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Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Fryslân.

Friese CDA’ers hoog
op kandidatenlijst
Volgend jaar zijn er op 15 maart verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De Friese CDA’ers Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer staan hoog op de lijst.

Harry van der Molen,
wethouder Leeuwarden

Ik wil iedereen bedanken die me in
de afgelopen weken feliciteerden met
de mooie plaats op de concept kandidatenlijst. De procedure duurde lang,
maar uiteindelijk belde de partijvoorzitter met het nieuws. Voor Fryslân
was er een plek bij de top 10. En de
kandidaat, dat was ik! Met plek 8 heeft
CDA Fryslân kans op een volksverte-

Esther Hanemaaijer,
fractievoorzitter Dongeradeel
Het was al laat in de avond die maandag 5 september. Om 23.15 uur kreeg
ik een telefoontje uit Den Haag: een
31e plek op de CDA-kandidatenlijst
voor de verkiezingen van de Tweede
Kamer volgend jaar. Samen met
Harry van der Molen mag ik onze
mooie provincie vertegenwoordigen.
Harry op plaats 8 en ik op 31. Het
campagneteam staat inmiddels in de
startblokken. Samen gaan we voor
een prachtig resultaat voor het CDA!
Als 11e kind uit een gezin van 12 kinderen, ben ik opgegroeid in een tuindersgezin. Dat betekende van jongs
af aan hard werken, voor elkaar klaar
staan en verantwoordelijkheid nemen.
Zo ben ik opgegroeid, zo sta ik in het
leven en zo herken ik mij in het CDA.
En onze partij heeft een glasheldere
boodschap. Een boodschap van vertrouwen in de kracht van onze samen-

genwoordiger in de Tweede Kamer.
Veel mensen spreken over ‘Kamerlid’.
Maar voor mij voelt het echt als: volksvertegenwoordiger uit Fryslân in Den
Haag.
Al twee keer eerder stond ik op de
kandidatenlijst. Maar toen zat het
resultaat voor het CDA erg tegen.
Nu zijn de vooruitzichten goed en
merk ik nieuw vertrouwen en energie
in de partij. Al snel nadat de lijst bekend werd gemaakt stond het Friese
campagneteam weer klaar.
Samen met Esther Hanemaaijer heb
ik zin in de campagne. En campagnevoeren kunnen we in Fryslân!
Persoonlijk heb ik een goede vertegenwoordiging van onze provincie
in Den Haag altijd heel belangrijk
gevonden. Meerdere partijen hebben
daarvan goede voorbeelden. In het
bijzonder CDA Fryslân, waar we zelf
vaak hebben kunnen merken welk

verschil in resultaat Sander en Joop
konden maken.
Het is belangrijk dat we onze punten
in Den Haag op tafel leggen. Zoals
aandacht voor kleine scholen, krimp
en werkgelegenheid en dat de infrastructuur in onze provincie niet af
is. Dat het kabinet wel heel veel
bezuinigt op de jeugdzorg in onze
provincie. Dat we als agrarische provincie het echt kunnen merken dat de
staatssecretaris zegt er niet voor de
boeren te zitten.
Maar bovenal moeten we ons eigen
CDA-verhaal houden. Over een betrokken samenleving in plaats van
verdeel en heers. Met Sybrand Buma
als lijsttrekker heeft de CDA-campagne al een Fries sausje. En met uw
hulp maken we ook in Fryslân een
hele mooie uitslag.
Harry van der Molen

leving en een overheid die meedenkt,
bijstuurt en opvangt. De samenleving
in al zijn verschijningsvormen: de
stad, de wijk, het dorp, maar ook
de school, het bedrijf, het gezin, de
kerk en de vereniging. Zij zijn de ruggengraat van onze samenleving. En
wat is het inspirerend om vanuit die
boodschap de waarden van rentmeesterschap, solidariteit, gespreide
verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid invulling te geven.
Wie is die Friezin op nr. 31 van de
kandidatenlijst? Esther Hanemaaijer.
Moeder van 3 kinderen, getrouwd en
kleine zelfstandige ondernemer. En
verder vrijwilliger op school, actief in
de kerk en CDA-fractievoorzitter in de
gemeenteraad van Dongeradeel. Van
daaruit ben ik graag met mensen in
gesprek. Met werkbezoeken aan bedrijven. Zien hoe het eraan toe gaat
op scholen. Ervaren hoe professionals in zorginstellingen zich inzetten
voor kwetsbare mensen.

In gesprek zijn met inwoners en hun
signalen, hun vertrouwen maar ook
kritische inbreng vertalen in mijn werk
als raadslid. Het CDA wil bouwen aan
een samenleving waarin respect is
voor elkaar. Voor dát CDA maak ik mij
sterk. Lokaal én landelijk. Met passie,
verbindend, overtuigend, authentiek,
herkenbaar en dienstbaar. Want dat is
wie ik ben.
Esther Hanemaaijer

Antwoorden
De politiek wordt geacht antwoorden
te geven op de problemen van deze
wereld. De kiezer stemt op hetgeen
hem/haar het beste bevalt. Veel houvast is verdwenen. Een liberaal, christendemocratisch of sociaaldemocratisch maatschappijbeeld? Te velen
weten niet meer waar dat over gaat.
Het stemhokje lijkt wel op de supermarkt. Wat eten we vandaag? Het is
zorgelijk om te zien hoe wij met onze
democratie omgaan. Steeds minder
mensen zijn lid van een politieke
partij en van deze leden is slechts
een klein deel actief. Komt deze onverschilligheid door tevredenheid?
Wat tevredenheid betreft scoort ons
land immers hoog. Onverschilligheid
is echter gevaarlijk. De geschiedenis
kent immers vele voorbeelden waar
de democratie akelig is ontspoord.
Als CDA willen wij bouwen aan een
betere samenleving waar mensen
verantwoordelijkheid nemen. Bouwen
aan vertrouwen. De maatschappij,
dat zijn wij! Op 10 september kwamen 1000 CDA’ers bijeen om antwoorden te formuleren. Antwoorden
die uiteindelijk een plaats krijgen in
ons verkiezingsprogramma voor de
Tweede Kamerverkiezingen in maart
2017. Geen programma bedacht in
de Haagse burelen maar ‘opgezogen’
tijdens deze inspirerende bijeenkomst. In Duitsland is tijdens recente
verkiezingen in de deelstaat
Mecklenburg de protestpartij
“Alternatief voor Duitsland’ groter
geworden dan onze zusterpartij CDU.
Hebben zij de juiste antwoorden?
Heeft de CDU deze niet? Onvrede
en angst lijken het stemgedrag te
bepalen. Onvrede over het feit dat de
heersende politiek de instroom van
asielzoekers niet lijkt te beheersen en
angst voor een toenemende invloed
van de Islam. Zijn we niet te politiek
correct in onze antwoorden? Kijken
we niet te vaak weg? Toenmalig
minister Donner heeft ooit gezegd dat
als tweederde van de bevolking dit
wil, de Shariah zal worden ingevoerd.
Staatsrechtelijk zal dit juist zijn. Het is
echter een volstrekt verkeerd signaal.
In dit land staan wij voor onze traditie, voor onze waarden en normen.
Mensen die zich blijvend in dit land
willen vestigen dienen zich daarin
te voegen. Dat is het enige juiste
antwoord! voor elkaar. Op weg naar
een beter Nederland.
Bert Kuiper
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CDA1000
geslaagd!

Cultuur, taal, onderwijs en sport:
“Mei Hert, Holle en Hannen”
Afgelopen maart spraken we als Provinciale Staten over de Startnota
Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport (CTOS), waarin de hoofdlijnen voor het
beleid van 2017-2020 vastgesteld werden. Met deze startnota geven we
de richting aan die we op willen gaan.

Meedoen

Op zaterdag 10 september hield
het CDA een landelijke bijeenkomst over het verkiezingsprogramma. Maar liefst 1000 leden
werden uitgenodigd om ideeën
aan te reiken. De organisatie was
uitstekend! In hartje Amsterdam
en toch goed te bereiken, met een
eigen veer vanaf Centraal Station.
Het verkiezingsprogramma centreert
zich rond vijf thema’s:
1. eerlijke economie
2. familie en gezin
3. sterke samenleving
4. waarde en traditie
5. zorg voor elkaar
De leden konden in twee themasessies onderwerpen aandragen bij
het thema. Vervolgens werd in kleine
groepjes gediscussieerd over de
relevantie en gewenste oplossing.
De oplossingen werden centraal
verzameld. Uiteindelijk zijn er vijftien
onderwerpen uitgekozen voor het
verkiezingsprogramma.
Vanuit CDA Fryslân werd onder andere ingebracht dat het zorgstelsel
bijstelling vraagt en ondersteuning
nodig is bij het opbouwen/onderhouden van duurzame relaties in gezinnen. Dit laatste is gericht op
het voorkomen van (v)echtscheidingen en schade bij kinderen.
Ook werd aandacht gevraagd voor
onderwijs, dat alleen nog maar arbeidsparticipatie tot doel lijkt te hebben en de ontwikkeling van jonge
mensen uit het oog lijkt te verliezen.
Voor meer informatie, zie
https://www.cda.nl/actueel/nieuws
Geert van der Velde uit Bakkeveen

In de Statenvergadering van 7 september hebben we de beleidsbrief ‘Mei Hert, Holle en Hannen’
besproken. ‘Meedoen’ is in deze
beleidsbrief één van de belangrijkste uitgangspunten, zowel voor
kinderen, jongeren, volwassenen
als ouderen. Meedoen geldt voor
gezonde mensen, maar zeker ook
voor mensen met een beperking.
Meedoen is dus voor iedereen en
verbindt mensen met elkaar. Dit
kan niet alleen via sportactiviteiten
gerealiseerd worden, maar (juist in
dorpen) vaak ook heel goed via de
culturele weg zoals de toneelgezelschappen, de koren en korpsen. De
waarde van amateurverenigingen is
groot, want het plezier dat men heeft
door deelname draagt bij aan het
welbevinden van mensen en zo ook
aan de leefbaarheid, het zich thuis
voelen in de eigen woonomgeving.
Om vooral kinderen met cultuur kennis te laten maken blijven we ons als
CDA steeds inzetten voor cultuureducatie.

Werkbezoek
Waddengebied
2016-2026
Op 14 september 2016 kwamen
Statenleden van de provincies
Noord-Holland, Groningen en
Friesland bij elkaar in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Het
investeringskader Waddengebied
2016-2026 stond centraal. Een grote verantwoordelijkheid voor deze
drie Waddenprovincies.
Gedeputeerden Kielstra, Staghouwer
en Loggen werden geïnterviewd en er
was een toelichting over het Regiecollege Waddengebied, het Waddenbeleid en het investeringskader Waddengebied. Vervolgens werd de discussie
aangewakkerd naar aanleiding van
zes majeure opgaven:
• Waddenzee
• Havenontwikkeling en natuurverbetering
•V
 ersterken en vermarkten
• Werelderfgoed
• Vitale kust en Afsluitdijk
•E
 ems-Dollardgebied in balans
• Eilanden op eigen kracht
Na de discussierondes volgde er een
plenaire terugkoppeling van (en een
gesprek over) de discussierondes.
Het is mooi om bij zo’n grote opgave
gebruik te maken van een samenhangende aanpak en de samenwerking
tussen deze drie Noordelijke provincies op te zoeken en zo te komen tot
vernieuwende oplossingen.

Fryslân

Taal en sport
Bij onze Friese cultuur hoort vanzelfsprekend ook onze eigen Fryske
taal. Naast veel inzet op steeds meer
tweetalige pjutterboartersplakken
en het Fries in het voortgezet onderwijs moeten we natuurlijk letten
op de kwaliteit van het Fries. Goed
opgeleide en enthousiaste docenten
zijn belangrijk. Dit geldt ook voor de
vakdocenten bewegingsonderwijs op
de basisscholen. Zij kunnen een kwaliteitsslag in het bewegingsonderwijs
realiseren, bijvoorbeeld door het maken van een gymnastiekplan.

Frysk filmplatform
Het CDA wil een verbetering tot stand
brengen in het filmproductieklimaat.
We willen de artistieke kwaliteit verbeteren om talenten aan de regio te
binden en hen te enthousiasmeren
voor de Friese taal en cultuur. We willen graag, samen met de sector, een
Frysk filmplatform oprichten. Hiermee
is het mogelijk om hoogwaardige producties te realiseren en zo de rijkdom
van de provincie te presenteren.

Herijking
In de komende beleidsperiode vindt
een herijking van culturele instellingen
plaats. Dit betekent dat in de culturele
sector opnieuw wordt gekeken naar
de normen waaraan voldaan moet
worden. Daar moet natuurlijk eerst
een plan voor gemaakt worden en
dat is niet eenvoudig. We hebben vier
provinciale musea (Fries Museum, Natuurmuseum, Scheepvaartmuseum en
Landbouwmuseum) en daarnaast nog
zo’n 43 kleinere musea, echte pareltjes! Museum Belvédère onderscheidt
zich van de andere musea doordat het
zich vooral richt op moderne kunst,
vaak in relatie tot het landschap. We
vinden dat Museum Belvédère in ieder
geval tot de herijking open moet blijven. Daarom krijgt het museum extra
financiële middelen.
Statenlid Fenny Reitsma

Fractieweekend Workum
De Statenfractie komt één keer
per jaar bij elkaar voor een informeel fractieweekend. Dit jaar te
Workum. Op 9 en 10 september
spraken fractieleden, gedeputeerden, voorzitter en medewerkers over de ambities voor het
nieuwe politieke jaar, de herkenbaarheid van de CDA fractie en
de rol van communicatie hierin.

#oantwurk
Ons fractieweekend stond dit jaar in
het teken van vooruitkijken. We zijn
nu goed ingewerkt en hebben ons
weekend besteed aan de komende
drie jaren. Waar gaan we de accenten leggen?
De wereld verandert hard. Tien jaar
geleden was het gebruik van een
mobiele telefoon alleen bedoeld om
te bellen en te sms’en. Nu gebruiken
we de telefoon als communicatiemiddel met tal van mogelijkheden waarbij we ook nog eens bellen als het zo
uitkomt. Maar wat betekent dit voor
Fryslân en voor ons Statenwerk?

Wat betekent dit voor het Openbaar
Vervoer? Voor de economie? Voor
duurzame energie? Wat gebeurt er op
dit moment en wat zien we aankomen
waar we nog mee aan de slag moeten?
Het klinkt misschien wat cryptisch
maar we hebben een mooie voedingsbodem gelegd voor het komend
jaar. We willen het CDA laten zien als
een brede volkspartij die weet wat er
in Fryslân speelt en meedenkt over
waar we naar toe gaan.
Deze vragen hebben ons beziggehouden en u hoort van ons het
komende jaar.
Work in progress, dus #oantwurk!

Johan Tjalsma,
fractievoorzitter
CDA Statenfractie

CDA in nieuw college Achtkarspelen

Jouke Spoelstra

Mijn naam is Jouke Spoelstra, geboren
en getogen in Drogeham en 26 jaar
oud. Tot voor kort werkte ik met heel
veel plezier als beleidsmedewerker
voor de Provinciale Statenfractie van
het CDA. Daarvoor heb ik stage
gelopen bij de Tweede Kamerfractie,
waar ik veel vrijheid kreeg om te kijken
hoe de Haagse politiek functioneert.
Als wethouder in Achtkarspelen word
ik verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘mienskip’ (accommodaties, sport,
leefbaarheid en dorpen), ‘leefomgeving’ (wegen, rioleringen en groen) en
natuur/landschap/landbouw.
Als fanatieke voetballer en als iemand
die midden in de samenleving staat,
zijn dit mooie en belangrijke portefeuilles. Daarnaast zijn het ook portefeuilles die een directe impact hebben op
ons als inwoners van een gemeente.
.
Persoonlijk vind ik het ook belangrijk
dat het CDA een partij is die jonge
mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid durft te geven. Niet alleen in
Achtkarspelen, maar in heel Fryslân.
Wethouder in mijn eigen gemeente
Achtkarspelen: een fantastische uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb!

Harjan Bruining

Samen met Jouke Spoelstra ben ik
vanaf 1 september namens het CDA
wethouder in Achtkarspelen. Ik woon
samen met mijn vrouw Jelly en mijn
zoon Wieger in Surhuisterveen. Sinds
2005 heb ik mijn eigen bedrijf in financieel en bedrijfskundig advies. Daarvoor heb ik bijna 20 jaar in de Rabo
organisatie gewerkt. In zowel adviesals managementfuncties heb ik daar
een prachtige tijd gehad!
In 2013 werd ik lid van het CDA. Daarna ging het heel snel. In 2014 stond
ik op de lijst en werd ik raadslid. Toen
afgelopen zomer het college viel en er
een nieuw college kwam, kregen Jouke en ik het vertrouwen van de fractie
en het bestuur.
Met de portefeuilles financiën, economische ontwikkeling en interne organisatie heb ik mijn handen wel vol. Eerste
prioriteit is een sluitende begroting en
financiële stabiliteit. Daarnaast hoop
ik het ondernemerschap in de meest
brede zin een impuls te kunnen geven.
Daarbij is het belangrijk dat er binnen
het nieuwe college een goede samenwerking tot stand komt. Na de eerste
week heb ik daar volop vertrouwen in!

Harjan Bruining (links)
en Jouke Spoelstra
bij de finish van de
Slachtemarathon.

Opleiding en Ontwikkeling
Inmiddels is het zomerreces
voorbij en heeft de politiek haar
werkzaamheden hervat. Nu de
landelijke verkiezingscampagne
al schijnt te zijn losgebarst en
alle aandacht krijgt, lijkt het bijna
alsof er geen sprake meer is van
lokale politiek. Maar niets is minder waar!
Voor Fryslân staan de volgende
cursussen/trainingen in de komende
maanden op de rol:
Ik, raadslid in 2018?! (5 november). Een cursus ter oriëntatie op het
raadslidmaatschap voor diegene die
benieuwd is of dit bij hem/haar past.
Het CDA-Gedachtegoed. Een
online cursus die zich richt op alle
CDA’ers - van ‘gewone’ leden tot
Tweede Kamerleden - die de kernwaarden van het CDA in gewone
taal willen kunnen uitleggen en vertalen naar de praktijk van alledag.
Aanmelden kan via www.cda.nl/
steenkampinstituut.

Smart Reading (12 november en 3
december). Een tweedaagse snelleescursus (3 weken tussentijd) voor
fractieleden, wethouders en belangstellenden.
Aspirant-raadsledencursus (10
december). Bedoeld voor de (aspirant)raadsleden in de fusiegemeenten met vervroegde verkiezingen.
Meer informatie en aanmelden:
scholingsconsulent@cda.frl en
www.cda.frl.

Durkje Groen-Tamminga,
scholingsconsulent CDA-Fryslân

Verkiezingen
Op 15 maart 2017 is het zover, verkiezingen voor de Tweede Kamer!
We zijn als bestuur erg ingenomen
met de prachtige plaats van Harry
van der Molen op de kandidatenlijst (8). Ook met de plek van
Esther Hanemaaijer (31) zijn we
zeer tevreden.

Stembiljetten
Alle afdelingen hebben tot 31 oktober de tijd om hun stembiljetten in te
leveren. Op dit moment wordt er nog
hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma, zoals onlangs nog op de
CDA-1000 dag. Het concept verkiezingsprogramma komt half oktober
beschikbaar.

Amendementen
De afdelingen kunnen daarna tot 12
november hun amendementen op het
concept verkiezingsprogramma mai-

len naar het provinciaal bestuur
(secretaris@cda.frl). Elke provincie
mag maximaal 50 amendementen bij
het landelijk partijbestuur indienen.
Op de provinciale ALV van 2 december zullen deze amendementen aan
de orde komen, voorzien van een
advies van een commissie. Over de
stemlijsten én het verkiezingsprogramma ontvangen de afdelingen nog
een brief met informatie. Het is aan
de afdelingen zelf om eigen ALV(‘s) te
organiseren om
(1) de kandidatenlijst vast te
stellen en
(2) het verkiezingsprogramma te bespreken.
Caroline de Pee,
secretaris bestuur CDA Fryslân

Noteer deze datum:

vrijdag 2 december

Provinciale ALV - amendementen verkiezingsprogramma

CDAV Fryslân naar Wetsus
Wetsus gebouw te Leeuwarden

CDAV Fryslân brengt op 22 november een bezoek aan Wetsus te Leeuwarden: een technologisch topinstituut voor watertechnologie en
Europees Centrum van kennis over
water. Bij Wetsus werken universiteiten samen met het bedrijfsleven.
Studenten kunnen bij Wetsus op
ieder niveau een water gerelateerde
opleiding volgen, van MBO tot universitair.

U wordt om 16.30 uur verwacht (Oosterkade 9, 8911 KG) waarna er een
presentatie en rondleiding volgen.
Dit alles duurt ongeveer anderhalf
uur. Voor verdere informatie en opgave kunt u mailen naar atoren@
planet.nl.
Ook heren zijn van harte welkom!
Tot ziens op 22 november!
Met vriendelijke groet, Akke Toren
(secr. CDAV Fryslân)

Startbijeenkomst

CDA Fryslân opende het nieuwe
politieke seizoen met een startbijeenkomst op vrijdag 16 september. Een
avond met meerdere hoogtepunten.
Als eerste een kennismaking met
Esther Hanemaaijer en Harry van der
Molen, de nieuwe Friese kandidaten
voor de komende Tweede Kamer
verkiezingen. Daarna door Europarlementariër Esther de Lange de visie
van het CDA op actuele Europese

zaken, waaronder de Brexit en de
(landbouw)boycot voor Rusland.
Veel aandacht was er voor de presentatie van Jeroen van de Kolk, de nieuwe HRM-manager van het landelijke
CDA. Het laatste deel van de avond
was voor Johan Mulder, provinciaal
HRM en de provinciale consulenten
Durkje Groen over opleiding en Karin
van der Velde over verenigingszaken.

www.cda.frl

September is vaak de start van een nieuw vergader- of politiek seizoen.
We vroegen een aantal CDA bestuurders wat bij hen de komende maanden op de ‘agenda’ staat.

Luciënne Boelsma
Als coalitiepartij in ‘De Fryske Marren’
focussen we ons de komende periode
op een aantal punten. Ten eerste het
kernenbeleid. Alle CDA raadsleden
zijn binnen de gemeente contactpersoon voor hun eigen dorpen of stad.
In de winterperiode bezoeken we de
vergaderingen van de plaatselijke belangen. Korte lijnen van burger naar
bestuur is volgens ons noodzakelijk.
Indien nodig stellen wij vragen aan het
college of brengen het onder de aandacht van andere partijen. Onze lokale
CDA-leden betrekken we hierbij. Een
tweede aandachtspunt is de brug in de
A6 over de Skarster Rien en de sluizen
in het Prinses Margriet-kanaal bij Lemmer. Samen met de provincie zijn we
hierover al in gesprek met de landelijke politiek. Na de verkiezingen liggen
hier welllicht kansen voor onze CDA
collega’s in Den Haag. Een ander punt
van aandacht komt uit het coalitieak-

Lydeke Zandbergen

koord, namelijk: “Burgers en maatschappelijke organisaties hebben een
overheid nodig, die met ze meedenkt
en hun initiatieven verder brengt in
plaats van reguleert of overneemt”.
Het is een uitdaging voor ons om
dit continue onder de aandacht van
andere raadsleden, het college en
de ambtelijke organisatie te brengen.
Ook op dit punt horen we de komende
periode graag hoe onze CDA’ers dit
ervaren. Wellicht een onderwerp voor
een thema-avond in de winter!?
Luciënne Boelsma,
fractievoorzitter CDA De Fryske Marren

Bé de Winter

Klaar voor de toekomst
Afgelopen juni hebben we het gerenoveerde en energie neutrale kantoor
van het Wetterskip in gebruik genomen. Via een modern kantoorconcept kunnen zowel medewerkers als
bestuur in een goede omgeving hun
werk verrichten.
Met het vaststellen van het meerjarenperspectief is het spoorboekje
voor de komende 4 jaren helder, inclusief de financiële aspecten. Naast
de recentelijke doorgevoerde bezuinigingen van € 20 miljoen resulteert er
een taakstellende bezuinigingsopgave
van €11 miljoen, te realiseren uiterlijk

eind 2021. Dit op een begrotingsomvang van €130 miljoen. Een forse uitdaging om daarmee de tariefstijging,
welke voor 2017 uitkomt op gemiddeld
1,2 %, beperkt te houden.
Actueel zijn er o.a. de volgende bestuurlijke aandachtspunten:
• Eerder dan verwacht moet de Lauwersmeerdijk worden aangepakt
• Op basis van een Veiligheidsplan
moeten maatregelen voor boezem
en deelsystemen worden bepaald
• Samen met de Provincie optrekken
om te starten met de uitvoering van
de Veenweidevisie
• Afweging om te komen tot een energiefabriek
• Prioritering maatregelen uit de watergebiedsplannen
Als grootste partij binnen het Wetterskip hebben wij als CDA een grote
verantwoordelijkheid om dit op een
grondige wijze te behartigen.
Bé de Winter, lid dagelijks bestuur Wetterskip

De Bestuurdersvereniging (BSV)
ondersteunt alle CDA-politici in
gemeenten, provincies en waterschappen en zorgt ervoor dat zij
een herkenbaar en onderscheidend
CDA-profiel kunnen opbouwen. Bij
de CDA-bestuurders (raadslid, burgemeester, waterschapbestuurder
of wethouder) is veel maatschappelijke kennis en bestuurlijke ervaring
aanwezig. Met name voor actuele
thema’s organiseren we daarvoor
bijeenkomsten, waar we deze kennis
kunnen uitwisselen en een verdiepingsslag kunnen maken. Bij de voorbereiding en uitvoering leggen we de
verbinding met andere organisaties,
binnen óf buiten het CDA.
Voor het komend seizoen staan op
het programma:

Ook bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen is Leeuwarden deze
keer weer eerder aan de beurt. De
herindeling met Leeuwarderadeel
heeft als gevolg dat de burgers van
beide gemeenten al in november 2017
hun stem kunnen uitbrengen.
Op het bestuurlijk vlak zijn al de nodige stappen gezet om per 1 januari
2018 één CDA afdeling te vormen:
• Er is een voorbereidingscommissie,
bestaande uit 2 bestuursleden van
elke afdeling, die de gezamenlijke
onderwerpen voorbereidt.

Fryslân

• We organiseren gezamenlijke ledenvergaderingen over gemeenschappelijke zaken.
•U
 it beide afdelingen hebben leden
zitting in drie commissies: vertrouwenscommissie, programmacommissie en campagneteam.
De planning is erop gericht om voor
de zomervakantie van 2017 de lijst
en het programma gereed te hebben.
Daarna kan de campagne losbarsten.
Naast deze lokale zaken is er vanzelfsprekende aandacht voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in
maart van het volgend jaar.

Lydeke Zandbergen,
Bestuurdersvereniging CDA Fryslân

Jan Groen
Onze eerste raadsvergadering na de
zomervakantie was op 30 augustus.
Hier hebben wij vragen gesteld over
de grondprijsverlaging met 12-15%
van de woningbouwkavels, iets waarvoor wij al vaker met moties gepleit
hebben. Deze moties werden altijd
afgeraden met het argument dat de
verlaging van de prijs de verkoop van
kavels niet zou bevorderen. Op het
waarom van deze grote beleidswijziging moest de wethouder vooralsnog
het antwoord schuldig blijven. Dit lijkt
nog een behoorlijke staart te krijgen!
Belangrijk is ook de CDA motie die is
aangenomen over de Taskforce Werkgelegenheid. Smallingerland heeft
nog steeds een bovengemiddelde
werkloosheid en hier is actie voor nodig. De transitie van de nieuwe taken

Theo Joosten
Herindeling centraal

30 september
Thema: ‘Senior… Uitdaging!’
• Van der Valk, Drachten
• 13.30 - 17.00 uur
Samen met de Stichting Friese Ouderenbonden organiseren we een
middag voor senioren en bestuurders.
Een interactieve bijeenkomst, welke
voor de bestuurders ‘meeneempunten’
moet opleveren voor het beleid in gemeente, provincie en rijk.
25 november
Thema: ‘Energietransitie’
Ellen Verkoelen, Statenlid in Zuid-Holland, spreekt met ons over de energietransitie, waarbij ook de omgevingswet
een plaats krijgt. Doel zal zijn ons de
nodige bagage mee te geven in ons
werk als raads- of Statenlid.
2017 Thema: ‘CDA = appelleren!’
Pieter Jan Dijkman, directeur van het
Wetenschappelijk Instituut van het
CDA zorgt voor de nodige CDA-inspiratie op weg naar de verkiezingen.
We rekenen op uw aanwezigheid en
inbreng op (een van) onze bijeenkomsten!

van het sociale domein is voor ons
ook belangrijk. Een goede transformatie blijft voor ons topprioriteit. Andere punten zijn de tijdige en voortvarende uitvoering van de gezamenlijke
investeringsagenda Smallingerland/
provincie, bijvoorbeeld de verdere opbouw van het innovatiecluster en de
projecten Waterfront Drachten en Oudega aan het Water. Grote projecten
om Drachten/Smallingerland verder
te positioneren als watersportplaats.
Dit najaar staat ook de vervanging
van ons huidige zwembad, het enige
50 meter bad in Noord-Nederland, op
de agenda. Tenslotte moeten we de
door het college voorgestelde bezuinigingsdrift in goede banen leiden,
zoals voor de vakantie al met een
aangenomen motie in gang is gezet.
Jan Groen,
fractievoorzitter CDA Smallingerland

Colofon
Kortom: genoeg te doen en veel kansen voor leden en belangstellenden
om inbreng te hebben en inzet te
leveren.

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
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