
ú belangrijk vind voor de toekomst
van Fryslân. Denkt u met ons
mee? Via www.cda-fryslan.nl of
cda@fryslan.nl kunt u ons uw
ideeën voor Fryslân doorgeven.
Wij horen graag van u!

goedkoper door huisartsen worden
gedaan. Het uitspuiten van oren
bijvoorbeeld, of sterilisaties. Dat is
goedkoper voor de patiënten, die bovendien vaak de voorkeur geven aan
een behandeling dicht bij huis door
een bekende huisarts, in plaats van
naar een onpersoonlijk ziekenhuis
ver weg te moeten. Ziekenhuizen
kunnen zich dan richten op de zware
eerste hulp en complexe specialistische medische hulp.

Wat vindt u?
Als CDA willen we graag een provinciale discussie opstarten over de toekomst van de zorg in Fryslân, zodat
nieuwe initiatieven zullen leiden tot
een goede en betaalbare dekking van
het zorgaanbod in de hele provincie.
Daarbij moet worden gedacht vanuit
de mensen die zorg nodig hebben.
Wij zijn benieuwd naar de reacties
van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en Zorgbelang. En wij willen ook
graag weten wat ú denkt. Waar loopt
u tegen aan als u zorg nodig hebt, en
hoe kan het Friese zorgaanbod worden verbeterd? Laat het ons weten via
www.cda-fryslan.nl of cda@fryslan.nl!
Cees Vos, Statenlid CDA Fryslân

CDAV te Sneek

Van afvalwater naar energie

CDAV
Stem voor

Europa
Stem op

Wim
Sjoerdtje Kok bedankt de inleiders en panelleden.
Uit afvalwater kan men grondstoffen en biogas winnen en van het restant
(slib) een meststof. Voor deze oude toepassingen ontstaan nieuwe mogelijkheden via vacuümtoiletten. Deze toiletten hebben geen riolering,
beperken daardoor de hoeveelheid water, waardoor de winning van fosfaat, stikstof en kalium uit afvalwater veel zuiverder kan plaatsvinden. In
Sneek staan in de wijk Noorderhoek 32 woningen met een vacuümtoilet.
De toiletten zijn getest door Wetsus en in de praktijk in het kantorencomplex van de Floriade in Venlo.
CDAV’ers werden begin februari
in het Theater te Sneek bijgepraat
over deze nieuwe mogelijkheid om
van afvalwater energie te maken.
Professor dr. ir. mevrouw Zeeman uit
Wageningen gaf de aftrap. Grondstoffen als fosfaat en stikstof worden
schaarser. Het terugwinnen van deze
grondstoffen en energie uit afvalwa-

ter wordt daardoor steeds belangrijker. Spreker Van der Kloet vertelde
dat het gebruik van vacuümtoiletten
wel aanpassingen vraagt, zoals
andere schoonmaakmiddelen. Graag
zou hij het groenafval uit de keuken
willen vermalen en toevoegen aan
het afvalwater, waardoor meer grondstoffen en energie (biogas) kunnen

worden teruggewonnen. Wetterskip
Fryslân is als belangrijke zuiveraar
van afvalwater betrokken bij het project te Sneek. De heer De Haan van
het waterschap ziet vooral in grotere
woonwijken mogelijkheden voor deze
nieuwe wijze van sanitatie. CDA
wethouder mevrouw Gea Akkerman
maakte deel uit van het panel dat
onder leiding van Wiebe Strikwerda
na de pauze de vele vragen van de
aanwezige CDAV’ers beantwoorde.
Voorzitter Sjoerdtje Kok opende de
bijeenkomst met het lezen van het
Scheppingsverhaal en de betekenis
van rentmeesterschap voor de samenleving. Vacuümtoiletten dragen
bij aan een duurzame samenleving.

Mienskip = Mei inoar
In de gemeente de Friese Meren
komen twee projecten tot uitvoering
omdat ze met elkaar verbonden zijn.
CDA wethouder Frans Veltman: “
knooppunt Joure is ook in een ander
opzicht een knooppunt. Het oplossen
van de knelpunten van de rotonde bij
Joure is “geknoopt” aan het verdiepen
en vernieuwen van de Langwarder
Wielen. Al het zand voor de op- en
afritten van de nieuwe rotonde halen
we uit de Langwarder Wielen. Het
grote gat dat daardoor ontstaat wordt
vervolgens gebruikt voor het storten
van de grond welke vrijkomt bij het
uitgraven van de rotonde. Bereke-

ningen tonen aan dat door stromingen van het water er op termijn een
Langwarder Wiel ontstaat met overal
voldoende diepte voor grote zeilwedstrijden”. Het “mei inoar” optrekken
is mogelijk geworden doordat de
provincie als hoofduitvoerder van de
rotonde dit soort samenwerkingen
breed steunt. CDA Gedeputeerde
Sietske Poepjes: “ de provincie stimuleert gebiedsontwikkeling door grote
projecten gezamenlijk en breed uit te
voeren. Gezamenlijk met gemeenten
waardoor zowel voor de provincie
als voor de gemeenten voordelen
ontstaan, voordelen voor de inwoners

van Fryslân. Breed betekent dat waar
mogelijk wensen van direct betrokken
burgers worden meegenomen”. Bij de
Haak om Leeuwarden, De Centrale
As en de weg Drachten-Appelscha
wordt nauw samengewerkt met de
gemeenten en de direct betrokken
burgers.” Het knelpunt is vaak dat er
te weinig geld is om alle wensen te
honoreren” benadrukt de gedeputeerde.

Haak om Leeuwarden

De belangstelling voor het werkbezoek
van CDAV Fryslân aan de “Haak van
Leeuwarden” was groot. Gastvrouw
gedeputeerde Sietske Poepjes kon
met ondersteuning van het projectbureau ruim 50 belangstellende rondleiden, waaronder ook een tiental heren.
Er wordt, zo vertelde zij, veel tijd
besteed aan overleg met de direct
betrokken bewoners rond “de Haak”.
Projecten en wensen worden voor

zover mogelijk ingebed in de werkzaamheden. Zo wilde Marssum graag
een aansluiting op de haven. In eerst
instantie werd gedacht aan een onderdoorgang voor een sloep. Uiteindelijk
kwam er een brug met 2,40 meter
hoogte voor de rondvaart boot. Ook
scholen worden betrokken bij de werkzaamheden. Leerlingen krijgen inzicht
in de werkzaamheden en een kans om
een ontwerp te maken.

Sjoerd Vrieswijk van projectbureau
Vrijbaan vertelde over bij Sijlsterrak gevonden mortiergranaten en
explosieven en over het te bouwen
aquaduct bij Rinsumazijl. De Haak om
Leeuwarden moet eind 2014 grotendeels klaar zijn. CDAV voorzitter
Sjoerdtje Kok haakte in op het aanbod
van gedeputeerde Sietske Poepjes om
ook een werkbezoek aan de Central
As te brengen.

Het is een goede gewoonte dat het CDA
Vrouwenberaad bij verkiezingen het
advies geeft om op een vrouw te stemmen. Daar willen we nu van afwijken. De
lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Esther de Lange is een geweldige
en krachtige vrouw. Zij is als lijsttrekker
zeker van een plaats in het Europees
Parlement.
Dat geldt niet voor Wim Eilering. Wim
is nummer 10 op de CDA kandidaten
lijst. Hij zal minstens 40.000 voorkeur
stemmen moeten veroveren om in het
Europees Parlement zitting te kunnen
nemen. Wim is de enige noordelijke kandidaat en gezien zijn politieke ervaring
een uitstekende vertegenwoordiger voor
het Noorden. Ons advies luidt daarom:

Stem voor Europa, stem op Wim.
Sjoerdtje Kok
Voorzitter CDAV Fryslân

Samenwerken
in de waterketen
Zoals bekend is in het Bestuursakkoord Water opgenomen dat de waterschappen, gemeenten en waterwinningsbedrijven in Nederland moeten
samenwerken binnen de waterketen.
Landelijk moet daardoor per jaar € 450
miljoen bespaard worden op de kosten
van drinkwaterbereiding, riolering en
waterzuivering.
Als afgeleide van het Bestuursakkoord
Water is in Fryslân het Fries Bestuursakkoord Waterketen opgesteld. Dit is
in 2010 ondertekend door alle Friese
gemeenten, de provincie, Vitens en
Wetterskip Fryslân. Doelstelling is
dat gemeenten en Wetterskip in 2020
jaarlijks gezamenlijk €11,5 miljoen
bezuinigen. De gemeenten staan voor
€ 7,8 aan de lat en het Wetterskip
voor € 3,7 miljoen. Dat zijn behoorlijke
bedragen en vraagt een forse inspanning van partijen. Maar onze burgers
varen wel bij een dergelijke besparing
op regionale lasten.
Maar zover is het nog niet. Een project
van Súdwest-Fryslân en het Wetterskip
om een waterketenbedrijf te vormen
voor zuivering- en rioleringstaken bleek
een stap te ver. Partijen blijven streven
naar samenwerking, maar dan op een
minder intensief niveau.
Ondertussen wordt gewerkt aan een
“arkbak”, een denkbeeldige gereedschapskist waarin handvaten worden
aangereikt hoe partijen effectief met elkaar kunnen samenwerken. Het proces
is dus gaande. Lagere lasten voor de
burgers. Laten we hopen dat er schot
komt in dit uitdagende dossier! En dat
hiervoor vanuit het CDA voldoende
aandacht zal zijn bij de komende coalitieakkoorden.
Harry Boon, CDA Waterschapsfractie

www.cda-fryslan.nl

De grootste
van Fryslân
Beste campaigners,
Hartelijk dank voor
jullie inzet, creativiteit
en steun voor de campagne van het CDA
in jouw gemeente.
Campagnevoeren doe je met z’n allen, en dat hebben jullie gedaan. Op
bus- en treinstations, aan de deur, op
TV, Radio, in debatten of op internet.
Jullie waren er en daardoor was het
CDA er. Trots op jullie als campagnevoerders, fantastisch.
En het heeft gewerkt wat een prachtige winst, het CDA is sterker geworden. De grootste partij van Fryslân.
Mede door jullie inspanningen.
Nu op naar de Europese verkiezingen
van 22 mei.

Verkiezingen

Campagne voeren
is gewoon leuk
Campagne voeren is mensen ontmoeten. Tijdens debatbijeenkomsten,
in kantines, op stations, op straat of
in het plaatselijke CDA huis.
De meeste gesprekken op straat
gingen over zorg. Crisis en werk
kwamen weinig ter sprake. Kritiek
van mensen ging bijna altijd over de
politiek. Verwijten aan politici “die

er niks van maken”. De kloof tussen
wat mensen van hun bestuurders
verwachten en wat ze ervan ervaren
is groot. Te groot. Mensen ergeren
zich ook aan de grote TV debatten.
Heeft geen niveau!
Iedere verkiezing, campagnetijd
heeft een eigen ”sfeer”. Was er de
vorige campagnes veel kritiek op het

CDA (samenwerking met de PVV),
bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was de sfeer heel
anders. Duidelijk veel sympathie voor
het CDA. Op de laatste zaterdag
voor de verkiezingen waren ruim 750
CDA’ers actief in Fryslân; veel groen
op straat of sportveld. De foto’s zijn
duidelijk: campagne voeren is leuk.

Friso Douwstra,
campagnevoorzitter CDA Fryslân

Opleidingen

Scholing
versterkt
campagne

Een goede voorbereiding is het
halve werk. Dat geldt niet alleen voor campagnes, maar ook
voor raadsleden, bestuurders en
wethouders. Het afgelopen jaar
nam een 300 CDA’ers deel aan
de trainingen en workshop van
onze Scholing en Verenigingscommissie. Opleidingconsulent Jelte
Haakma: “scholing en vorming
versterken de deskundigheid,
kwaliteit en vakbekwaamheid van
onze CDA bestuurders en volksvertegenwoordigers. Investeren
in kennis loont. Niet alleen bij
campagne voeren, ook bij het bestuurderswerk in eigen gemeente
en afdeling. Op de foto’s hiernaast
staan voor mij dan ook veel bekende gezichten.”.

Agenda opleidingen
12 april: Cursus fractievoorzitters
(samen met Groningen en Drenthe)
17 mei: Deel 4 van de Kandidaat raadsledencursus - de afsluiting

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
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