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Fryslân
Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Fryslân.

#Aan het werk
#Oan it wurk

Na de verkiezingen van dit voorjaar mocht CDA Fryslân als grootste partij het voortouw nemen bij de coalitieonderhandelingen. Zowel in het bestuur van de provincie als ook in het bestuur van het waterschap kregen Friese CDA’ers
belangrijke portefeuilles. In dit Katern in gesprek met de CDA Gedeputeerden Sander de Rouwe en Sietske Poepjes en
met fractievoorzitter Johan Tjalsma.

CDA gedeputeerde Sander de Rouwe

over, omdat het om heel veel geld ging
en de plannen echt een sterke verbetering moesten zijn voor de Friese
samenleving. Die plannen liggen er nu.
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Friese kennisinstellingen en
voor een veel lagere prijs dan iedereen
had verwacht.

“Dit team staat als een huis”
Het nieuwe college is sinds mei van
dit jaar uit de startblokken. Wat zijn de
eerste ervaringen?
Het bijzondere is eigenlijk dat we niet
heel erg hoefden te wennen. Dat is
wel opvallend omdat er een behoorlijk
nieuw en verjongd team staat met vier
verschillende partijen (CDA, VVD, SP,
FNP).
Hoe verklaar je dat?
Ik denk dat het komt omdat we elkaar
goed aanvoelden en aanvoelen. Er is
onderling veel plezier, of beter gezegd
“wille”, zoals we in de campagne ook
als CDA uitstraalden. Dit geldt zowel
voor de collegesamenwerking als de
samenwerking met de CDA Statenfractie onder leiding van Johan Tjalsma en
de andere fracties.

Over die campagne gesproken, zijn de
eerste beloofde resultaten al bereikt?
De komende jaren gaat de belasting op
de provinciale opcenten omlaag. We
hebben hierin als CDA vooraf een duidelijke keuze in gemaakt en dat maken
we nu waar. Collega Sietske Poepjes
maakte zich in de campagne hard voor
snel internet op het platteland en is dat
nu aan het uitvoeren. Het vertrouwen
dat we hebben gekregen maken we op
deze manier concreet zichtbaar.
Je was altijd volksvertegenwoordiger, nu
ben je bestuurder. Is dat heel anders?
Ik voel me eerlijk gezegd nog elke dag
volksvertegenwoordiger en zonder dat
gevoel kun je volgens mij geen goed
bestuurder zijn. Ja, het werk is net wat
anders. Als volksvertegenwoordiger
moet je het bestuur controleren en

Naast ﬁnanciën heb je ook onderwijs in
je portefeuille. Wat zijn je prioriteiten?
De eerste maanden was mijn prioriteit
de eventuele komst van een universiteit
campus naar Fryslân. Hier werd al lang
over gesproken, maar een resultaat
ontbrak. Ik had daar ook wel zorgen

CDA gedeputeerde Sietske Poepjes

CDA fractievoorzitter Johan Tjalsma

“It is mei sizzen
net te dwaan”

Je bent nu voor de tweede periode gedeputeerde, wat is er veranderd?
Allereerst mijn portefeuille natuurlijk,
maar je zit ook met een compleet
nieuwe samenstelling in het college.
De FNP was in de vorige periode ook
al present, maar de SP en VVD zijn
nieuwkomers. De samenwerking is uitstekend, zowel als personen maar ook
op politieke onderwerpen, voelen we
elkaar goed aan. Dat is ook noodzakelijk, want we zijn natuurlijk wel verschillende personen met eigen karakters en
politieke achtergronden.
Kan je wat meer vertellen over jouw
portefeuille?
In de vorige periode had ik Infrastructuur in portefeuille. Dat is nog steeds
het geval. Het dossier Taal en Cultuur is
daar bij gekomen, samen met het dossier Water. Dat zijn interessante onderwerpen waar veel werk te verzetten is.

Fryslân

sta je op afstand van het dagelijkse
bestuur. Ik moet nu als bestuurder
vaker beslissingen nemen die impact
hebben, maar in de kern is mijn werk
hetzelfde.

Waar denk je dan aan?
Allereerst infra: het werk aan de
Centrale As, de N381, het knooppunt
Joure, Drachtsterweg Aquaduct en de
traverse (doorgaande weg) Harlingen
moet deze periode worden afgerond.
Zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden, binnen budget en op tijd. Dat
zijn de kernwoorden.
Ook moet de digitale infrastructuur niet
vergeten worden. Bewoners van het
platteland hebben grote behoefte aan
glasvezel: zowel voor hun privéleven
als voor bedrijven. De provincie pakt
dit op met een Breedbandfonds.
Daarnaast zijn we als Fryslân-Ljouwert
ook Kulturele Haadstêd in 2018. Dat
wordt een groot feest voor iedereen. Ik
wil graag dat iedereen zich in dat jaar
kan uitleven: zowel mensen die meer
van ‘bekende’ cultuur houden (muziek,
toneel uit de eigen omgeving) als mensen die wel van het ‘ongewone’ houden
(opera, experimenteel theater). Het
Simmer 2000 gevoel wil ik graag terug
Lees verder op pagina 2

Wat kunnen we in 2016 verwachten op
het gebied van economische zaken?
Het is voor onze provincie heel erg
belangrijk dat ondernemers weer kunnen groeien. “Aan het werk” was en is
onze slogan. In 2016 start ik daarom
een campagne om onze Friese ondernemers uit te dagen en te ondersteunen om meer te exporteren. De Friese
export zit namelijk onder het landelijk
gemiddelde. Het stimuleren van de
Friese export wordt daarom een prioriteit van dit college. Met Leeuwarden
als culturele hoofdstad van Europa in
2018 hebben we als Fryslân een geweldig podium om niet alleen te genieten, maar ook om meer handel te doen.

“Debat met de
Mienskip is van
groot belang!”
Wat is het verschil tussen de vorige en
huidige fractie?
Omdat er een aantal nieuwe leden in
de fractie zitten is er een groot verschil
met voorgaande periode. De fractie
is voor de helft veranderd, dus er zijn
nieuwe gezichten en nieuwe inzichten.
Maar aan de andere kant is de fractie
nu al weer vertrouwd met elkaar. Het
is een prettige groep CDA’ers. We zijn
gegroeid van acht naar negen Statenleden en dat kun je merken in de
portefeuilleverdeling. De Statenleden
hebben net iets minder onderwerpen
dan de vorige fractie, dus er is meer
tijd om zelf de boer op te gaan.
Hoe stuur je nu?
Ik vind het belangrijk dat de woordvoerders zelf met een voorstel van
behandeling komen in de fractievergadering. Dit geeft de woordvoerders de
politieke ruimte. Voor alle onderwerpen
werken we met een eerste en tweede
woordvoerder. Aan de hand van deze

voorbereiding volgt de discussie in de
fractie. Op deze wijze kunnen we effectief vergaderen en goede discussies
voeren om tot standpunten te komen.
Hoe gaat de afstemming in de coalitie?
De afstemming in de coalitie is anders.
We zijn nu met vier partijen en dat
geeft een andere dynamiek. In de formatie en ook daarna hebben we veel
geïnvesteerd in elkaar: wat beweegt je,
waarom zit je in de politiek en waarom
heb je voor je partij gekozen? Deze
investering zie je terug in de goede
sfeer. Het vertrouwen in elkaar is goed
en bij onderwerpen zoeken we met z’n
allen naar oplossingen.
Wat zijn jullie prioriteiten?
De prioriteiten zijn helder. Ons programma was helder: Wurkje, Wenje en
Lees verder op pagina 2
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“It is mei sizzen net te
dwaan”
Vervolg CDA gedeputeerde
Sietske Poepjes

#Aan het werk #Oan it wurk
CDA fractielid
Fenny Reitsma

Drie CDA fractieleden vertellen over actuele
prioriteiten in hun portefeuille.

CDA fractielid
José Vroonland

CDA fractielid
Hans Visser

zien in 2018. Ik merk wel dat veel mensen in Fryslân niet weten wat Kulturele
Haadstêd nu precies inhoudt. Dit moeten
we als provinciaal bestuur wel oppakken.
En het waterdossier?
Samen met het Wetterskip willen we
zorgen dat we hier droge voeten hebben
en schoon water. Een hele klus welke we
ook meer onder de aandacht van burgers willen brengen. Zo vanzelfsprekend
is het niet, dat we niets van het water te
vrezen hebben.
Wat wil je als laatste nog kwijt?
Samen met Sander de Rouwe in het
college en Johan en Tjalsma als fractievoorzitter in de Staten, wil ik graag werken aan een herkenbaar CDA geluid. We
hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar we pakken de handschoen
graag op. It is mei sizzen net te dwaan!

“Debat met de Mienskip
is van groot belang!”
Vervolg CDA fractievoorzitter
Johan Tjalsma
Wille. We zetten in op werkgelegenheid
en lagere lasten. Dat is het kader voor
onze activiteiten. Hier werkt Sander
aan vanuit de portefeuille Financiën,
Economie en ook Onderwijs, Sietske op
het gebied van Infrastructuur, Water en
Breedband, en wij als fractie aanvullend
op onderwerpen die nog open staan
uit het programma of die op ons pad
komen.
Wat wil je als laatste nog kwijt?
Ik vind het belangrijk dat we aanwezig
zijn in het debat, in en rond het Provinciehuis. We zijn een coalitiepartij, maar
wij als fracties vormen samen de Staten:
met z’n 43’en. We zullen het niet altijd
eens worden over onderwerpen, maar
ik vind het belangrijk dat we het debat
blijven voeren. Maar ook in het debat
met de Mienskip, in de zaaltjes, op straat
en bij de bijeenkomsten: daar horen wij
te zijn als CDA-fractie. Daar zijn wij voor
gekozen.

CDA Fryslân wenst u
gezegende kerstdagen
en een gezond
en voorspoedig 2016

Wij nodigen u
graag uit voor onze
nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 8 januari 2016
in ’t Haske te Joure.
Vanaf 19.30 uur bent
u van harte
welkom.
Bestuur CDA Fryslân

Fryslân

Cultuur,
taal en onderwijs
Muziek
Kijkend en vooral ook luisterend naar
wat er in onze provincie gebeurt
op het vlak van cultuur, kun je niet
anders dan constateren dat er een
enorme activiteit en creativiteit is. Er
is een rijke muziekcultuur als we kijken naar de koren, (amateur) toneelgezelschappen, korpsen (hafabra,
show- en drumbands). Als we deze
rijke muziekcultuur willen behouden,
is het van groot belang dat kinderen al
op jonge leeftijd met muziek in aanraking komen. Nu veel muziekscholen
het moeilijk hebben in hun bestaan
(door bezuinigingen van gemeenten)
zien we op diverse plaatsen nieuwe
ideeën en projecten ontstaan vanuit
muziekdocenten, korpsen en scholen,
in samenwerking met gemeenten en
provincie. Het is voor de Algemene
Muzikale Vorming heel belangrijk dat
dit vanuit de provincie ondersteund
wordt.
Musea
Naast het muziekonderwijs hebben
we in onze provincie ook een aantal
mooie en aantrekkelijke musea. Het
zou mooi zijn als alle basisschoolkinderen in ieder geval één keer in
hun schoolloopbaan in een van de
musea zijn geweest. Deze cultuureducatie wordt samen met musea en
Keunstwurk opgezet. Daarbij kan een
programma gemaakt worden rondom
het Fries Museum, maar ook in het
Natuurmuseum of het Vissershuske in
Peassens/Moddergat zijn voldoende
mogelijkheden. Het is ontzettend leuk
en leerzaam om in eigen omgeving in
aanraking te komen met historie en
cultureel erfgoed.
Onderwijs
Het CDA wil jongeren in Fryslân toekomstperspectief bieden, wanneer
mogelijk in eigen omgeving. Een
aantal jongeren kan met een diploma
geen werk vinden en het blijkt ook dat
vraag die er vanuit het bedrijfsleven is
niet altijd goed aansluit bij de opleidingen. Om daar wat aan te veranderen
is versterking en verdere uitbouw van
HBO noodzakelijk. Versterking van
het academisch klimaat kan daar een
goede bijdrage aan leveren. Stichting
UCF (University Campus Fryslân) is
in 2011 begonnen om in Fryslân een
kwalitatief hoogstaand academisch
netwerk te realiseren, vooral gericht
op samenwerking met de andere
HBO-instellingen en bijvoorbeeld
Wetsus, Tresoar en Fryske Academie. Als er binnenkort deﬁnitief over
de RUG/Campus Fryslân een besluit
wordt genomen, kan dit een geweldige impuls geven aan innovatieve
ontwikkelingen op universitair niveau,
Friese economie en ook aan studentenstad Leeuwarden!

Waterhuishoudingsplan
Op 28 oktober hebben we in de Statenvergadering het Ontwerp 4e Waterhuishoudingsplan vastgesteld. In dit
plan worden de hoofdlijnen voor het
waterbeleid voor de hele provincie vastgelegd. Dit waterbeleid gaat over de
bescherming van Fryslân tegen overstromingen en wateroverlast en over
de inrichting van watersystemen met
genoeg en schoon water.
Water en Fryslân zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Wonen en werken
achter de dijken, schoon water uit de
kraan en droge voeten na een regenbui, we vinden het vaak heel gewoon.
Maar dat is het natuurlijk niet: het vraagt
samenwerking tussen diverse partijen,
het vraagt een balans tussen de verschillende functies van de grond. Voor
het CDA is ‘peil volgt functie’ een
belangrijk uitgangspunt. Dit betekent
dat het waterpeil de functie volgt van
het bijbehorende land, zoals een agrarische of natuurfunctie. Natuurlijk kan de
functie van het land in de loop der jaren
wel veranderen. Daarnaast staan we de
komende jaren voor grote uitdagingen
zoals bodemdaling, verzilting en clusterbuien. De vraag is dan ook: Hoe kunnen we blijven wonen en werken met
behoud van de ecologische kwaliteit?
Juist door de delicate balans tussen de
verschillende functies zijn er ook zorgen. In mijn bijdrage in de Statenvergadering heb ik, namens de CDA-fractie,
twee zorgen uitgesproken:
• De peilverhoging in het Lauwersmeer. Dit meer is enorm belangrijk
voor de afstroom van het Friese water
en is aangewezen als een Natura 2000
gebied. Om natuurwaarden te behouden wil men komend voorjaar gedurende 6 weken het waterpeil verhogen met
40 cm. Hiermee blijft de waterstand binnen veilige marges. Althans, daar gaat
men van uit. Maar juist daar zit de grote
zorg van grondeigenaren, landbouwers
en recreatieondernemers. Steeds vaker
hebben we te maken met clusterbuien.
In combinatie met peilverhogingen kan
dat tot natte voeten leiden. Op de CDA
Waternetwerkdag heb ik hierover gesproken met Jaco Geurts, CDA Tweede
Kamerlid. Hij heeft water én landbouw
in portefeuille. We zullen hem op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
• Het behoud van de economische pijlers van landbouw en recreatie in het
veenweidegebied. Duurzame ontwikkeling van het veenweidegebied moet
maatwerk zijn, waarbij per deelgebied
andere keuzes gemaakt mogen worden.
Voor het behoud van het veenweidegebied en het behoud van wonen en
werken in dat gebied, gaat de provincie
de komende jaren € 12,7 miljoen investeren. Het wachten is op het Uitvoeringsprogramma zodat de verschillende
pilots van start gaan.

Begroting 2016
In de Provinciale Statenvergadering
van 11 november is de begroting van
2016 aan de orde gekomen. Voor ons
als CDA-fractie een mooie begroting,
omdat wij duidelijk ons verkiezingsprogramma daarin terug zien komen.
Met de volgende onderwerpen blijven
wij ons als fractie de komende tijd
bezig houden:
• Herkenbaar en samenwerkend bestuur: het college geeft aan vertrouwen te hebben in de samenwerking
met gemeenten en andere provincies
zoals Groningen en Drenthe. In de
noordelijke samenwerking is governance zelfs benoemd als voortdurend
onderwerp van gesprek. Toch ontbreekt het vervolgens in de uitwerking
aan concrete initiatieven in noordelijk
verband. Het Fries Expertise Centrum
Europa heeft zijn speciﬁeke taak,
maar het CDA vindt onvoldoende
intentie terug tot versterking van de
Noordelijke samenwerking. Het CDA
pleit voor een intensievere lobby
richting Den Haag en Brussel vanuit
Fryslân.
• Bedrijvigheid breedband en GSM
dekking: we versnellen de uitrol van
breedband. Het is van belang dat de
gewenste snelheid overal hetzelfde
is. We willen dit als aandachtspunt
meenemen naar de kabelexploitanten. Naast breedband is ook een goed
GSM-netwerk (3G of 4G) van essentieel belang voor onze bedrijvigheid,
en niet op de laatste plaats voor onze
veiligheid (denk aan alarmeringen).
In Friesland zijn nog tal witte vlekken
die aandacht verdienen. Ons verzoek
was dan ook om dit punt onder de
aandacht te brengen bij de providers.
• Duurzame energie: het CDA gaat
voor een Integraal Energieplan, zodat 25% van onze energie in 2025
duurzaam opgewekt wordt. Elke
Fries moet de kans moet krijgen om
individueel of in groter verband mee
te doen aan duurzame energieopwekking. Op deze manier krijgen inwoners de kans om dorpen en wijken
energieneutraal en sociaal duurzamer
te maken. Ook op dit gebied wil het
CDA initiatieven van onderop stimuleren.
• Cultuur: het college wil structureel
middelen inzetten voor toonaangevende instellingen. Tevens geeft het
college aan creativiteit van onderop
te stimuleren. Op deze wijze wil het
college de innovatiekracht in Fryslân
vergroten, zowel in cultureel, als in
economisch opzicht. Voor het CDA is
creativiteit en innovatie ook op het gebied van cultuur erg belangrijk. Juist
van onderop: uit de Mienkip. Wij zijn
dus heel tevreden met deze inbreng.

omgevingen voor, om te laten zien dat
je met elkaar op verschillende niveaus
tot grote hoogte kan komen. Ook sociaal, in omgang met, en met respect
voor elkaar.

Jacco de Boer in CDA bestuur
Beste CDA vrienden, wat een geweldige middag was dat op het partijcongres. Ik mocht gekozen worden in het
landelijke bestuur van onze prachtpartij en voel me vereerd. Temeer
omdat op ik op mijn site mocht ervaren hoeveel leden, zeker in Fryslân,
lieten zien dat ze me steunden. Dat is
een geweldige aanmoediging om mijn
stinkende best te doen!
Ik woon in Leeuwarden met mijn partner Deborah en onze twee kinderen
Elvis (bijna 4) en Thiadlind (1,5 jaar).
We hebben net het huis verkocht dus
zijn druk op zoek naar een nieuwe

woonstek. We blijven wel in Leeuwarden wonen. Ik werk bij LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad 2018 en
heb daarvoor veel gewerkt in de media, als journalist en programmamaker, maar ook in beleidsfuncties. Mijn
werk-roots liggen in de internetwereld
waar ik in 1992 al kennis mee maakte.
In Leeuwarden heb ik me met vele
anderen jarenlang ingezet voor een
beter en ander cultureel klimaat en
blijf dat doen. Ik geloof dat het juist nu
geweldig belangrijk is om op te komen
voor het maatschappelijk middenveld.
Sport en Cultuur zijn daar de ideale

Ik ben al weer jaren lid van het CDA,
maar ben wel even boos weggeweest
toen de partij ging samenwerken met
de PVV. Ik ben blij dat die samenwerking niet meer voor zal komen. In
mijn functie in het partijbestuur wil ik
graag de rijke wereld van de cultuur
en sport overbrengen aan de andere
leden. Met voorbeelden en praktische
toepassingen die onze partij ook van
dienst kunnen zijn.
Daarnaast denk ik dat we nog stappen kunnen maken om van onze
partij echt een partij van iedereen
te maken. In alle kleuren die er zijn.
Daar schort het nog wel een beetje
aan. Heeft u input, dringende vragen,
gevraagd of ongevraagd advies. Laat
me dat dan weten. Ik ben er natuurlijk
ook voor u. jaccodeboer@gmail.com

Ze waren jarenlang actief als afdelingsbestuurder, als gemeenteraadslid of als Statenlid. Ze voerden campagne
en discussieerden mee in menig CDA bijeenkomst. Twee ambassadeurs van de Christendemocratie in Fryslân
stoppen dit jaar als provinciaal bestuurslid. ‘Weromsjoch’ en ‘In Nij Begjin’.

Weromsjoch
F r ân s
Kuipers
As grifformeard jong folwuksene waard
ik fansels lid van de Anti Révolúsjonêre
Partij (ARP). Willem Aantjes wie û.ô
myn man. Lykwols, yn 1980 gie de
ARP op yn it nije CDA.
Út protest waard ik doe lid fan de Partij
Politiek Radicalen (PPR), mar nei ferrin
fan tiid fûn ik de PPR te read wurden.
Dêrom gie ik oer nei it CDA. Noch altyd
ﬁel ik my it measte thús oan de linker
kant fan it CDA. In bytsje read dus.
1983 waard ik bestjoerslid fan CDA
Achtkarspelen en nei fjouwer jier foarsitter. Moai frijwilligerswurk. Yn 1991
kaam ik, nei Joop Atsma, as twadde

op de list foar Provinsjale Steaten. Yn
1992 kaam ik, as earste opfolger, yn de
Steaten, want Minke van der Ploeg gie
nei de Twadde Keamer. Myn portefûlje
bestie út Ûnderwiis, Fryske taal, Kultuer
en Jongerein- en Algemien wolwêzenswurk. Mar oer de ynfrastructuur koe ik
my net altyd stilhâlde. Bygelyks doe it
gie oer wol of gjin Magneetsweeftrein.
Dizze trein kaam der net en Fryslân
krige in protte ‘spytjild’. Wy woenen
leaver in spoarline tusken HearenveenDrachten-De Like-Grins, om it Noarden
te fersterkjen en útstream fan ynwenners
en bedriuwen tsjin te gean. Net slagge
spitigernôch!
Ûnder ús besieljende Piet Bijman kaam
Wetsus, as wittenskiplik ûndersyksintrum, ta stân. Wetsus is hjoed-de-dei
wrâldwiid bekend en oan it wurk, tegeare
mei universiteiten en bedriuwen. Goed
slagge dus! Fan 1999-2003 wie ik ﬁcefoarsitter fan de Steaten en acht lang

In nij begjin
De ein fan it jier is wer hast saﬁer.
Ald en Nij.
Meastal betsjut dat werom sjen.
Mar ik woe it leafst foarút sjen.
Dus op nei de nije tiid!
Want ûnder oaren:
12 jier yn de CDA fraksje fan Provinsjale
Steaten en
12 jier lid fan it CDA provinsjale bestjoer,
it is foar my omﬂein.
Wer bliuwt de tiid?
Dochs wie dy hast 25 jier de reden fan
de rédaksje fan dit Fryske Katern
oanlieding en kom mei de fraach om in
koart stikje te skriuwen.
Dat doch ik dan mar!

Eins is de fraach: hoe komt it mei it CDA?
It ledental fan it CDA nimt ôf.
Benammen de lêste jierren.
It CDA wurdt hieltiijd lytser.
Mar.. dat hat ien foardiel: it wurdt dêrmei
ek hieltyd smûker (en sterker)!
Of de Kristen Demokrasy der bliuwt wit
net ien.
Wat ik wol wit is dat der altyd dat Appèl
klinke sil.
Omdat der Kristen Demokraten bliuwe.
Kristen Demokraten dy’t by de les bliuwe.
Dy’t nei moarn útsjogge!
Kristen Demokraten dy’t de saak omkeare.

jier ﬁce-foarsitter fan ús fraksje en yn
ferkiezingstiid die ik de PR. Wiegel,
Hermans en Nijpels haw ik as CdK
meimakke. Sa kin ik wol trochgean,
mar hjirfoar is gjin romte. In 2007 siet,
nei krapoan 16 jier, myn Steatentiid
derop. Ik waard hjirnei lid fan it bestjoer fan CDA Achtkarspelen en fan
CDA Fryslân. No sit dit frijwilligerswurk der ek op. Klear is Kees!
Op de redaksjefraach of ik ek noch
adﬁzen haw foar it CDA, it folgjende:
Bliuw rjochte op it wolwêzen fan
minsken en mienskip en net op persoanlik gewin. Draach at it heal kin
altyd bestjoersferantwurdlikheid en
besef dat materialisme en liberalisme
minsken en groepen minsken útelkoar
spilet. En foar CDA Fryslân: Hâld frâl
de Fryske Kultuer libben yn al syn
hear en fear. Dit mei echt wol in pear
ekstra sinten kostje.

Inne
Heerma

Mei in fariant op Jesaja:
de ûmacht wurdt macht;
de minnen wurde plussen;
en de earme wurdt riker.
net de hearsker mar de tsjinner
net de rike mar de earme
net de deade mar de libbene
Oan sa’n wrâld mei wy bouwe.
Dat is in opjefte.
Dat is in foarrjocht!
Wy binne dochs oan de winnende hân.

Van de voorzitter

Europa
Na de tweede
wereldoorlog
zochten de
landen in WestEuropa elkaar
op. Er ontstond
een economische gemeenschap en
later de Europese Unie. Het ijzeren
gordijn en de Berlijnse muur vielen.
Veel Oost-Europese landen traden
toe tot de EU. Het was 1989. Tranen
van vreugde, vrij reizen, economische en sociale ontwikkeling. Een
aantal voormalige Oostbloklanden
trad toe tot de NAVO. Een tijd van
optimisme en hoop.
We zijn nu ruim 25 jaar verder.
Thans wordt Europa omringd door
conﬂictgebieden. We hebben geholpen dictators te verdrijven en mede
chaos gecreëerd. De geest van welhaast onbeheersbare interne tegenstellingen is uit de ﬂes. Het deksel
is van het kruitvat.
De open Europese binnengrenzen
wankelen omdat wij de buitengrenzen niet kunnen beheersen. Een
schier eindeloze groep vluchtelingen
zoekt veiligheid en zeker ook een
beter leven.
De solidariteit tussen de EU landen
is ver te zoeken. Er worden zelfs
hekken gebouwd. Zweden kan het
niet meer aan, over Duitsland bestaan grote zorgen. Ook in ons land
kraakt het systeem. Er wordt zelfs
gesproken over 100.000 vluchtelingen, nog zonder gezinshereniging.
Populisten hebben het makkelijk. De
grenzen dicht. Bezuinigen op thuiszorg en geen limiet op het aantal
vluchtelingen?
Vanuit onze Bijbelse opdracht is
opvang van vluchtelingen vanzelfsprekend. Evenals de zorg voor de
maatschappij als geheel. Het zijn
duivelse dilemma’s.
Duivels zijn ook de aanslagen in
Parijs. Willekeurige mensen doden
om het doden. Het is een werkelijk
onvoorstelbare wreedheid in naam
van het geloof. Wint de liefde voor
elkaar het, of wordt het ‘oog om oog,
tand om tand’?
Het is adventstijd. Een tijd waarin wij
naar de geboorte van Christus toeleven. Het Kerstfeest, het feest van
vrede, van een nieuw begin. Laten
wij bidden dat de wereld tot rust mag
komen. Laten wij elkaar opzoeken in
plaats van verdere tegenstellingen.
Laten wij populisme verwerpen maar
tevens de ogen niet sluiten voor de
problemen. Laten wij oorlogsvluchtelingen verwelkomen maar ook
inzien dat wij niet iedereen die op
zoek is naar een beter leven kunnen
opgevangen. Een harde realiteit die
wij ook onder ogen moeten zien.
Ik wens u goede Kerstdagen en ‘Lok
en Seine’ in 2016 !
Bert Kuiper

www.cda.frl

Oproep
kandidaten
gevraagd

In maart 2017 vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op 1 februari 2016 start de kandidaatstelling. De afdelingen krijgen rond die
datum allemaal een brief en kunnen
kandidaten voordragen. Belangstellenden kunnen zich ook zelf melden
en er kunnen ook geschikte kandidaten door personen worden voorgedragen. Vandaar deze oproep.
We willen graag zo veel mogelijk
tijd om gesprekken te voeren. Heeft
u belangstelling of wilt u iemand
voordragen?
Zend een mail aan:
voorzitter@cda-fryslan.frl
Bert Kuiper, voorzitter CDA Fryslân

Uitnodiging

Wordt de boer
de dokter van
de toekomst?
Iedereen wordt van harte uitgenodigd
voor de voorlichtingsbijeenkomst
over voeding. Voeding is meer dan
een brandstof voor ons lichaam.
Wat we eten heeft invloed op onze
gezondheid. Het bepaalt ook hoe we
ons voelen en denken. Ons voedsel
en onze gezondheid zijn onlosmakeleijk verbonden met de bodem.
De heer Theo Mulder van Mulder
Agro uit Kollumerzwaag zal ons tijdens deze bijeenkomst vertellen over
gezonde voeding en bodemvruchtbaarheid.
Datum: Vrijdag 12 februari 2016 van
16.00 uur – 18.00 uur
Inloop vanaf 15.30 uur
Plaats: De Pleats,
Schoolstraat 82 te Burgum
Aanmelden voor 5 februari bij Minke
van der Goot, telefoon 0511-451835
of per e-mail bij m.vdgoot@knid.nl
Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Agenda
11 april 2016
Ledenvergadering CDA Fryslân

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

Fryslân

Friese CDA vrouwen bezoeken Den Haag

Op een mistige ochtend, begin oktober
vertrok een volle bus CDA vrouwen
richting Den Haag voor een bezoek
aan de Eerste Kamer en het Mauritshuis. Na een kofﬁestop te Almere ging
de reis verder met een prachtig zonnetje. De raadsleden Lydeke Zandbergen (Achtkarspelen), Ria Derks (De
Fryske Marren) en Minke van der Goot
(Kollumerland)vertellen in de bus over
hun werk als gemeentebestuurder.
De voor- en nadelen van oppositie en
coalitie worden aan de hand van eigen
ervaringen toegelicht. Raadswerk kost
veel tijd en is bijna niet te combineren
met werk en gezin. Daar zou wat aan
gedaan moeten worden.
CDA senator W. Hoekstra ontvangt
de CDAV’ers bij de Eerste Kamer.
Hoekstra is een van de jongste Eerste Kamerleden en heeft zitting in 4
commissies. Dat lijkt veel, maar niet
alle commissies doen evenveel aan
wetgeving. Alleen de commissie veiligheid brengt veel werk met zich mee.
De Eerste Kamer krijgt advies van de

Raad van State en kan daar wel of niet
iets mee doen. De Eerste Kamer komt
iedere dinsdag bijeen en beoordeelt
wetgeving en besluiten van de Tweede
Kamer. Tijdens de vergaderingen is
er zelden publiek. Hoogstens 2 ambtenaren en de woordvoerder van een
commissie. De pers is afwezig. Veel
wetsvoorstellen zijn hamerstukken.
Na de uitleg over de werkwijze van de
Kamer krijgen we een rondleiding door
dit historische gebouw met zijn prachtige schilderijen en beschilderingen.
Na het interessante werkbezoek aan
de Eerste Kamer wordt het Mauritshuis bezocht. Ook hier weer prachtige
schilderijen die nog meer gaan spreken na uitleg van een gids.
Op de terugweg vertelt de voorzitter
dat secretaresse Minke er na 9 jaar
mee stopt. Akke Toren zal haar taken
overnemen. Nieuwe (bestuurs)leden
zijn van harte welkom. Lezers van het
Katern met maatschappelijke interesse
kunnen zich melden bij:
m.vdgoot@knid.nl

Friso Douwstra voorzitter campagneteam

Campagneteam zoekt nieuwe
voorzitter en teamleden
Het lijkt misschien rustig, maar schijn bedriegt. Begin 2017
zijn de volgende Tweede Kamer verkiezingen. In Den Haag is
men al druk bezig met de voorbereidingen van de campagne.
In Fryslân gaan we de komende tijd niet alleen investeren in
de campagne maar ook in nieuwe aanwas van het campagneteam. Na vijf mooie jaren van campagnes op Europees,
nationaal, provinciaal, waterschaps- en gemeentelijk niveau
ga ik het stokje doorgeven aan een nieuwe voorzitter.
We zoeken echter niet alleen een
nieuwe voorzitter van het campagneteam, maar ook andere enthousiaste
leden voor het team.
Omschrijving:
• Het CDA geeft jou de mogelijkheid
je talenten te ontwikkelen en je tegelijkertijd in te zetten voor de partij.
• Je mag deelnemen aan de campagneacademie van het Steenkamp
Instituut.
• Je wordt adviseur van het provinciale bestuur en bent sparringpartner
voor hen en politici op het vlak van
campagnes, media, debatten en
presentaties.
• Je leert de partij nóg beter kennen
van Dongeradeel tot en met de
Fryske Marren en van Vlieland tot en
met Den Haag.
• Het betreft een vrijwilligersfunctie,
dus passie voor het CDA en een
gezonde dosis energie is essentieel. Reis- en trainingskosten kun je
declareren. Je maakt elk jaar een
begroting met de provinciale penningmeester.
• Je geeft leiding aan het campagneteam en bent eindverantwoordelijke
voor de campagneactiviteiten en het
digitale campagneteam. Het nemen

van uitdagende beslissingen onder
hoge druk is onderdeel van de klus.
• We zoeken het liefst iemand die bereid is deze rol in te vullen tot en met
de Provinciale Statenverkiezingen
van maart 2019.
• Politieke ervaring is een pré maar
ervaring in projectmanagement en
(social) media is belangrijker.
• We denken dat het wijs is dat je voor
deze functie.
• Minimaal 25 jaar oud bent,
• Werkervaring hebt,
• In het bezit bent van een geldig
rijbewijs,
• Woonachtig bent in Fryslân,
• Aantoonbaar een teamspeler bent,
• Fries kunt verstaan en kunt lezen,
• Flexibel bent in je agenda
Kortom een uitdagende rol waar je
ontzettend veel vorm kunt geven aan
de zichtbaarheid van de partij, maar
ook kunt investeren in je eigen ontwikkeling.

Nij Westergo
of Waadhoeke
Welke van de twee namen het zal
worden, wist ik bij het schrijven van
dit stuk nog niet. Als import Fries/
Bildtker had ik voorkeur voor Nij
Westergo. Er zit beweging in, vooruitgang, met een terugblik naar het
verleden. Ook voor niet Friezen en
buitenlanders goed uit te spreken.
Een hele persoonlijke invulling en
beleving. Maar wel één die wat
zegt, over mijn beelden bij de nieuw
te vormen gemeente.
Het samenvoegen van Franekeradeel, Menaldumadeel en Het Bildt
biedt kansen voor het openbaar
bestuur en de ambtelijke ondersteuning. Het is een manier om ons
mee te nemen naar een toekomst
waar ontgroening en vergrijzing de
toon zullen voeren. Ook voor het
CDA heeft dat de nodige consequenties. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was het CDA
alleen in het Bildt de grootste, in
Franekeradeel werden we 2e en
in Menaldumadeel zelfs 3e partij.
Wat een opsteker was het dat we bij
de provinciale Statenverkiezingen
in 2015 in alle drie de gemeentes
de meeste stemmen kregen. Die
trend willen we natuurlijk heel graag
doorzetten en verzilveren in 2017
bij de herindelingsverkiezingen.
De voorbereidingen daarvoor zijn in
volle gang. Het overgangsbestuur
bestaat uit leden van elke lokale
afdeling, te weten Folkert Schat en
Karen Nammensma, Piet Appelhof
en Piet Oegema, Gerke Hofstra,
Sybe Joostema en Aafke Talsma,
en ik mag de onafhankelijke voorzitter zijn. Met dank aan het landelijke
CDA hebben we een overzicht van
welke stappen er gezet moeten
worden. Tijdens de gezamenlijke
ledenvergadering van 30 november
zullen we die stappen presenteren.
De vertrouwenscommissie die de
sollicitatiegesprekken zal voeren
voor de kandidatenlijst is nagenoeg
rond. De programcommissie ook.
En onze Permanente Campagnecommissie heeft de eerste bijeenkomsten al georganiseerd en op de
rol staan, waaronder een zakendiner op 28 januari 2016.
We hebben er zin in, en gaan er
vol voor. Om ervoor te zorgen dat
de eerste klap een daalder waard
is: de meeste zetels bij een nieuwe
gemeente: oh zo belangrijk voor het
mede vormgeven van de koers van
een nieuwe gemeente. Én daarmee
de kans om aan het roer te staan
om Nij Westego of de Waadhoeke
de toekomst mee in te loodsen.
Wendy Zuidema-Haans

Ben je aangesproken door deze omschrijving? Aarzel dan niet en neem
contact met me op via 06-46 02 35 27
of mail naar campagne@cda-fryslan.nl
Graag vóór 1 januari 2016.
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