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Nieuwe bestuurders voor provincie en waterschap
Volgend jaar kiezen we op woensdag 18 maart zowel nieuwe bestuurders voor de provincie Fryslân als ook voor
Wetterskip Fryslân. In dit Katern volop nieuws over deze belangrijke verkiezingen. Als lijsttrekkers zijn voorgedragen Sander de Rouwe (Provinciale Staten) en Bé de Winter (waterschap). Nummer twee op de statenlijst is Sietske
Poepjes. Wat zijn hun ambities?

Sander de Rouwe

Sander de Rouwe (33) gaat de boeken in
als jongste lijsttrekker ooit van het Friese
CDA. Geboren, getogen en nog steeds
woonachtig in Bolsward. Getrouwd met
Lianne, vader van 5 kinderen en sinds
2007 Lid van de Tweede Kamer.

‘Mijn hart is altijd blijven kloppen
voor de politiek dichtbij huis. Het is
voor de mensen die mij goed kennen, geen verrassing dat ik weer
terugkeer naar de regio’, zegt Sander
over zijn aanstaande vertrek uit de
Tweede Kamer.
Als Kamerlid zette Sander de Rouwe
zich heel vaak in voor de Friese
zaak. Weg uit Den Haag, terug naar
Fryslân. Een bewuste keuze? “Ja,
ik heb er heel goed met mijn vrouw
over nagedacht en we hebben allebei
gezegd: solliciteren. Je inzetten voor
de nationale politiek is prachtig, maar
de grote wereld is voor mij niet die
van Den Haag, maar van de kleine
samenleving waar mensen elkaar
kennen. In onze provincie is die
identiteit zo prachtig sterk: dichtbij en
vertrouwd, maar wel met een positieve blik naar de toekomst. Dat is uniek
en daar wil ik aan bijdragen”.
Wat was het moment dat je weer terug verlangde naar de politiek dichtbij
huis? “Dat weet ik nog heel goed.
Dat was eerder dit jaar op campagne
met onze lokale CDA kandidaten.
De contacten met de eigen Friese
inwoners, het “moetsje en groetsje”,
maar ook de lastige dilemma’s eerlijk
bespreken. Heel dicht op de samenleving, dat vind ik het mooist. Het
CDA is de partij van de Mienskip, dat
mogen we uitdragen en moeten we
koesteren. Samen met alle andere
49 topkandidaten kijk ik uit naar de
campagne die onze partij vanuit de
Christendemocratie weer de plaats
geeft waar we horen: voluit en midden in de (Friese) samenleving.
Ik heb er enorm veel zin in!

Fryslân

Sietske Poepjes

Bé de Winter

Sietske Poepjes is geboren op 21 augustus
1979 in Harlingen. Opgegroeid in Makkum.
Later gewoond in Groningen (rechtenstudie) en Lemmer (gewerkt bij de gemeente
Lemsterland). Statenlid van 2007 tot 2011.
Sinds september 2011 gedeputeerde. In portefeuille: infrastructuur, milieu en glasvezel.

De beoogde CDA-lijsttrekker voor de verkiezingen van Wetterskip Fryslân is Bé de Winter. Bé is 61 jaar jong, veertig jaren gelukkig
getrouwd met Rinny en samen hebben ze 2
kinderen en sinds kort ook 2 kleinkinderen.
Bé woont in Sintjohannesga.

Fryslân heeft zelfverzekerde inwoners.
Inwoners die weten wat ze willen én
weten hoe ze dat moeten verwoorden.
Ik geloof in een provinciebestuur dat
er voor zorgt dat mensen zo goed mogelijk uit de verf komen. De economie
moet daarom gestimuleerd worden
door te zorgen dat Fryslân goed bereikbaar is én blijft. Niet alleen over de weg
maar ook via het water. Bedrijven zijn
daar afhankelijk van. Niet alleen “de
grote jongens”. Óók het MKB: de ruggengraat van de Friese economie.
Maar een mens (en onze provincie) is
méér dan enkel economie. Ik geloof
in een Fryslân met oog voor het landschap en zorg voor de natuur. Hier wil
ik voor strijden zonder dat tekort wordt
gedaan aan menselijke en economische belangen. Met een gezonde portie realiteitszin kunnen mens en natuur
goed samengaan.
Daarnaast moeten we zorgen dat we
“de boot niet missen” met glasvezel.
Belangrijk voor de digitale bereikbaarheid van onze provincie. De provincie
is in 2014 begonnen met de aanleg
hiervan. Deze klus moet worden afgemaakt. Samen met lokale mensen
(dorpsbelangen, bedrijventerreinverenigingen) en gemeenten, werkt de provincie aan de aanleg van een glasvezelnet. Zonder de inzet van lokale mensen
en organisaties is dit ondenkbaar. Mijn
ervaring is dat overheidsprojecten pas
écht slagen als betrokkenen meedoen.
Dit alles is helemaal in lijn met het CDA
gedachtegoed.
Ik ga, samen met de andere mensen
op onze lijst, voor een zichtbaar CDA in
een sterke campagne. Langs de deuren, in de weilanden en op het web kunt
u ons vinden. Tusken de minsken.

Reeds vele jaren ben ik uit volle overtuiging lid van het CDA en heb ik diverse
rollen vervuld namens de partij. Dertien
jaar heb ik deel uit mogen maken van
de gemeenteraad van Skarsterlân en
aansluitend ben ik wethouder geweest
in deze mooie (voormalige) gemeente.
In de richting van het definitieve moment van herindeling tot de gemeente
De Friese Meren heb ik in september
2012 een andere ( parttime) klus opgepakt buiten de politiek. Ik moet bekennen dat het wel even wennen was en de
politiek zo nu en dan wel heb gemist.
Vanaf eind mei van dit jaar mag ik via
mijn huidige rol als DB-lid van Wetterskip Fryslan weer bestuurlijk actief
zijn namens het CDA. Als portefeuillehouder primaire keringen (dijken),
bodemdaling, eilanden en muskusrattenbestrijding binnen het dagelijks
bestuur van het Wetterskip heb ik een
boeiende klus.
Nu aan mij de uitdaging om als lijsttrekker de CDA standpunten m.b.t. het
Wetterskip uit te dragen op basis van
het verkiezingsprogramma voor de komende periode.
Er liggen voldoende uitdagingen en
opgaven voor de komende bestuursperiode. Denk aan zaken als het borgen van veiligheid via maatregelen,
de veenweide problematiek en niet te
vergeten het financiële vraagstuk en de
gevolgen daarvan voor de tariefstelling
richting burgers en bedrijven.
We hebben een lijst waarin vele deskundigheid is vertegenwoordigd. Dat
geeft vertrouwen voor de toekomst.
Verder gaan we gezamenlijk optrekken
met de kandidaat Statenleden om een
goed verkiezingsresultaat te bereiken.
Bij voorbaat vraag ik uw steun in uw rol
als ambassadeur van onze partij.

Van de voorzitter

18 maart 2015
De verkiezingen van Provinciale
Staten en Wetterskip Fryslân lijken
nog ver weg. Toch werken wij binnen de partij al geruime tijd aan de
voorbereidingen. Op 8 september
heeft het bestuur van CDA Fryslân
de advies kandidatenlijsten vastgesteld. Op 4 oktober worden in
een algemene ledenvergadering de
beide lijsttrekkers gekozen. Het bestuur heeft Sander de Rouwe (voor
PS) en Bé de Winter (voor WF)
voorgedragen. Wij zijn erg blij met
deze twee lijsttrekkers en hopen dat
op 4 oktober velen van onze leden
aanwezig zullen zijn! De afdelingen
vergaderen op 24 oktober over de
kandidatenlijsten. Eventuele door
afdelingen gewenste verschuivingen op de lijsten zullen worden
verwerkt opdat op 1 december de
definitieve kandidatenlijsten bekend
zijn.
Van de huidige Statenfractie komen
naar verwachting 4 van de 8 leden
terug in de nieuwe fractie. Uiteraard
afhankelijk van het verkiezingsresultaat. Henk van der Veen, Cees
Vos, Peter ten Hoeve en Johan
Apperloo hebben besloten te stoppen. De laatste per direct. Maaike
Prins zal de opengevallen plaats in
de Staten innemen. Graag dank ik
Johan Apperloo hartelijk voor zijn
inzet.
Voor onze gedeputeerde Tineke
Schokker was dit proces van voorbereiding van de lijsten teleurstellend. Tineke is vier jaar Statenlid
geweest en aan het einde van deze
periode acht jaar gedeputeerde.
Het bestuur draagt nu Sander de
Rouwe en Sietske Poepjes voor
als kandidaat gedeputeerden in
de komende zittingsperiode. Voor
het bestuur was het een moeilijke
keuze. Wij hebben echter meer
gekwalificeerde kandidaten dan
zetels en moeten dus kiezen. Het is
een keuze voor de langere termijn
geworden. Het doet pijn dat wij als
gevolg daarvan na de verkiezingen
afscheid moeten nemen van een
uitstekende gedeputeerde.
Wij gaan nu op weg naar 18 maart
2015. Geïnspireerd en met enthousiasme verder op weg naar een
samenleving die niet wordt beheerst door de overheid of door de
marktwerking. De kracht ligt bij de
mensen zelf. Daar staan wij voor!
Bert Kuiper

www.cda-fryslan.nl

Naar Lemmer als Poort van Fryslân
“Dat Lemmer niet aan het voeteneinde
van de provincie ligt, maar de Poort
van Fryslân hoort te zijn werd ons
duidelijk in een bezoekje aan Lemmer op 30 augustus jl. In gesprek met
ondernemers en verschillende ‘echte’
Lemsters werd geanimeerd gesproken
over de toekomst van het dorp, waar
de kracht van Lemmer ligt en natuurlijk
over de frustraties rond de hoogtijdagen in het watersportdorp. Er staat dan
regelmatig een file auto’s voor de brug.
Een bewoner tijdens het gesprek in
Lemmer: “Kinst kofje en broadsjes
meinimme ast foar de brêge stietst te
wachtsjen... it duorret in ivichheid.”
Het oplossen van het knooppunt om
Lemmer en de streek beter bereikbaar
te maken is een provinciale gelegenheid. Het college van Gedeputeerde
Staten koos uit een aantal opties voor
een betere aanpassing van de huidige
weg, dat wil zeggen: nu geen aquaduct

of nieuwe rondweg. Maar we vinden
dat het daarmee niet klaar is. We
zoeken met Lemmer naar een visie
die meerdere jaren beslaat en ingaat
op de ontwikkelingen van de regio.
In oktober komt het onderwerp ‘Traverse Lemmer’ op de Statenagenda.
Voor het CDA is het belangrijk om
toekomst bestendig te denken. Dat
er nu geen aquaduct komt, geeft
voor de toekomst meer ruimte ‘out
of the box’ te denken. Die toekomst
van Lemmer Poort van Fryslân ziet
er spannend uit, met de toenemende
populariteit van het stoomgemaal en
binnenvaart én een mogelijke nieuwe
sluis.
Henk van der Veen
CDA-Statenlid
Roel Roelevink
CDA De Friese Meren

Het Waddenfonds is
net het Waddengebied:
elke dag weer anders

Het Waddenfonds is opgericht om
een duurzame en kwalitatieve impuls
te geven aan ecologie en economie
van het Waddengebied. Sinds 2012
zijn de provincies Noord-Holland,
Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Tineke
Schokker is voorzitter van het fonds.
De aanvragers van subsidie uit het
fonds zijn zeer divers van aard. Een
kijkje in de keuken.
De Energie Coöperatie Ternaard
bijvoorbeeld. In maart 2014 werd
dit een coöperatie, die dorpsbreed
zonnecollectoren op woningen wil
installeren. Door een flinke bijdrage
uit het Waddenfonds kunnen bewoners makkelijker instappen omdat ze
geen investeringskosten betalen.
Ook een pilot kwelderontwikkeling
Koehoal kreeg steun uit het fonds.
Met een innovatieve methode wordt
baggerslib verspreid door natuurlijke
transportprocessen. De proeflocatie
ligt nabij Koehoal in de Friese ge-

Finale in het windmolendossier
“Het is een emotioneel geladen discussie waar voor- en tegenstanders
recht tegenover elkaar staan. Voor
onze fractie gelden de afspraken
zoals die gemaakt zijn in het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Deze kan ik met het oog op
onze CDA-uitgangspunten goed
verdedigen. Eerder schreef ik in de
krant (april, 2014) dat schone energie
van ons allemaal is. En dat we duurzamere bronnen voor energie zoeken:
oude grondstoffen zoals aardgas en
olie raken op en maken ons klimaat
niet beter. Het opwekken van schone
energie is niet alleen verstandig: als
CDA’er vind ik het ook een maatschappelijke taak. We moeten de
aarde niet met een schuld doorgeven
aan nieuwe generaties.”
Als fractie hebben we het initiatief
‘Fryslân foar de Wyn’ gesteund. Het
is namelijk een bijzondere coöperatie van partijen die met én vanuit de
mienskip opzoek gingen naar draagvlak, participatie van omwonenden én
sanering van oude molens. Voor het
CDA belangrijke principes. De uitkomst verwachten we medio oktober
2014 en die wordt gepresenteerd door
een commissie onder leiding van oudminister Pieter Winsemius.
Hierover nemen de Staten in novem-

Fryslân

ber een beslissing waar de molens
geplaatst worden.
Vanuit Den Haag werd Fryslân geacht
om voor 1 juli van dit jaar de locaties
aan te wijzen. Hiervoor hebben we
uitstel gekregen om met de samenleving te zoeken naar ideeën. Vast staat
dat de coalitie van PvdA, CDA en
FNP akkoord gaat met een toekomstige 530,5 aan Friese megawatt aan
windenergie. We gaan in november
kijken naar een goede mix.

Van de jaarlijkse baggerslib in Harlingen van ongeveer 1,2 miljoen m³,
zal circa 20.000 m³ ingezet worden
voor kweldergroei bij Koehoal. De
bedoeling is dat de natuurlijke opslibbingssnelheid van de kwelders (nu:
1 tot 2 centimeter per jaar) ongeveer
verdubbeld kan worden. Dit heeft
ecologische en waterveiligheids voordelen. De pilot is ook onderdeel van
onderzoek.
Op Terschelling staat het elzensingellandschap onder druk, omdat de
singels niet meer consequent worden
onderhouden. Terschelling is het
enige Waddeneiland met elzensingels
op de overgang van duinen naar de
polder. Het gaat om totaal bijna 95
km elzensingel, waarvan bijna 83 km
in eigendom is van zo’n 100 particulieren. Het fonds ondersteunt een
herstelplan, waaronder een digitale
werkomgeving.

Eerste plattelandswoningen
aangesloten op glasvezelnetwerk
Binnenkort krijgen de eerste 400 woningen op het Friese platteland een
internetverbinding via glasvezel. Acht
projecten in Fryslân krijgen hiervoor
subsidie van de provincie Fryslân.
“Maar hier blijft het niet bij,” verwacht
gedeputeerde Sietske Poepjes. “Er
zijn 30.000 percelen in Fryslân waar
nu nog gebruik wordt gemaakt van
een telefoonlijntje. Ruim 5500 mensen hebben al aangegeven graag een
glasvezelaansluiting te willen hebben.”

Provincie betaalt de helft

Fernande Teernstra
CDA-Statenlid

meente Franekeradeel, bij Tzummarum aan de Waddenkust.

De kosten van de aanleg voor de eerste acht projecten - o.a. in de Brekkenpolder, Follega-Easterga, Sybrandahûs, Surhuisterveen en Langedijke
- zijn ruim € 2,5 miljoen. De provincie
betaalt hiervan de helft vanuit een
speciaal Breedbandfonds; de andere
helft wordt betaald door de mensen
die gebruik willen maken van het glasvezelnetwerk. De partijen hebben nu
drie maanden de tijd om de financiering voor het project rond te krijgen.
Op 1 juni 2015 moeten de projecten
gereed zijn. Poepjes: “Nu is het zaak
om zo snel mogelijk de schep in de
grond te zetten. De provincie begeleidt de partijen hierbij waar nodig.”

Wifi
Tegelijkertijd investeert de provincie
Fryslân ook in gratis wifi in toeristische kernen. De kernen van Langweer, Heeg, Appelscha, Woudsend,
Sneek, Harlingen en Balk hebben
inmiddels al de beschikking over een
Wifinetwerk. Wanneer toeristen inloggen op het Wifinetwerk, komen ze uit
op de website www.beleeffriesland.
nl. Daar vinden ze informatie over de
plaats waar ze op dat moment zijn.
“Internet is voor toeristen een basisbehoefte,” vindt Poepjes. “Deze wifiregeling komt daaraan tegemoet.’’

Ook glasvezel of wifi?
Glasvezel: www.friesland.opglas.nl
Wifi: http://www.fryslan.nl/wifi

Oproep aan leden en afdelingen
Kandidatenlijst: zoals gebruikelijk behandelen de CDA afdelingen de advieskandidatenlijst op één en dezelfde avond. Door het provinciaal bestuur
is gekozen voor vrijdagavond 24 oktober.

Advieskandidatenlijst Wetterskip Fryslân
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naam
Bé de Winter
Paula van der Burg
Piet Kuipers
Rinus van Stee
Marten Speerstra
Jan van Zanden
Dirk Visser
Atze Holwerda
Aukje de Jong-de Jong
Lammert Mulder
Broer Roorda
Jacob Sinkeldam
Jochem Puite
Daniel Tangerman
Frans Tjallingii
Wiepke Schukken
Symen Tamminga
Jan de Kam
Bert Kuiper
Harry Boon

M/V
man
vrouw
man
man
man
man
man
man
vrouw
man
man
man
man
man
man
man
man
man
man
man

Geb. jaar
1953
1950
1955
1951
1948
1957
1956
1967
1956
1950
1963
1984
1947
1970
1951
1947
1956
1957
1946
1955

Woonplaats
St. Johannesga
Sloten
Gerkesklooster
Boijl
Lemmer
Oudehaske
Joure
Ee
Langweer
Opeinde
Grou
Witmarsum
Harlingen
Veenwouden
Appelscha
Dronryp
Leeuwarden
Aldeboarn
Langweer
Harlingen

Advieskandidatenlijst Provinciale Staten
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Naam
Sander de Rouwe
Sietske Poepjes
Johan Tjalsma
Fernande Teernstra
Rendert Algra
José Vroonland
Wim Eilering
Teus Dorrepaal
Wendy Zuidema Haans
Hans Visser
Maaike Prins
Fenny Reitsma
Anne Schelhaas
Johan van Tuinen
Agda Wachter
Matthijs Beute
Teije Dijk
Jelle Wesselius
Ties Zweers
Paulus Stikwerda
Sijbren Mulder
Marten Claus
Sietse Miedema
Jeltje Elzinga
Dieuwke de Vries
Jacob Appelhof
Durkje Groen
Jantje Lolkema
Jan Douwe Tiemersma
Hilbrand Visser
Harry Nota
Fokelien vd Meulen
Hessel Terpstra
Albert vd Ploeg
Liesbeth Veltmans
Uilkje Attema
Hayo Halbersma
Janny vd Mark
Gea Akkerman
Dirk Sierd de Vries
Marten Steegenga
Suzanne Twickler
Wiepke Schukken
Lucienne Boelsma
Hendrik van der Wielen
Alies vd Wal
Sibrecht Anne Veenstra
Piet Fortuin
Douwe Zwaga
Joop Atsma

M/V
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
man
vrouw
man
vrouw
vrouw
man
man
vrouw
man
man
man
man
man
man
man
man
vrouw
vrouw
man
vrouw
vrouw
man
man
man
vrouw
man
man
vrouw
vrouw
man
vrouw
vrouw
man
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
vrouw
man
man
man

Geb. jaar
1980
1979
1970
1982
1963
1958
1964
1946
1972
1956
1956
1955
1963
1966
1961
1979
1950
1955
1949
1956
1965
1955
1948
1956
1962
1950
1955
1952
1962
1982
1952
1967
1979
1959
1988
1961
1968
1948
1971
1988
1936
1959
1947
1972
1954
1987
1998
1958
1948
1956

Woonplaats
Bolsward
Makkum
Leeuwarden
Bolsward
Jubbega
Franeker
Drachten
Makkinga
Minnertsga
Oldeholtpade
Oentsjerk
Hegebeintum
Blesdijke
Berlikum
Stiens
Sneek
Burgum
Bantega
Drachten
Veenwouden
Allingawier
Harkema
Twijzel
Burgum
Noardburgum
Dokkum
Drachten
Bitgum
Franeker
Damwoude
St. Nicolaasga
Grou
Sexbierum
Roodkerk
Leeuwarden
Ferwoude
Dokkum
Ureterp
Sneek
Leeuwarden
Balk
Nes, Ameland
Dronryp
Idskenhuzen
Baaiduinen, Tersc.
Wijnjewouden
Franeker
Drachten
Joure
Surhuisterveen

Verkiezingsprogramma: het programma wordt medio oktober door het
bestuur van CDA- Fryslân verzonden naar de gemeentelijke afdelingen.
Alle afdelingen worden verzocht het conceptprogramma te bespreken met
hun leden. Afdelingen of leden die amendementen willen indienen moeten
dat doen voor 15 november. De amendementen worden behandeld in de
provinciale ledenvergadering van zaterdag 29 november.

Programmacomissie

Werk belangrijk

In het voorjaar is een aanzet gegeven
om te komen tot een nieuw CDAprogramma voor de verkiezingen
van Provinciale Staten en Wetterskip
Fryslân in 2015. Het is een mooie
en uitdagende opdracht, die de programcommissie met veel enthousiasme heeft opgepakt. De commissie
bestaat verder uit Reitse Spanninga,
Jacco de Boer, Attie de Graaf, Gea
Akkerman, Jan Ploeg, Jan-Michiel
van der Gang en Harry Oosterman.
De commissie is begonnen met enkele discussiebijeenkomsten, waar veel
onderwerpen de revue passeerden.
Uiteindelijk is besloten dat de provincie zich vooral op haar kerntaken

moet richten. Groot zorgpunt is de
ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Om de economie impulsen te geven,
zal de commissie dit najaar met enkele verrassende voorstellen komen.
Bijzondere aandacht krijgen daarnaast de thema’s verkeer en vervoer,
wonen, cultuur en niet te vergeten de
financiën. Fryslân staat er financieel
niet slecht voor en dat biedt kansen.
Ook de waterschapsverkiezingen
staan voor de deur en water is in onze
provincie een belangrijk onderwerp.
Zonder een goed functionerend Wetterskip Fryslân zouden veel Friezen
letterlijk last krijgen van natte voeten
en dat wil niemand. Water is bovendien een eerste levensbehoefte en
daarom zal continu moeten worden
gestreefd naar voldoende schoon en
gezond water. De aangedragen ideeën en suggesties worden na advies
van zittende bestuurders op papier
gezet en voorgelegd aan bestuur en
partij. Want zoals altijd, is het laatste
woord aan de leden van het CDA.
Joop Atsma,
voorzitter programcommissie

Campagnenieuws
Samen met de lijsttrekkers Sander de Rouwe en Bé de Winter gaan alle
kandidaten voor Wetterskip Fryslân en Provinciale Staten campagne
voeren. Een goede zaak, maar dan kan niet zonder uw steun!
Het campagneteam is al druk bezig
met het opzetten van de organisatie
van de campagne. Meer daarover
in een volgend katern. U kunt alvast
rekening houden met de volgende
campagneperiode (01-03-2015 tot
en met 18-03-2015).
Ook hebben wij een aantal vragen
waar u ons wellicht bij kunt helpen;
1. B
 en jij een DTP-er met tijd en wil
je het digitale campagneteam
versterken?
2. H
 eeft u een campagneactiviteit in
uw hoofd die we moeten kennen/
weten?
3. W
 ilt u vrijwilliger zijn in uw lokale
of in de provinciale afdeling voor
de campagne?
4. H
 eeft u een zichtlocatie voor borden, posters etc.?
5. Kunt u hulp in arbeid, middelen,
vervoer en/of financiële middelen
etc. bieden?
6. S
 taat uw vraag er niet bij maar
heeft u iets anders te melden voor
de campagne?

Heeft u een antwoord of suggestie
naar aanleiding van onze vragen?
Geef die -het liefst per mail- aan ons
door op campagne@cda-fryslan.nl of
bel met ondergetekende.
Wy geanne foar Fryslân, foar Mienskip en om de grootste te worden in
maart volgend jaar. Helpt u mee?
Namens het campagneteam,

Friso Douwstra
Voorzitter Campagneteam
CDA Fryslân

www.cda-fryslan.nl

Kennis en Vaardigheden
Als je voor het CDA volksvertegenwoordiger bent in gemeenteraad, waterschap of provinciale staten of je bent steunfractielid, dan is het belangrijk
om bij te blijven in kennis en vaardigheden. Belangrijk om daardoor in
staat te zijn en te blijven dit belangrijke werk zo goed mogelijk uit te oefenen. Om iedere CDA-er daarbij te ondersteunen biedt de scholingscommissie de volgende scholingsmogelijkheden aan.
Gestart is met de belangrijke cursus Oppositievoeren. Deze cursus,
gegeven door Ria Horenga van het
Steenkamp insituut, is bij het verschijnen van deze katern al afgerond.
Nummer twee is de cursus Debattraining-basis. Hoe overtuig je een
ander van jouw standpunten. Goed
debatteren kun je leren! De training
wordt gegeven door Wim Eilering
op 1 november in gebouw Trinitas te
Heerenveen. Duur: 9.00 tot 12.30.
Een aanrader voor alle nieuwe raadsleden!

Als derde op verzoek een cursus
Gemeentefinanciën. Een cursus
speciaal bedoeld voor alle nietfinanciële specialisten binnen een
gemeenteraadsfractie. Deze cursus
staat gepland voor eind oktober.
Juiste datum en plaats worden zo
spoedig mogelijk bekend gemaakt.
En uiteraard ook aandacht voor het
CDA-Gedachtegoed. Dit in combinatie met het Rijnlands Denken
en Doen. In november komt er een
speciale dag rondom dit thema. Een
dag met diverse workshops , allemaal bedoeld om nieuwe inzichten,
motivatie en inspiratie op te doen.
Steeds vanuit het CDA-gedachtegoed in combinatie met Rijnlands
Denken en Doen.
Geef je nu al op voor een van de
cursussen of blijf voor nadere informatie over data etc. de website van
CDA-Fryslân volgen!

Scholingsconsulent Durkje Groen

Voor opgave en/of vragen kunt u
terecht bij:
Durkje Groen-Tamminga, scholingsconsulent CDA-Fryslân,
Mail: dtamminga@upcmail.nl;
tel.0512-530321; 06-20203285

Bestuurdersvereniging

Themadag

Waterveiligheid

met bezichtiging Woudagemaal
De Bestuurdersvereniging Fryslan
organiseerde op 3 oktober een
themadag over Waterveiligheid.
De bijeenkomst is gehouden in het
Woudagemaal te Lemmer.
Voor de informele en informatieve
themadag waren ook de partners
uitgenodigd.

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

Het programma kende een drieluik.
Na de ontvangst volgde er een rondleiding door het Woudagemaal. Daarna een presentatie over waterveiligheid en wateroverlast. Na de maaltijd
gingen de aanwezige bestuurders in
gesprek met CDA kandidaten voor
de komende verkiezingen. In een
openhartige sfeer zijn rond het thema
Waterveiligheid de kandidaten vele
ideeën en suggesties aangereikt.
Voorzitter Wil van den Berg:”een geslaagde bijeenkomst. Zowel door de
actualiteit van het thema, de aanwezige CDA lijsttrekkers en de partners
van onze leden. Een bijeenkomst die,
mede door de unieke locatie, de band
tussen onze leden heeft versterkt”.

Agenda verkiezingen
Belangrijke data Staten- en Wetterskipsverkiezingen 18 maart 2015

Lijsttrekkers (procedure
afgrond per 4 oktober)
Het bestuur heeft er voor gekozen een
aparte procedure voor de lijsttrekkers
te volgen. Alle CDA afdelingen zijn
hierover tijdig geïnformeerd.
De procedure was als volgt:
- In de AB vergadering van 8 september heeft het bestuur een voordracht
voor lijsttrekkers gedaan. Deze is
vervolgens naar de afdelingen gestuurd.
- Tot uiterlijk 1 oktober konden tenminste 3 afdelingen of 1% van de leden
(45) een tegenkandidaat stellen.
- In de bijzondere ALV van 4 oktober
zijn de lijsttrekkers gekozen.

Kandidatenlijsten
Het bestuur heeft de advieskandidatenlijst verzonden naar de afdelingen.
De procedure is verder als volgt:
- Vrijdag 24 oktober: de CDA afdelingen bespreken in een ledenvergadering de advieskandidatenlijst
- Maandag 1 december: vaststelling
definitieve kandidatenlijst in provinciale ALV

Verkiezingsprogramma’s
- 13 oktober: behandeling conceptprogramma’s in bestuursvergadering
- 15 oktober 2014: verzending (per
internet) voorgestelde programma’s
naar de afdelingen en de leden
- 15 november: uiterste datum indiening amendementen. CDA afdelingen dienen ruim voor deze datum
een ledenvergadering te beleggen
om het toegezonden programma te
bespreken
- 29 november: vaststelling definitieve
programma’s in extra ALV

In najaar 2014 drie ALV’s

(algemene ledenvergaderingen)
1. z aterdag 4 oktober: verkiezing lijsttrekkers en tevens CDA startdag
politiek seizoen.
2. zaterdag 29 november: vaststelling
verkiezingsprogramma’s.
3. maandagavond 1 december: vaststelling kandidatenlijsten. Bezoek
Ruth Peetoom.

Verkiezingen en geld
Goede kandidaten en een goed verkiezingsprogramma zijn de basis voor
geslaagde verkiezingen. Beide hebben we voor de verkiezingen van 2015.
Maar daarbij hoort een sterke campagne. Dat is minstens zo belangrijk.
Campagnes kosten geld, veel geld.
De jaarlijkse contributies zijn daarvoor niet toereikend, ook al hebben
we de afgelopen jaren gereserveerd.
CDA Fryslân kan niet meer geld
uitgeven dan er is. We gaan dus
financiële acties houden. Sommige
gericht andere meer algemeen. De
oproep in dit Katern valt in de laatste categorie. Help ons de verkiezingskas te vergroten. We hebben

immers twee verkiezingen tegelijk
begin volgend jaar.
U kunt uw gift overmaken op
NL11 RABO 0154 8675 35
Tnv CDA-Fryslân
Wyckel
Onder vermelding van “Gift verkiezingen 2015”
Namens Bestuur en Campagneteam
Jan Troost,
penningmeester CDA - Fryslân

CDAV themabijeenkomst

“Veranderingen
in de Zorg”
CDAV Fryslân nodigt u uit
voor een bijeenkomst over
“Veranderingen in de Zorg”.
Spreker is mevrouw Margreet de
Graaf, directeur van Zorgbelang
Fryslân.
Zorgbelang Fryslân is een organisatie die knelpunten bij zorgaanbieders onderzoekt en verbetert en
opkomt voor de belangen van alle
Friese burgers. Een unieke gelegenheid om u te laten voorlichten

en vragen te stellen over ontwikkelingen in de zorgverlening.
De bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 5 november 2014.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.
Locatie: “De Pleats” Schoolstraat 82,
9251 ED Burgum.
Deelname is gratis.
Opgave voor 1 november bij
Minke van der Goot per e-mail
m.vdgoot@knid.nl

www.cda-fryslan.nl

