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Van de voorzitter

Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Fryslân.

De jongerenreporters
van CDA Fryslân
Normaal gesproken geven politieke partijen altijd hun mening. Als CDA Fryslân willen we dit eens helemaal omdraaien en juist de jongeren naar hun mening vragen. Daarom zijn wij begin april gestart met een campagne om
jongerenreporters te zoeken, die met hun mobiele telefoon de mening van andere jongeren filmen. De jongerenreporters krijgen hier een kleine vergoeding voor, waarmee CDA Fryslân ook laat zien in de jongeren te investeren.
windmolens op het land of krimp/leegstand in de Friese dorpen en steden.

Filmpjes
De reporters maken elke vijf weken
één projectfilmpje, waarin zij verschillende jongeren interviewen over een
vooraf afgesproken thema. De filmpjes worden door de reporters naar
de fractieondersteuners van CDA
Fryslân verzonden. Zij maken er één
geheel van en plaatsen het filmpje
online.

Meningen
CDA Fryslân vindt de mening van jongeren heel belangrijk en wil op deze
manier bereiken dat jongeren zich
gehoord voelen in de politiek. Als de
filmpjes online staan, kan iedereen
daar ook weer op reageren. Zo kan
iedereen zijn of haar mening kwijt
over verschillende maatschappelijke
thema’s. Voorbeelden van thema’s
zijn het Friese openbaar vervoer,

Enthousiaste jongeren
Halverwege april hadden we al super veel reacties van enthousiaste
jongeren binnen gekregen. Uit de 25
geïnteresseerden hebben we 6 jongeren gekozen die voor ons aan de
slag gingen als jongerenreporter. Bij
de keuze hebben we gelet op leeftijd,
geslacht en woonplaats. We willen
natuurlijk de mening van jongeren uit
heel Fryslân horen, dus het zou jammer zijn als alle reporters uit dezelfde
plaats komen.

Positieve reacties
Onze jongerenreporters gaan wekelijks de straat op om over een actueel
onderwerp de mening van jongeren
te vragen. Op dit moment zijn we een
paar maanden verder en hebben jul-

Dit zijn ze dan… onze jongeren

lie al aardig wat filmpjes voorbij zien
komen op onze site en social media
kanalen. De filmpjes worden goed
bekeken en we krijgen enorm veel
positieve reacties binnen, zowel van
jongeren als van ‘ouderen’.

Oproep
We staan open voor allerlei suggesties en iedereen mag onderwerpen
voor de filmpjes aandragen. Mochten
jullie leuke, interessante en/of actuele
thema’s willen aandragen, dan kan
dit via cda@frl.nl. Wil je meepraten
over een onderwerp? Reageer op de
filmpjes op facebook.com/cdafryslan,
twitter.com/cdafryslan of youtube.
com/cdafractiefryslan en laat je mening achter. Wie weet komt jouw mening terug in de politieke arena van de
Provinciale Staten.

reporters:
Vincent Visser,
18 jaar, Bolsward

Thomas Kroon,
18 jaar,
Bolsward

Isa Visser, 17 jaar,
Uitwellingerga

Jeroen Zondervan,
22 jaar, Dronrijp

Nina Reitsma,
17 jaar,
Leeuwarden

Irene Spoelstra,
17 jaar,
Siegerswoude
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Onvrede
We leven in een
van de welvarendste landen
van de wereld.
Bij het meten van
geluk scoren wij
heel hoog. Toch is er veel onvrede,
woede en agressie. Geen cent
meer naar Griekenland, de grenzen sluiten, uit de Europese Unie.
In de peilingen staat de PVV van
Geert Wilders op grote hoogte.
Steeds rauwere omgangsvormen
in het Parlement dragen bij aan
een steeds hardere samenleving.
De onbegrensde vrijheid van meningsuiting wordt als een gouden
kalf verheerlijkt. Deze vrijheid mag
echter nooit worden misbruikt om
te beledigen en te kwetsen. Elke
vrijheid kent grenzen. Fatsoen
moet je doen!
Er zijn terechte zorgen over de
werkgelegenheid, over zorg en ondersteuning, over pensioenen, over
de verharding en individualisering
van de samenleving, over de
gevolgen van de instroom in ons
land van grote groepen mensen
met een andere cultuur en religie.
De zo bewierookte multiculturele
samenleving is in veel gevallen
een eilandenrijk geworden. Gelijkgestemde mensen klonteren bij
elkaar en kennen elkaar niet goed
genoeg.
Het CDA is een partij voor de hele
bevolking, voor de samenleving als
geheel. Geen deelbelangen, maar
het algemeen belang. Niet jong tegen oud, rijk tegen arm of wit tegen
gekleurd. De mens staat centraal.
De mens in relatie tot de ander.
Met elkaar zijn wij verantwoordelijk
voor de samenleving. Niet de allesbepalende overheid, maar een
overheid die kansen biedt en een
overheid als schild voor de zwakken. Ook bij het marktdenken hebben wij onze lessen geleerd.
Laten wij er met elkaar verder
de schouders onder zetten. Wij
moeten geen muren maar bruggen bouwen. Bruggen naar elkaar,
naar een beter Nederland. Elk
mens dient naar vermogen een
bijdrage te leveren. In familie en
gezin, maar ook in de samenleving
als geheel. Geen bijdrage aan de
samenleving om bezuinigingsdoelstellingen te realiseren maar vanuit
de overtuiging dat wij als mensen
de samenleving vormen. In verantwoordelijkheid en met respect
voor elkaar. Op weg naar een beter
Nederland.
Bert Kuiper

www.cda.frl

It bart yn Fryslân!
Over het eerste jaar na de verkiezingen zijn wij tevreden. De coalitieonderhandelingen liepen voorspoedig en de samenwerking in de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is collegiaal. Dit resulteerde in een duidelijk
coalitieakkoord met daarin heldere afspraken. Het blijft gelukkig niet alleen
bij afspraken op papier, want in het afgelopen jaar zijn er al veel initiatieven
in gang gezet.
Hieronder volgen enkele ‘highlights’
uit het afgelopen jaar:

Campus Leeuwarden

in de nieuwe Mediawet. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de
bijzondere positie van Omrop Fryslân
geborgd wordt in de Mediawet en dat
hij samen met de provincie bekijkt
hoe de bestuurlijke aansturing van de
Omrop geregeld moet worden. Een
mooi resultaat en belangrijk punt voor
ons als CDA.

Infrastructuur
Het najaar van 2015 stond in het
teken van het akkoord met Rijksuniversiteit Groningen en gemeente
Leeuwarden, over de vestiging van
de RUG/Campus Fryslân, oftewel de
11e faculteit, in Leeuwarden. Met de
oprichting van RUG/Campus Fryslân
wordt een forse impuls gegeven aan
het academisch klimaat in Leeuwarden en de economie van Fryslân.
De faculteit gaat vanaf schooljaar
2017/2018 van start.

In 2015 hebben wij belangrijke stappen gezet. Grote infrastructuurwerken
zoals de Centrale As en de N381 zijn
volop in uitvoering. Ook zijn wij met
de gemeente Leeuwarden in overleg
over de bereikbaarheid en logistiek
tijdens Kulturele Haadstêd 2018. In
het coalitieakkoord is besloten dat
het onderhoudsniveau van wegen
omhoog gaat en hierover nemen de
staten in september 2016 een besluit.

Glasvezel

Het Friese Merenproject
In december 2015 is het Friese
Merenproject officieel afgesloten.
Met dit project is samen met ondernemers, gemeenten en andere betrokken partijen de afgelopen 15 jaar in
totaal 450 miljoen euro geïnvesteerd
in de Friese watersport. Met dit geld
is onder andere het vaarnetwerk van
Fryslân uitgebreid, beter bevaarbaar
en aantrekkelijker gemaakt. Daarnaast hebben toegangspoorten en
watersportkernen extra recreatieve
voorzieningen gekregen. Onder
andere is nu met de nieuwe sluis in
Stavoren vlotter vaarverkeer mogelijk
tussen het IJsselmeer en zijn diverse
natuurgebieden.

Kulturele Haadstêd

Kulturele Haadstêd zit de Friese samenleving steeds dieper in de vezels.
Bij het informatiekantoor rond 2018
in de Leeuwarder Blokhuispoort kwamen vanuit heel Fryslân al ruim zeshonderd initiatieven binnen. De Friese
gemeenten binden zich ook aan 2018,
bijvoorbeeld door initiatieven te steunen en door de Kulturele Haadstêdvlag met het eigen gemeentelogo te
voeren. Rondom 2018 ontstaan samenwerkingsverbanden met andere
gemeenten, maatschappelijke partijen
en burgerinitiatieven.

Positie Omrop Fryslân
In 2015 heeft Gedeputeerde Sietske
Poepjes regelmatig contact gehad
met het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Sander Dekker over de
bijzondere positie van Omrop Fryslân

Fryslân

De uitrol van glasvezel in de gehele
provincie is een continu aandachtspunt geweest van het CDA. Dit liep
niet geheel volgens wens en daarom
heeft het college besloten de zaken
anders aan te pakken, zodat elke
Friese inwoner kan profiteren van het
snelle internet. Dit wil de provincie op
2 manieren bereiken:
1. O
 prichting van een nieuw publiekprivaat netwerkbedrijf, waarbij de
private partij wordt geselecteerd via
een Europese aanbesteding;
2. Rechtstreekse deelname in een
bestaand netwerkbedrijf via een
aandelenparticipatie. Voor het CDA
is glasvezel geen luxe-voorziening
maar een levensbehoefte om met
name de plattelandsgebieden leefbaar te houden en aantrekkelijk te
maken voor het bedrijfsleven.

Het verbreden van de sluizen en een
einde aan de verkeersvertragingen
zijn voor ons de echte topprioriteiten.
Al het andere is bijzaak.

Kortom…
Met de nieuwe Universiteit in Leeuwarden, de plannen om de economie
verder te stimuleren, de nieuwe plannen voor glasvezel in heel Fryslân,
de borging van het Fries bij Omrop
Fryslân, de afronding van grote infrastructurele projecten, de aantocht
van KH2018 en de forse aanpak van
de Afsluitdijk kunnen we één ding

concluderen: “It bart yn Fryslân” de
komende periode!
Sander de Rouwe, Gedeputeerde
Johan Tjalsma, fractievoorzitter

Sander de Rouwe

Johan Tjalsma

Het Friese CDA op werkbezoek
in het AZC te Burgum
De Statenfractie en de gemeentelijke
fracties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben 31 maart 2016
een bezoek gebracht aan het AZC
in Burgum. Door het COA (Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers) werd
een rondleiding verzorgd over het
AZC, waarbij de Staten- en raadsleden vragen konden stellen en met
asielzoekers in gesprek konden
gaan. Om het werkbezoek breder
te trekken dan alleen het AZC zelf
te bezichtigen, waren ook verschillende vertegenwoordigers van de
overlegcommissie uitgenodigd. Deze
overlegcommissie is in het verleden

ingesteld om de direct betrokkenen
bij het AZC in Burgum mee te nemen
in de plannen en ervaringen. Vanuit
deze commissie waren onder andere
de wijkagent, de raad van kerken,
een omwonende, de gemeente Tytsjerksteradiel en vluchtelingenwerk
Nederland aanwezig.

Geslaagd werkbezoek
Visveiling Harlingen
De Statenfractie was op 8 april 2016
samen met de CDA raadsfractie
Harlingen op werkbezoek bij de Visveiling in Harlingen. Visveiling was
de afgelopen 3 jaar marktleider in
Nederland. Het gaat op dit moment
heel goed met het bedrijf, maar de
accommodatie moet aangepast worden. Zo heeft het bedrijf een steiger
uit 1969, die nodig vervangen moet
worden. Ze zijn hierover in gesprek
met de gemeente, aangezien het ook
voor de helft om gemeentelijk water
gaat. Helaas zit er nog geen schot
in de zaak. De droom van Visveiling

is dat er een zaagtandsteiger komt,
waar schepen ook met de achterzijde
kunnen aanleggen. Er is ook bij het
Waddenfonds om subsidie gevraagd
om de huidige steiger te vervangen.
Helaas is die aanvraag afgewezen,
terwijl Harlingen de grootste aanvoerhaven in Noord Nederland is.

Afsluitdijk

CDA Fryslân en CDA Dantumadiel
“it fjild yn”
De Afsluitdijk was de laatste tijd veel
in het nieuws vanwege kunstprojecten. Kunst vinden we prachtig, maar
een brede sluis en goed functionerende bruggen zijn noodzakelijk. Dat is
goed voor de werkgelegenheid en ook
voor het aantrekken van meer toeristen naar de Afsluitdijk en dus ook in
Fryslân. Het is prima dat Fryslân zich
mondiaal presenteert met de Afsluitdijk, maar het allerbelangrijkste voor
ons is dat de Afsluitdijk functioneert.

Op uitnodiging van het vogelringstation ’Menork’ brachten de fracties van
CDA Fryslân en CDA Dantumadiel
op 19 mei 2016 een werkbezoek aan
Readstjerk. Willem Bil wilde de fractie graag bijpraten over alles wat er
speelt op het gebied van weidevogels:
kansen en bedreigingen, bescherming

en predatie. De belangrijkste conclusie uit het gesprek is volgens CDA
Statenlid Maaike Prins dat boeren,
politiek en natuurbeschermers niet
tegenover elkaar moeten blijven staan,
maar met elkaar in gesprek moeten
blijven op zoek naar een goede balans
tussen natuur en agrarisch gebruik.

Onze jongerenreporters #oantwurk
Op pagina 1 konden jullie alles lezen over de nieuwe jongerenreporters. Hieronder staan drie filmpjes beschreven
die de afgelopen tijd online kwamen. Bekijk alle filmpjes op www.cda.frl of www.facebook.com/cdafryslan.

Moeten er meer windmolens
op het land komen?
Duurzame energie is een belangrijk
thema, aangezien de fossiele brandstoffen aan het opraken zijn. Wat
vinden jongeren hier eigenlijk van?
Vincent en Thomas gingen Bolsward
in om de jongeren eens te vragen of er
meer windmolens op het land moeten
komen. De reacties van de jongeren
in het filmpje waren bijna allemaal positief. Ze zien het over het algemeen

wel zitten dat er meer windmolens op
het land komen, zodat er meer gebruik
gemaakt kan worden van duurzame
energie. De reacties onder het filmpje
lieten echter de andere kant van het
verhaal zien: daar wordt vervuiling
van het mooie Friese landschap als
tegenargument genoemd en er werd
geschreven dat de windmolens wel op
de Afsluitdijk mogen staan, maar liever
verder niet in Friesland. Thomas en
Vincent zien zelf graag meer windmolens op het land in Friesland.

Alleen nog maar online
shoppen of alleen nog maar
in fysieke winkels?
Er is veel leegstand in de Leeuwarder
binnenstad. Wat zouden de redenen hiervoor zijn? De consument
verandert, veel mensen winkelen
tegenwoordig online. Onze jongerenreporter Nina vroeg in het centrum
van Leeuwarden aan verschillende
jongeren om te kiezen tussen alleen
nog maar online shoppen of alleen
nog maar in fysieke winkels. De
meeste jongeren kozen voor de fysieke winkels, omdat je dan echt ziet
wat je koopt, je dan de kwaliteit beter
kunt beoordelen, kleding en schoenen kunt passen en het meteen kan
meenemen. Jongeren die voor online
shoppen kozen, noemden als reden
vaak gemak.

Is het openbaar vervoer in
Fryslân goed geregeld?
Onze reporter Isa vroeg aan de leerlingen op CSG Bogerman in Sneek of
zij vinden dat het openbaar vervoer in
Fryslân goed is geregeld. De meeste
jongeren vinden het openbaar vervoer

goed geregeld, maar er werden wel
aardig wat verbeterpunten genoemd.
Er zijn soms geen zitplaatsen meer
zodat je moet staan, de bussen rijden niet tot heel laat ‘s avonds, de
ritprijzen zijn redelijk hoog en sommige jongeren zijn nog niet helemaal
gewend aan het in- en uitchecken. Dit
vergeten ze nog wel eens, waardoor
er meer geld wordt afgeschreven. Dit
geld kan je een paar keer per jaar terugvragen als je vergeten bent om uit
te checken, maar dit kost natuurlijk wel
wat tijd en energie. Positieve punten
die genoemd werden zijn dat de prijs
wel meevalt, dat de bussen en treinen
vaak op tijd rijden en dat het dus alleen aan jezelf ligt als je te laat komt.

Sybrand Buma in Drachten
Woensdagmiddag 8 juni kwamen
vele CDA-leden en belangstellenden naar Drachten om met Sybrand
Buma in gesprek te gaan. Allerlei
onderwerpen kwamen aan de orde.
Zoals onze voedselvoorziening, de

koopzondag, de zorg, ons pensioen,
het vluchtelingenvraagstuk, verplichte
orgaandonatie, de economie, landbouw en de NS, maar ook de verkiezingen van volgend jaar. Het CDA is,
ook als oppositiepartij, zowel landelijk

als in Smallingerland, een partij
waar wij trots op mogen zijn, aldus
Buma. Een sterke partij die als middenpartij weer een duidelijke plek
zal innemen. Onder het genot van
een ijsje werd de middag afgesloten.

Startbijeenkomst 16 september

Het is ondertussen een traditie
om bij de aanvang van het nieuwe
seizoen een startbijeenkomst te
organiseren. Alle leden van CDA
Fryslân zijn van harte welkom.
Tijdens deze bijeenkomst staat het
HRM beleid centraal. Bij dit beleid
gaat het om mogelijkheden en kansen
voor onze mensen. Jeroen van de
Kolk, HRM manager op het partijbu-

reau in Den Haag, zal vertellen over
het landelijk beleid. Nico Tilstra, bestuurslid van CDA Fryslân, is met een
werkgroep hard aan het werk in onze
provincie. Hij zal vertellen over de
stand van zaken. Voor alle aanwezigen is er gelegenheid om goede ervaringen en suggesties uit te wisselen.
Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van het HRM beleid. Durkje
Groen-Tamminga, onze scholingsconsulente, zal ook een bijdrage
leveren.
Het najaar van 2016 is de opmaat
naar de Tweede Kamer verkiezingen

in maart 2017. Op 16 september is
bekend welke kandidaten uit onze
provincie op de conceptlijst staan.
Deze kandidaten zullen zich tijdens
de startbijeenkomst presenteren.
Tot slot is er aandacht voor onze afdelingen. Onze verenigingsconsulente,
Karin van der Velde, zal enkele actualiteiten presenteren.
Kortom een interessant en gevarieerd
programma. Dit mag u niet missen!
Wanneer: 	vrijdagavond 16 september om 19.00 uur
Waar: 	Kurioskerk aan de Julianalaan 38 in Leeuwarden

Tweede Kamer
verkiezingen
Op 15 maart 2017 kiezen we een
nieuwe Tweede Kamer. Voor de
plaatselijke CDA afdelingen de kans
om invloed op kandidatenlijst en verkiezingsprogramma uit te oefenen.
De procedure voor het verkiezingsprogramma is op twee punten veranderd. Op 10 september is er een landelijke CDA1000 dag. Op deze dag
gaan 1000 CDA’ers in groepen met
elkaar in discussie over belangrijke
maatschappelijke vraagstukken en
hoe die op te nemen in het verkiezingsprogramma. Ruim een maand
later, half oktober, is het verkiezingsprogramma beschikbaar voor alle
afdelingen. De strategie voor het
nieuwe verkiezingsprogramma heeft
Hans Janssens, hoofd communicatie
van het CDA, in april op de ledenvergadering te Leeuwarden toegelicht.

50 amendementen
Om het aantal amendementen op
het verkiezingsprogramma werkbaar te houden, is op het Partijcongres van 4 juni besloten het aantal
amendementen per provincie te
beperken tot 50. Dat betekent dat de
amendementen van de plaatselijke
afdelingen voortaan moeten worden
ingediend bij het provinciale bestuur.
Nadat de amendementen zijn voorzien van een preadvies worden zij
behandeld op de provinciale ledenvergadering. Daar besluiten de aanwezige leden welke amendementen,
met een maximum van 50 per provincie, doorgaan voor behandeling
op het partijcongres. De preadviezen
worden bij CDA Fryslân opgesteld
door een commissie bestaande uit
Joop Atsma, Sander de Rouwe,
Tjibbe v.d. Veen en Caroline de Pee.
Iedere CDA afdeling moet, zowel
voor het vaststellen van de kandidatenlijst als voor het bespreken van
het verkiezingsprogramma, de nodige ledenvergadering organiseren.
De belangrijkste data voor de afdelingen zijn:
• rond 7 september:
advies kandidatenlijst en
stembiljetten naar de afdelingen
• half oktober:
concept verkiezingsprogramma
beschikbaar
• 31 oktober:
uiterste datum inleveren
stembiljetten advies kandidatenlijst
• 12 november:
uiterste datum inzenden amendementen naar provinciaal bestuur.
• 2 december:
CDA Fryslân behandelt de amendementen op ledenvergadering
De landelijke kandidatenlijst wordt op
het Partijcongres van 12 november
vastgesteld.

Caroline de Pee,
secretaris bestuur
CDA Fryslân

www.cda.frl

CDA Fryslân en CH2018
Elke dag lees je er wel over, “Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad Europa 2018”. Wat is de rol van ons als CDA
en wat kunnen wij als CDA bijdragen
vanuit onze uitgangspunten? Dat was
één van de vragen op 15 april tijdens
een door de bestuurdersvereniging
georganiseerde middag over CH2018
in het officiële hoofddorp CH2018, de
Hoeve. Onze gedeputeerde Sietske
Poepjes maakte duidelijk dat er van de
Gemeentelijke Bestuurders en/of volksvertegenwoordigers een (pro-) actieve
houding wordt verwacht t.a.v. de lokale
bijdragen. CH2018 is de kans om Fryslân van haar beste kant te laten zien,
een unieke kans die van grote invloed
is op de toekomst van onze provincie.
Het is tijd om de thema’s CH2018 te
vergelijken met de kernwaarden van
onze partij.

Solidariteit/ gespreide
verantwoordelijkheid
Mienskip, gemeenschap en diversiteit
binnen CH2018 en solidariteit vanuit het CDA hebben veel met elkaar

Een nieuwe
generatie
CDA’ers
De grootste kracht van een politieke
partij ligt naast zijn inhoudelijke boodschap in zijn menselijk kapitaal. In dat
besef willen we de ontwikkeling en
versterking van dit kapitaal (opnieuw)
de aandacht geven die het verdient.
We gaan actief op zoek naar (potentiële) leden die wij kansen willen
bieden om zich te ontwikkelen tot
onze nieuwe dragers van het CDA
(-gedachtegoed). Een nieuwe generatie CDA’ers waarin we samen met de
afdelingen willen investeren.
Er wordt een meerjarig curriculum
samengesteld, dat er door inhoud en
vorm op gericht is om de deelnemers
te enthousiasmeren en zich thuis te
laten voelen in onze partij en politiek: waar staat het CDA voor, welke
voldoening geeft politieke deelname,
hoe kun je een waardevolle bijdrage
leveren aan onze maatschappij, enzovoort. Ook maakt de nieuwe generatie kennis met de praktijk van alledag,
met elkaar en met zittende leden.
Er ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid bij de gemeentelijke
afdelingen. Die hebben er zicht op
aan wie wij de toekomst van ons CDA
kunnen toevertrouwen en die kunnen
hen stimuleren aan het curriculum
deel te nemen.
Ik ben benieuwd met hoeveel enthousiasme deze nieuwe CDA’ers
aantreden.

Nico Tilstra
provinciaal
portefeuillehouder HRM

Fryslân

CH2018
bijeenkomst te
De Hoeve

gemeen, het onderling verbinden,
de zorg voor elkaar, het vieren van
de verschillen tussen de mensen
in plaats van oordelen. Daar ligt de
kracht van onze Friese samenleving.
Dit biedt zeker kansen. Gespreide
verantwoordelijkheid sluit hier goed
bij aan, het maatschappelijk initiatief,
samen verantwoordelijk voor een
goede samenleving: dat zullen en willen we uitstralen tijdens CH2018.

Rentmeesterschap
Zorg voor natuur en cultuur is één van
de hoofdpunten binnen CH2018. De
Friese natuur en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe
gaan wij om met de rijkdom die Fryslân ons biedt? Een mooie zoektocht
naar nieuwe manieren om cultuur en
natuur te verbinden.

Publieke gerechtigheid
Lab Leeuwarden CH2018 staat voor
het scheppen van nieuwe vormen van
samenleving, een prachtige brug naar
publieke gerechtigheid. Een overheid
die zorg en oog heeft voor mensen
die kwetsbaar en afhankelijk zijn.
Deze groep maakt deel uit van onze
samenleving, dit kan alleen door een
goede samenwerking en het omarmen van nieuwe initiatieven.
Verrassend hoe de thema’s van
CH2018 aansluiten bij onze CDA
uitgangspunten. Laten we als CDA
elkaar steunen en er samen een onvergetelijk Friesland breed feest van
maken in 2018. IT GIET OAN!

Frans Kloosterman,
bestuurdersvereniging
CDA Fryslân

Friese CDA’ers in Jordanië

Onder de noemer ‘internationale solidariteit’ is de aan het CDA gelieerde
Eduardo Frei Stichting (EFS) actief
in landen waar sprake is van een
jonge en prille democratie. Afgelopen maand waren Friso Douwstra en
Wim Eilering voor de EFS in Amman,
Jordanië. Jordanië is een koninkrijk
waar het staatshoofd, koning Abdoellah, veel macht en invloed heeft in het

Friso (links) en Wim (rechts)
bij de Nederlandse ambassade.

politieke systeem. Die invloed zet hij
in om zijn land stukje bij beetje een
democratie te laten worden. Wim en
Friso hebben in twee dagen een training gegeven aan 30 personen van
tien verschillende politieke partijen.
Deze partijen willen een coalitie gaan
vormen voor de landelijke verkiezingen eind dit jaar. De uitdaging was
daarbij, naast culturele verschillen, de
enorme verscheidenheid in opleiding,
leeftijd en politieke kennis. Centraal
stonden de volgende thema’s:
-d
 emocratische principes en politieke
kernwaarden
- debat en presentatietraining
- campagnestrategie.
Het waren twee enerverende dagen,
met voor beide kanten veel nieuwe
inzichten.

Senioren en beleid
Op 30 september organiseert het
Friese CDA samen met SFO (Stichting Friese Ouderenbonden) een middag voor senioren en bestuurders. Ja,
voor allebei. We willen een interactieve bijeenkomst: luisteren naar en
spreken met senioren.
We hopen dat de bijeenkomst voor de
bestuurders veel ‘meeneempunten’
oplevert. In beleid van gemeente,
provincie en rijk wordt in de beleidsontwikkeling en -uitvoering te weinig
aandacht besteed aan de ouderen.

Investeren
in ontwikkeling
Durkje Groen-Tamminga,
scholingsconsulent CDA Fryslân
‘Investeren in ontwikkeling’ is de
doelstelling van de Scholings- en
Verenigingscommissie van CDA
Fryslân. Wij willen hieraan bijdragen door het ontwikkelen en verzorgen van cursussen, trainingen
en andere vormen van deskundigheidsbevordering. Voor komend najaar staan de volgende trainingen/
cursussen op de planning:
1. Leden werven. Bestemd voor
afdelingsbestuurders.
Datum: 23 september.
2. O
 riëntatie raadslidmaatschap.
Een eerste kennismaking met de
rollen en taken van het raadslid.
Voor ieder die mogelijk interesse
heeft in het raadslidmaatschap.
Datum: 29 oktober.
3. Het CDA-Gedachtegoed. De
cursus bestaat uit een onlinegedeelte in combinatie met een
bijeenkomst. Voor leden en nietleden. Datum: november.
4. Smart Reading. Een tweedaagse snelleescursus (met 3 weken
tussentijd) voor fractieleden en
wethouders. Datum: oktobernovember.
5. Aspirant-raadsledencursus.
Bedoeld voor de fusiegemeenten
met vervroegde verkiezingen.
Datum: begin december.
6. M
 asterclass: We willen graag in
het nieuwe seizoen een Masterclass organiseren over een actueel onderwerp. De masterclass
bestaat uit 3 bij elkaar behorende
bijeenkomsten van elk 4 uur.
Tot slot nog twee belangrijke data
om ook te noteren:
16 september: De Startdag van het
politieke seizoen. Deze dag organiseren we samen met het CDAFryslân en het HRM-team.
30 september: Ouderenbijeenkomst. Georganiseerd door SFO
(Stichting Friese Ouderenbonden),
CDA Bestuurdersvereniging, CDA
Fryslân en de Scholingscommissie.
Over exacte data, kosten, docenten
en locaties wordt u nog nader geïnformeerd. Houd ook de website van
CDA Fryslân in de gaten.

Dat moet veranderen en dat kan alleen
als resultaat van dialoog.
Op 30 september, vanaf 13.30 uur, locatie in Drachten, voor senioren en beleidsmakers/bestuurders van Friesland!

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

Houd de middag van 30 september vrij
en schrijf het in je agenda! Nadere informatie volgt nog.
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