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CDA’er Jelte Haakma draagt belangrijk werk over aan opvolger
Tientallen wethouders, raadsleden en bestuurders zijn bij Jelte Haakma op
cursus geweest. Of beter gezegd, zijn als CDA bestuurder of politicus mede
door hem gevormd. Deze zomer draagt Jelte dit belangrijke werk over aan
Durkje Groen. Op verzoek van de redactie sprak Henk Siegers met Scholingen Verenigingsconsulent Jelte Haakma. Een portret van een gedreven CDA’er.
Over zijn leeftijd wil Jelte het niet hebben: “Het gaat er niet om hoe oud je
bent, maar hoe oud je je voelt”. Onze
provinciale opleidingsconsulent voor
het CDA, Jelte Haakma, stopt met
zijn functie, niet omdat hij te oud of
te moe is. Hij voelt zich zo fit als een
hoentje en trekt regelmatig sprintjes in
het zwembad. Vorig jaar mei was het
anders: een zware hartoperatie, revalideren. Maar daarna weer cursussen en
trainingen organiseren. We hebben het
in Fryslân heel goed gedaan: het CDA
zit in veel colleges. Zou dat iets te maken hebben met de gedegen voorbereiding waar Jelte de hand in had?
Binnenkort neemt Durkje Groen, die
secretaris is van de Scholings- en Verenigingscommissie van CDA-Fryslân
en al jarenlang met Jelte samenwerkt,
de taak van hem over. Zij wordt de
nieuwe opleidingsconsulent. Wat ze gemeen hebben is dat ze beiden gepokt
en gemazeld zijn in het onderwijs. En
al wil Jelte het er niet over hebben: “Het
gaat niet om mij, maar om het CDA en
de scholing”, ik krijg toch wat gegevens
los die velen van ons niet kennen. Zo
was Jelte bijna niet gediplomeerd aan
de Kweekschool (later Pabo), omdat hij
nog geen achttien was, toen hij examen
deed. Gelukkig ontdekte men dat er
één examenonderdeel afgenomen
was, toen hij net jarig was geweest.
En zo stond meester Haakma als net
18-jarige voor de klas in Dokkum en
daarna in Zevenhuizen. Later vernam
hij dat de school in St.- Annaparochie
een onderwijzer nodig had.

Tussendoor had hij nog eens gesolliciteerd naar “Hoofd der School” op een
dorp in Zuidoost Fryslân, maar gelukkig werd hij dat niet, want “ze vroegen
niet alleen een directeur, maar ook een
voorzitter van de Oranjevereniging, van
de dorpscommissie en een organist.”
Bovendien moest hij verplicht stoppen
met zijn MO-studie Engels, want daar
zou hij toch geen tijd meer voor hebben, volgens het bestuur.
Jelte werd gevraagd docent te worden
aan de latere Chr. Scholengemeenschap “Ulbe van Houten”. In 1971 werd
hij adjunct- , later waarnemend directeur onder meer belast met de contacten met het havo/vwo en het gymnasium in Leeuwarden. Het moet toch

mogelijk zijn om de kinderen langer in
hun vertrouwde omgeving voortgezet
onderwijs te laten volgen, vond Jelte.
Zijn Mavo veranderde in een soort middenschool waar kinderen tot de derde
klas konden blijven, voor ze naar havo
of atheneum In Leeuwarden verkasten.
Lange tijd was de “Ulbe van Houten”
een voorbeeld voor vele scholen.
Jelte is een christen én een democraat
is hart en nieren. ”We zijn - wat er ook
gebeurt- in Gods hand”, weet hij. Wie
hem zijn beroemde inleidingen hoort
houden tijdens CDA-cursussen, weet
dat hier een man staat, die stáát voor
zijn christendemocratische principes. Dat voelen de duizenden (4553)
cursisten die hij heeft zien langskomen.
Nieuwe raadsleden wordt voorgehouden: “Niet te snel naar oplossingen
gaan, maar steeds proberen je betoog
te enten op de vier uitgangspunten van
het CDA”. De “C” van het CDA is bij
Jelte in goede handen.
Honderdzesentachtig cursussen, honderden docenten, excursies, thema’s
en duizenden deelnemers. Jelte heeft
veel gedaan waarvoor we hem diep
dankbaar zijn. Veel van de huidige
wethouders en raadsleden (en Kamerleden!) zijn mede door hem gevormd.
Maar zijn onzichtbare werk is niet
minder belangrijk: zijn stille diplomatie
als het in een afdeling hommeles was,
of iemand die gewoon om raad kwam.
Niemand ging onverrichterzake weer
terug, al moest wel eens op de beurt
gewacht worden. Op de nieuwjaarsreceptie vroeg een wethouder zich af of
hij soms een nummertje moest trekken,
zoveel mensen wilden met Jelte praten.
Hopelijk zien we hem nog vaak, al is
het niet meer als opleidingsfunctionaris.
Henk Siegers

Durkje Groen nieuwe consulent Scholing en Vereniging
Durkje Groen uit Drachten is per 1 september de nieuwe consulent Scholing en Vereniging van CDA Fryslân. Zij neemt deze belangrijke taak over
van Jelte Haakma. Een korte kennismaking met CDA’er Durkje Groen.
Waarom scholingsconsulent?
Uw ambitie is onze inspiratie, schreef
Teus Dorrepaal eens in een jaarverslag van onze commissie. Het is
die ambitie, motivatie, gedrevenheid
van een lid van een fractie, afdeling
of bestuur om zich te bekwamen.
Dit om ons CDA-gedachtegoed in
praktijk te brengen. Dat is wat mij inspireert om me hier voor in te zetten!

Ik ben geboren in Leeuwarden in
1955; heb ook in Leeuwarden mijn
opleidingen gevolgd (lagere school,
middelbare school en Pedagogische
Akademie). Ben nog altijd werkzaam
in het onderwijs: basisonderwijs,
speciaal onderwijs en op dit moment
docent en zorgcoördinator in het
vmbo te Drachten.

Ik ben 12 jaar actief
geweest in de gemeentelijke politiek,
waarvan de eerste 4
jaar als commissielid
en daarna 8 jaar
raadslid. Alles voor
het CDA, natuurlijk.
Als raadslid ben ik afgelopen maart
gestopt. Tijd voor andere dingen.
Naast mijn politieke werk in de gemeente ben ik bij de provinciale CDA
scholings- en verenigingscommissie
12 jaar secretaris geweest.

Van de voorzitter

Zomer
Het is zomer. Tijd om even op
adem te komen, om te genieten
van hopelijk mooi weer en om even
uit het haastige ritme van alle dag
te stappen. Het leven bestaat te
vaak uit reageren op wat om ons
heen gebeurt, terwijl wij juist bezig
zouden moeten zijn met richting
naar een maatschappij waar mensen met en voor elkaar verantwoordelijkheid willen dragen. Niet de
staat of de markt als (oplossings)
richting maar de samenleving. Het
lijkt wel dat de toekomstbeelden
van de grote politieke stromingen
vervagen en uiteenvallen tot het
gekrakeel over de antwoorden op
de alledaagse vragen. Op zich
begrijpelijk dat het in de discussies
gaat over het financieringstekort,
over de zorg, over werkloosheid,
over het pensioenstelsel en nog
veel meer.
Over het grote geheel, de maatschappijvisie, wordt in mijn ervaring
nauwelijks gesproken.
Onlangs kwam het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA met een
publicatie met de naam : ‘Het CDA
ontleed’. Over de betekenis van de
C, de D en de A.
Aanbevolen lectuur voor de zomer
(en de winter). Een opfrisser en een
aanzet tot het verder doordenken
van ons gedachtegoed. De C vormt
ons fundament, de D onze grondhouding en de A het geluid uit en
naar de samenleving, een oproep
om er samen de schouders onder
te blijven zetten. De publicatie is in
gewone mensentaal geschreven en
bij het Wetenschappelijk Instituut te
bestellen. E-mail : wi@cda.nl.
In de christelijke traditie is er
altijd spanning tussen ideaal en
werkelijkheid. Als christendemocraten werken wij vanuit onze
inspiratiebronnen aan een hoopvol
perspectief.
Laten wij ook deze zomer in rust
nadenken over dit perspectief. In
maart 2015 wordt er een nieuw bestuur van onze provincie gekozen.
Laten wij de inwoners van Fryslân
vertrouwen vragen in de vorm van
hun stem op het CDA, maar ook
vertrouwen geven door werkelijk
ruimte te bieden aan de kracht
van de samenleving. Een hoopvol
perspectief!
Bert Kuiper

Fryslân

www.cda-fryslan.nl

Dispensatie
voor combinatie
wethouderschap en
Statenlidmaatschap

Zorg op de plek
waar het hoort:
dicht bij de
mensen

Het bestuur van CDA Fryslân heeft
dispensatie verleend aan Cees
Vos om het Statenlidmaatschap te
combineren met het wethouderschap. Vos is sinds 2003 (met een
onderbreking in 2007-2009) Statenlid namens het CDA in Fryslân.
Met ingang van 24 april 2014 is
Vos CDA wethouder in Leeuwarderadeel. Voor het combineren
van beide functies heeft CDA
Fryslân toestemming gegeven.

De website van
CDA Fryslân
in cijfers
Een aantal cijfers en feiten over
de website www.cda-fryslan.nl:
2213 bezoekers komen gemiddeld
maandelijks naar de website;
De gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2014 zorgden voor een piek
van 4375 bezoekers in maart 2014;
17% van de websitebezoekers
komt via social media op de
website terecht, waarvan ruim 2/3
vanaf Facebook;
35% van de websitebezoekers bezoekt de website vanaf een tablet
of smartphone.
De populairste nieuwsberichten in
2014 tot dusverre:
Overheden: geef ruim baan aan
Holwerd aan Zee (feb. 2014)
Boerenbelasting: boeren als melkkoe voor de PvdA (jan. 2014)

Meer aandacht
nodig voor
ontsluiting
industrieterrein
Kollum

Het is wat te stil rondom de ontsluiting van het industrieterrein
Jumaheerd in Kollum. Dat was de
conclusie tijdens het werkbezoek op
8 mei 2014 van de CDA Statenfractie Fryslân en CDA gedeputeerden
Sietske Poepjes en Tineke Schokker
aan Kollumerland. Een oostelijke
ontsluiting zorgt voor een vlotte
doorstroom van vrachtverkeer buiten het dorp om en een aanpassing
op De Skieding bij Buitenpost. “Wij
gaan dit opnieuw onder de aandacht
brengen in de gemeenteraad,” zei
fractievoorzitter Willem van der
Veen van het CDA in Kollumerland.

Fryslân

Met ingang van 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg,
werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. De belangrijkste reden daarvoor is dat gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten.
Zij kunnen de zorg daardoor effectiever, goedkoper en met minder bureaucreatie leveren. Vier Friese CDA’ers vertellen hoe deze ‘decentralisatie’ op
dit moment in Fryslân verloopt.

Schokker-Strampel:
“Minsken en gemeenten”
Tineke SchokkerStrampel, CDA
gedeputeerde:
“Der wurdt op dit
stuit hurd wurke
oan trije grutte
desintralisaasjes
op it mêd fan it
sosjale domein:
de WMO, De Wet Wurk en Ynkommen en de Jeugdsoarch. As dat klear
is, is it hiele sosjale domein belein by
de gemeenten. Eins in fanselssprekkende stap, want it giet om saken dy’t
direkt te krijen hawwe mei minsken.
Gemeenten steane it tichtst by de
minsken en hawwe it bêste sicht op
wat nedich is.
Al in tal jierren lyn is de ôfspraak
makke dat tenij net mear de provinsjes mar de gemeenten ferantwurdlik
wurde foar it sosjale domein. Dat
betsjut dat ek de Provinsje Fryslân
gjin sosjaal belied mear makket en
útfiert. Deputearren en Steaten ha
besletten dat wy it stopjen soarchfâldich dwaan sille. It giet no mei namme
oer de ôfbou fan de susydzjes oan de
11 maatskiplike organisaasjes (m.o.’s)
en oer de rol fan Partoer.
Der hat in soad oerlis west mei organisaasjes en gemeenten en koartlyn
hat DS it útstel foarlein oan de Steaten. Dêrby hat DS der foar keazen de
ôfbou wat mear stadichoan te dwaan
as earst soe. De m.o.’s hawwe in grut
frijwilligersnetwurk en dy frijwilligers
dogge in soad goede dingen foar de
Fryske mienskip. Om’t de gemeenten
tige drok binne mei de desintralisaasjes wolle wy elts wat mear tiid jaan,
ek om goed sicht te krijen op wat
der is en benammen op wat foar de
takomst fan belang is. Ek komt der in
tydlike finansjele regeling dy’t hjir oan
bydrage moat.
De Steaten hawwe hjir yntysken yn de
kommisjes oer praat en de planning
is dat der op 18 juny in beslút naam
wurdt. In ûnderwerp dêr’t mei passy
en gefoel oer praat wurdt, wêrby’t it
tagelyk saak is goed de holle derby
te hâlden. It binne wichtige útdagings
dêr’t it CDA graach mei grutte ynset
mei oan de gong is.

Schouwerwou:
“Nieuwe aanpak voor Jeugd
en Gezin ontwikkelen”
Janny Schouwerwou, CDA
wethouder in De
Friese Meren:
“We zijn sinds
2012 projectmatig bezig met
de transities.
Momenteel wordt
hard gewerkt aan de inrichting van
sociale wijkteams en de inkoop van
voorzieningen. Bijzonder is dat we
in samenwerking met het Zorgkantoor en zorgaanbieders in Balk een
pilot hebben die door het ministerie
is erkend als regelvrije zone. Een
wijkverpleegkundige, welzijnswerker
en zorgconsulent werken samen, en
hun ondersteuningsplan wordt zonder
verdere indicatie geaccordeerd. Met
de re-integratiepilot Pastiel lopen
we vooruit op de Participatiewet.
Rondom Jeugd en Gezin ontwikkelen
we provinciaal een nieuwe aanpak
met ruimte voor een lokaal tintje. De
gemeentelijke organisatie wordt aangepast. Er is genoeg te doen!”

Fokkema: “Kânsen foar
Fryske mienskip”
Doeke Fokkema,
CDA wethouder
in Tytsjerksteradiel en ambassadeur van de
VNG voor de
Kanteling: “Wat
in kâns foar it
CDA om ús fyzje
oer de minsk, yn relaasje ta de oar
en de mienskip, no einliks yn praktyk
te bringen. Us ‘âlde’ útgongspunten
blike hjirby in moderne ynfulling te
krijen. Mei in oanpak basearre op ús
fyzje komt de boarger better ta syn
rjocht en moat de oerheid in stap wer
werom dwaan. As wy dy omslach, de
‘Kanteling’, net by de oanpak fan de
nije taken meitsje, dan misse wy in
kans op ynhâld mar sille gemeenten
it finansjeel ek net rêde. Wy moatte
derby doarre ôf te stappen fan rjocht
op deselde stipe foar alle boargers
en gean nei maatwurkoplossingen,

werby de boarger by fragen earst
sels oan set is, de mienskip belutsen
wurdt. As lêtste komt de gemeente
oan bod, mar dan wol as betrouber
fangnet foar minsken dy’t it sels net
oplosse kinne, sadat der gjin minsken
yn ‘e kjeld stean bliuwe. Wy meie
sykje nei oplossings werby profesjonele (soarch)organisaasjes de
romte en it betrouwen krije om ek it
ynformele circuit (de wiken, doarpen,
frijwilligers, ferieningen) te belûken by
needsaaklike stipe. Wat hawwe wy yn
Fryslân in grutte kâns om us romrofte
mienskipsin mear te benutten by de
nije taken yn it sosjale domein.”

Vos: “Het beleid daar waar
het hoort”
Cees Vos, Statenlid CDA Fryslân:
“De provincie
heeft jarenlang
ingezet op het
ondersteunen
van een aantal
maatschappelijke organisaties.
Van Zorgbelang tot FSU, van doven
tot Solidair en van Humanitas tot
Tûmba. Vele, op zich belangrijke
taken worden door hen uitgevoerd
en behartigd. In de afgelopen jaren
hebben Provinciale Staten besloten
om het sociale terrein helemaal over
te dragen naar de gemeentes. Daar
is immers het beste contact met de
doelgroepen. Wij staan voor een
sociale eenheid waar vrijwilligers en
beroepskrachten samen hulp geven
daar het echt nodig is. Dat is best wel
een stap, want het stoppen van subsidies is veel moeilijker dan doorgaan
op de bekende voet.
Het CDA kiest doelbewust voor een
snelle overdracht van deze taken naar
de gemeenten. We zetten in op een
‘warme’ overdracht: de gemeenten
nemen snel de verantwoordelijkheid
en de provincie stelt nog maximaal
drie jaar de totale subsidie beschikbaar. De gemeenten kunnen in de
nieuwe sociale wetgeving dan ruim de
tijd nemen om die taken, die nu door
de 10 organisaties worden uitgevoerd, een actieve plaats te geven in
de participatie. Dit is een echt CDA
punt: subsidiariteit, wat inhoudt dat de
overheid pas optreedt als het echt niet
anders kan en de overheid aansluit op
de ontwikkelingen in de (participatie)
maatschappij. Een belangrijk punt
dat we de komende tijd goed gaan bekijken is de cliëntondersteuning in de
zorg. Die mag niet ondersneeuwen.
De CDA Statenfractie weet dat lang
niet alles nu al is geregeld. We laten
het eerst over, geven een (financiële)
waarborg voor sociale ontwikkelingen
die vooral recht doet aan wat mensen
echt nodig hebben!”

Op bezoek bij de
“Centrale As”

Bestuursvacature
CDAV

Na een succesvol bezoek aan de “Haak” om Leeuwarden was CDA Vrouwenberaad Fryslân op 11 april te gast bij de Centrale As. Voor de tweede
keer op uitnodiging van Gedeputeerde Sietske Poepjes die dit project in
haar portefeuille heeft.
CDA Gedeputeerde Sietske Poepjes
verwelkomde ruim 50 belangstellenden waaronder een aantal mannen.
Zij vertelde dat de Centrale As een
heel ander project is dan de Haak.
Het voorbereiden van het 33 kilometer lange tracé heeft veel tijd gekost.
Na 5 jaar discussie over de mogelijkheden om in Noordoost Fryslân de
verkeersveiligheid en bereikbaarheid
te verbeteren volgde een studie van
rond 5 jaar over het gewenste tracé.
Daarbij is intensief overlegd met de
inwoners van het gebied, met boeren
die zijn verplaatst, met natuurorganisaties over omgevingsplannen en
met lokale (dorp)organisaties over
Kansen voor hun Kernen. Het gevolg
is dat de regio op meerdere manieren wordt gecompenseerd voor de
aanleg van de weg. Dit varieert van
herstel van of compensatie voor verloren natuur, de aanleg van fiets- en
ruiterpaden, recreatieve voorzieningen tot het daar waar mogelijk aanleggen van de een glasvezelnetwerk

Bé de Winter in
DB Wetterskip
Fryslân

Door de noodzakelijke aanleg
van kunstwerken, zoals bruggen,
viaducten en een aquaduct in het
Margrietkanaal bij Burgum komen
de totale kosten van de Centrale As
uit op 400 miljoen euro. De kosten
worden grotendeels betaald door
de provincie. Ook zijn er Europese
gelden en in enkele gevallen dragen
gemeenten bij. De Centrale As
wordt in gedeelten aangelegd en in
gebruik genomen. In de loop van
2015 moet alles klaar zijn.
Het doel van de Centrale As is
een betere bereikbaarheid van het
gebied tussen Dokkum en Garijp,
het verbeteren van de verkeersveiligheid in meerdere dorpen en het
vergroten van de leefbaarheid van
de regio. Het project brengt veel
werkgelegenheid mee. Friese bedrijven worden waar mogelijk ingeschakeld. De gemiddelde snelheid op de
wegen is nu 40 kilometer per uur. De
snelheid over de As gaat naar 100

kilometer per uur. In 2012 is begonnen met de aanleg van de Centrale
As. Een project waar niet iedereen
het in de streek mee eens was. Op
dit moment is ruim de helft van het
project uitgevoerd, c.q. aanbesteed.
De nog te besteden 130 miljoen
euro is onder andere ook bedoeld
voor het herstel van singels, paden
en oevers en het herverkavelen van
landerijen.
Na de toelichting op het project door
Gedeputeerde Poepjes en de heren
W. de Boer en S.Hilarides zijn er
per bus diverse werkzaamheden
bezocht, waaronder het aquaduct
bij Burgum, straks het grootste van
Fryslân. Indrukwekkend wat er
allemaal gebeurt om dergelijke projecten te realiseren. We mogen trots
zijn op een provincie die investeert
in haar platteland.
Sjoerdtje Kok
voorzitter CDAV

PS en WS verkiezingen
18 maart 2015
Op 18 maart 2015 mogen wij weer naar de stembus. Wij kiezen dan Provinciale Staten (PS) en het bestuur van het Wetterskip (WS). Belangrijke
verkiezingen omdat het gaat om het nieuwe bestuur van onze provincie,
maar ook om de nieuwe Eerste Kamer in Den Haag. De leden van de Eerste
Kamer worden gekozen door de leden van de 12 Provinciale Staten. De uitslag van de Statenverkiezingen heeft dus direct gevolgen voor de krachtsverhoudingen in Den Haag!

In het bestuur van Wetterskip Fryslân komen twee nieuwe CDA’ers.
In het DB komt Bé de Winter,
voormalig wethouder van Skarsterlân. In het AB komt Pieter van
der Zaag, oud burgemeester van
Smallingerland. Ze zijn benoemd
in de vacatures die ontstonden
door de benoeming van DB/AB
bestuurslid Harry Boon tot CDA
wethouder van Harlingen. Gedeputeerde Staten hebben de benoeming van Bé de Winter (geen gekozen AB-lid) tot DB lid goedgekeurd.
Van der Zaag stond op de CDA
kandidatenlijst voor het Wetterskip
en volgt Harry op als lid van het
algemeen bestuur. Fractievoorzitter Paula van den Burg: “Harry was
een voortreffelijk bestuurder van
Wettterskip Fryslân. We gaan hem
zeker missen. We wensen hem
veel succes toe met deze mooie
stap in zijn bestuurlijke carrière!”

Kandidatenlijsten.
In het voorjaar hebben alle afdelingen
de gelegenheid gehad om kandidaten
voor te dragen. Ook individuele leden
konden hun belangstelling kenbaar
maken. Voor Provinciale Staten (PS)
hebben zich een veertigtal personen
beschikbaar gesteld en voor Wetterskip Fryslân (WS) ongeveer twintig.
Het bestuur van CDA Fryslân heeft
een Vertrouwenscommissie ingesteld
onder voorzitterschap van de heer
Theo Joosten en een opdracht aan
deze commissie geformuleerd. De
commissie zal in de tweede helft van
juni aan het bestuur van CDA Fryslân
advies uitbrengen. Na de zomer volgt
de besluitvorming en wel in twee
trajecten, voor de lijsttrekkers en voor
de andere kandidaten. De verkiezing
van de lijsttrekkers (voor PS en WS)
zal plaatsvinden in een algemene
ledenvergadering. Het bestuur komt
met enkelvoudige voordrachten.
Tenminste drie afdelingen of ca. 45
individuele leden (1% van het ledental
in onze provincie) kunnen desgewenst
een tegenkandidaat stellen. Naar verwachting worden de lijsttrekkers begin
oktober gekozen. Het voorstel voor de
kandidatenlijsten vanaf plaats 2 wordt

in september aan alle afdelingen gezonden. Aan de afdelingen zal worden
gevraagd om op een voor de hele
provincie zelfde avond een oordeel te
geven over de voorgestelde volgorde
van de kandidaten. De optelsom van
het oordeel der afdelingen (gewogen
naar het aantal leden in een afdeling)
vormt uiteindelijk de kandidatenlijst
voor PS en voor het WS.
Verkiezingsprogramma’s.
Een commissie onder leiding van de
heer Joop Atsma is aan het werk om
de concept verkiezingsprogramma’s
op te stellen. De commissie is gevraagd deze programma’s uiterlijk
de eerste week van oktober aan het
bestuur aan te bieden. Het bestuur
zendt de programma’s in de loop van
oktober naar alle afdelingen. Alle leden kunnen er dan kennis van nemen.
Vervolgens is er gelegenheid tot het
indienen van amendementen (wijzigingsvoorstellen/aanvullingen).
De programma’s worden uiteindelijk
begin december door onze algemene
ledenvergadering vastgesteld.
Bert Kuiper
voorzitter CDA Fryslân

Wegens het vertrek van een bestuurslid zoekt CDAV Fryslân een
enthousiaste vrouw die bereid is
het bestuur te komen versterken.
Het betreft een interessante
functie in een enthousiast team.
Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie (vrijblijvend) contact op met voorzitter
Sjoerdtje Kok. Telefoon 0512361698; mail s.a.kok@kpnmail.nl.

UITNODIGING

7 oktober 2014
Busreis naar
Tweede Kamer
& Vredespaleis
Den Haag
Op 7 oktober 2014 organiseert CDAV
Fryslân een busreis naar de Tweede
Kamer en het Vredespaleis in Den
Haag. In het bezoekerscentrum van
het Vredespaleis wordt een toelichting
gegeven op de aanwezige instellingen
en de werkzaamheden. In verband
met rechtszittingen is het niet mogelijk
het gebouw te bezichtigen. Daarna
gaan we naar de Tweede Kamer waar
we gast zijn van het Tweede Kamerlid
Sander de Rouwe. Na een lunch volgt
een rondleiding door het gebouw. Op
de publieke tribune gaan we een deel
van een vergadering bij wonen. We
sluiten af met een gesprek met Sander
de Rouwe over actuele politieke zaken.
Hebt u dit altijd al willen meemaken? Meldt u dan nu aan!
Er kunnen maximaal 40 vrouwen /
mannen mee. De kosten zijn € 40,– per
persoon, inclusief koffie op de heenreis
en de lunch in het restaurant van de
Tweede Kamer.
Opstapplaatsen:
07.00 uur: Dalstra, Molenweg 6,
9231 HS Surhuisterveen
07.45 uur: McDonald’s, Séwei 4,
8501 SP Joure
U kunt u aanmelden tot uiterlijk
1 september 2014 per e-mail:
m.vdgoot@knid.nl
Graag uw opstapplaats vermelden!
Wilt u uw bijdrage uiterlijk 1 september
2014 over maken naar onze rekening
NL67 ING B000 4226171 ten name van
CDA vrouwenberaad Friesland.
Pas na ontvangst van de betaling is uw
opgave definitief.
Met vriendelijke groet,
Minke van der Goot
secretaris CDAV Fryslân

www.cda-fryslan.nl

Henk Raap
CDA-vrijwilliger

2014

Henk Raap van CDA Tytsjerksteradiel is Super CDA vrijwilliger
2014. CDA besturen, ledenbladredacties, campagneteams,
werkgroepen en dergelijke, ze
bestaan uit vrijwilligers. Allemaal
christendemocraten “yn it spier
foar de mienskip”. Henk Raap van
Ryptsjerk is zo’n vrijwilliger. Hij
maakt vanaf 1992 deel uit van het
campagneteam van CDA Tytsjerksteradiel.
Henk was 9 jaren lid van het
bestuur en vele, vele jaren de drijvende kracht achter het ledenblad
“Op de Hichte”. Reden voor het
bestuur van CDA Tytsjerksteradiel
hem bij het partijbestuur voor te
dragen voor Super CDA vrijwilliger
van 2014 van Fryslân. Tijdens
de ledenvergadering op 22 april
te Burgum verraste provinciaal
voorzitter Bert Kuiper hem met
de toekenning van de titel en het
opspelden van het bijbehorend
ereteken. In totaal heeft het CDA
partijbestuur de erkenning voor
2014 toegekend aan 8 super
vrijwilligers. Ze zijn op donderdag 5 juni allemaal met partner
ontvangen door partijvoorzitter
Ruth Peetoom. Een bezoek aan
de Tweede Kamer maakte deel uit
van een dagje politiek Den Haag.

Henk Raap (midden) met de andere vrijwilligers in de bibliotheek
van de Tweede Kamer.

Opleidingsprogramma 2014
Voor de tweede helft van 2014 wordt
gewerkt aan het volgende cursusaanbod:
• In de oppositie... wat nu
• Basistraining debatteren
• Gemeentefinanciën
Het definitieve Opleidingsprogramma
2014-ll wordt u in september toegezonden. Voor suggesties, scholingsverzoeken of nadere informatie:
Durkje Groen-Tamminga,
vanaf 1 september scholings
consulent CDA-Fryslân,
mailadres: dtamminga@upcmail.nl

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

Fryslân

CDJA trekt jongeren
Veel mensen zien het CDA vaak als een ouderenpartij.
Ten onrechte. Want van de leeftijdsgroep 18- 24 jaar heeft
tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen het grootste
deel CDA gestemd. Een resultaat om trots op te zijn, maar
ook om door te vertellen.
En niet alleen de stemmers waren
jong, ook op de kandidatenlijsten van
CDA Fryslân stonden in 2014 vele jongeren. In totaal zo’n 30, waarvan een
groot deel aanwezig was op de CDJA
aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen. In gezelschap van Sander de
Rouwe en Sietske Poepjes genoten
zij van een heerlijke stamppotmaaltijd. Van de jongerenkandidaten zijn
meerdere verkozen, waaronder twee
fractievoorzitters. Voor de Europese
Verkiezingen leverde CDA Fryslân

met Wiebe Strikwerda de jongste kandidaat; hij kreeg 3.832 voorkeurstemmen. Een prima resultaat!
Er zit toekomst in onze partij! CDJA
Fryslân is een hechte club met leuke
en boeiende activiteiten, zoals congressen en ALV’s, gezellige Politieke
Café’s en interessante werkbezoeken
(o.a. AZC Burgum en de gemeenteraad van Heerenveen). In september
starten we met nieuwe activiteiten.
Mocht uw gemeentelijke afdeling ook
eens een gezamenlijke activiteit willen

organiseren met het CDJA? Schroom
niet om ons een mailtje te sturen. Ken
je (jonge) politiek geïnteresseerden,
of ben je er zelf één? Kom eens langs!
(fryslan@cdja.nl –
www.cdja.nl/afdeling/fryslan)
Met hartelijk Groet,
CDJA Fryslân
Een CDJA lidmaatschap kost € 20,- per jaar
(eerste jaar € 5,-), en CDJA leden zijn gratis
lid van het CDA. (www.cdja.nl)

Hans Visser, secretaris Bestuurdersvereniging

Actieve bestuurdersvereniging CDA Fryslân
Alle raads-,
statenleden,
wethouders,
gedeputeerden en
waterschapsbestuurders van CDA-huize kunnen een
beroep doen op de expertise van de
Bestuurdersvereniging(BSV), afdeling
Fryslân. Wij willen u graag ondersteunen bij een authentieke CDA-aanpak
in uw functie. Bij het bereiken van onze
doelstelling staat het informeren van leden, meningsvorming en het bevorderen van onderlinge netwerken centraal.
Om het contact onder de leden te
bevorderen en de uitwisseling van ken-

nis mogelijk te maken organiseert de
Bestuurdersvereniging diverse (doelgroepgerichte) bijeenkomsten. Naast
de algemene ledenvergaderingen organiseert zij daarom jaarlijks de waterdag
en andere thematische bijeenkomsten.
In het najaar van 2014 staan twee
onderwerpen centraal, namelijk begin
oktober “Wat betekent wateroverlast”
en in november zal er een bijeenkomst
zijn met een 2e Kamerlid van het CDA
“Politieke rondblik”. Eveneens staan
wij open voor suggesties vanuit u als
bestuurder.

recente gemeenteraadsverkiezingen, is
hierbij van belang.
Daarom verzoekt het bestuur van de
BSV om uit uw geledingen een contactpersoon te benoemen waarmee we informatie kunnen uitwisselen. Eveneens
kan de BSV u als bestuurder ondersteunen bij politieke vraagstukken.
Laten we de kracht zoeken in de
gezamenlijkheid. De vertaling van het
CDA-gedachtegoed en de 7 principes
van Sybrand Buma naar de dagelijkse
beleidspraktijk is de belangrijkste missie van de BSV Fryslân.

Om alle bestuurders van dienst te
kunnen zijn is het van belang een goed
netwerk te onderhouden. Een goede
lijst van bestuurders, zeker na de

Wilt u reageren of een naam door
geven van een contactpersoon, neem
dan contact op met Hans Visser,
e-mail: hans-visser@ziggo.nl

Vijf zetels voor het CDA

De campagne voor het Europees
Parlement zit er op. Landelijk 12.000
stemmen voor ús Wim Eilering en
bijna 4.000 voor de jongerenkandidaat Wiebe Strikwerda. We zijn
wederom de grootste van Fryslân
en dat is een mooi perspectief voor
de Statenverkiezingen van volgend
jaar. Na een, zo kort na de gemeenteraadsverkiezingen, moeilijke start
kijken wij terug op een geslaagde
campagne. Alle plaatselijke campainers hartelijk dank voor jullie inzet.

Heel erg bedankt

Tige Tank

Na het horen van de EP-verkiezingsuitslag was de vreugde en dankbaarheid groot. Vreugde door de 5 zetels
die het CDA heeft behouden en
dankbaarheid dat er 8756 mensen in
Fryslân hun vertrouwen aan mij hebben geschonken.
Het was een voorrecht en ik wil u allen danken voor uw stem, uw inzet en
vertrouwen.

“As studint Ynternationale Betrekkingen hie ik altyd in byld by de EU
ferkiezings. Ik haw in protte leart
no’t ik se fan sa ticht meimakke.
Ik wol hjirby alle minsken bedanke
dy’t my holpen hawwe; op wat foar
manier dan ek. It resultaat wat we
as CDA delsetten hawwe makket
my grutsk.”
Wiebe Strikwerda

Namens het campagneteam Fryslân,
Friso Douwstra

Wim Eilering

www.cda-fryslan.nl

