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Esther de Lange, CDA delegatieleider Europees Parlement

Van de voorzitter

Over licht en donker
2017

Wat is dat toch met de negende november? Zoveel cruciale momenten in de Europese geschiedenis
speelden zich op die datum af.

We staan op de drempel van de
Kerstdagen en (daarmee) aan het
begin van een nieuw jaar. Kerstmis
is een feest van licht in de duisternis,
met familie en vrienden, een periode
van rust en overdenking. De geboorte van Christus is telkens weer
een nieuw begin, een nieuwe start.
Kerst is ook een feest van met elkaar
in plaats van tegenover elkaar. Een
feest van hoop, liefde en verbinding.
Helaas (b)lijkt onze wereld de andere kant op te gaan. Tegenstellingen
worden uitvergroot. Persvrijheid en
democratische organen worden beknot. Sterke leiders staan op.

In 1938 de kristalnacht, het moment
waarop zelfs de grootste voorstanders van een appeasement politiek
(van toegeven aan de wensen van
Hitler) gingen inzien wat de werkelijke
gevaren van het nationaal-socialisme
waren. Wat volgde waren de zwartste
jaren uit de Europese geschiedenis.
Maar ook het grootste lichtpunt, de val
van de Berlijnse Muur, speelde zich in
1989 in die nacht af. “Nu groeit weer
naar elkaar toe wat bij elkaar hoort”,
sprak Willy Brandt over de Duitse en
Europese eenwording. Het was een
tijd van ongekend optimisme: het
geloof dat alle landen op weg waren
naar een samenleving gebaseerd op
dezelfde waarden van rechtsstaat en
democratie.
Dat gevoel is al een tijd verdwenen.
Inmiddels ligt ook in Europa de nadruk eerder op wat ons scheidt dan
op wat ons bindt. En vervolgens dreigt
ook onze trouwste bondgenoot, de
Verenigde Staten, zich terug te trekken achter de eigen grenzen. Want
op 9 november 2016 werden we in

Europa wakker met het nieuws dat Donald Trump de 45e Amerikaanse President wordt. Los van je persoonlijke
voorkeur, is duidelijk dat dit de relatie
tussen Europa en de VS minder overzichtelijk en minder zeker maakt.
En dat op het moment dat Europa zelf
door een diep dal gaat. Het antwoord
van de EU op grote vragen zoals de
vluchtelingencrisis schiet tekort, is de
kritiek. Die kritiek is terecht en de EU
moet zelf ook veranderen. Maar de
hele EU tot zondebok bombarderen en

Campagne voeren
2017 is het jaar van de verkiezingen.
Op 15 maart kiezen we een nieuwe
Tweede Kamer en in november
nieuwe gemeenteraden in de herindelingsgemeenten in onze provincie.
Verkiezingen zijn voor de plaatselijke afdelingen het moment om in
contact te komen met de burgers,
in het bijzonder met de eigen leden.
Met een groepje gezellig poster
plakken of borden en spandoeken
plaatsen bij boeren. Of werkbezoeken brengen aan bedrijven en maatschappelijke instellingen. Steeds
met steun van Harry van der Molen
en Esther Hanemaaijer, de kandidaten uit onze provincie. Het campagneteam werkt volop aan pakkende
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campagneactiviteiten. Maar campagne voeren doe je met z’n allen.
Als CDA’ers folderen op markten en
pleinen en verkiezingsbijeenkomsten bijwonen. De kandidaten en
het provinciale campagneteam vertrouwen weer op de medewerking
van de afdelingen. Want campagne
voeren doe je met z’n allen.
Jos de Boer,
voorzitter campagneteam

het samenwerkingsverband afbreken
is een gevaarlijke route. Zonder de
EU zijn de problemen niet als bij een
wonder verdwenen. Een eerlijk en
duidelijk asielbeleid begint bij voorkeur in de regio of aan Europa’s buitengrens in plaats van pas in Venlo.
Betere bescherming van onze industrie tegen Chinese dumping was met
Nederland alleen niet gelukt: andere
landen dwongen Mark Rutte deze
maand om zwaardere anti-dumpingmaatregelen te accepteren nadat hij
zich hier lang tegen had verzet. Om
nog maar te zwijgen van aandacht
voor onze landbouw: die komt eerder
uit Brussel en Parijs, dan uit het Ministerie in Den Haag.
De EU is geen abstract instituut waartegen je naar believen kunt schoppen
zonder het kapot te maken. Europa,
dat zijn we zelf. Onze ministers zitten
er aan tafel, met instructies van de
Tweede Kamer, en ook het Europees
Parlement kijkt en beslist mee. Onze
geschiedenis laat zien dat Europa in
staat is tot verwoestende verdeeldheid en donkerheid maar ook tot
samenwerking die ons meer laat zijn
dan de som van de delen. Werken
aan het licht om het donker voor te
blijven, dat is onze gezamenlijke opdracht.
Esther de Lange,
delegatieleider van het CDA
in het Europees Parlement

Ook in ons land is het vertrouwen
in de politiek in het geding. Velen
voelen zich niet vertegenwoordigd
door de huidige politieke elite. Het
antwoord is niet dat die mensen het
allemaal verkeerd zien. Wij moeten
ook als CDA duidelijk zijn. Compromis op compromis kan tot antwoorden leiden waar niemand zich meer
in herkent.
Neem het Oekraïne referendum.
Meer dan een half jaar worstelen
we met de uitslag. Ook hier kunnen
wij niet zeggen dat de stemmers
het verkeerd zien. Het gaat ook en
vooral om het gevoel dat de politici
in Den Haag toch doen wat ze zelf
willen. Met als gevolg nog meer onvrede.
Sybrand Buma heeft een heldere
koers. Hoewel het referendum raadplegend was, moeten wij de uitkomst
toch respecteren. Hij heeft dit vooraf
aangegeven. Waardering daarvoor.
Een vaag compromis kan echter niet
het antwoord zijn. Deze tijd vraagt
om een helder en duidelijk CDA. Een
CDA dat staat voor de zorgen van
mensen en dat richting geeft aan
een beter Nederland. Ik wens u allen
gezegende en zalige Kerstdagen.
Laat in het licht van Kerst hoop, liefde en verbinding onze richtingwijzer
zijn. Ook in 2017.
Bert Kuiper

www.cda.frl

CDA Statenlid
Wendy
Zuidema - Haans

‘C’ in de maand
Ja, u leest het goed: de ‘C’ in de
maand, in plaats van de ‘R’ in de
maand. De ‘C’ in de maand, hebben
we maar één keer per jaar, namelijk
in december. Doorgaans staat de
maand in het teken van de feestdagen: Sinterklaas, Kerstmis. En de
donkere dagen van het jaar, waarin
we wel wat extra Licht kunnen gebruiken. Op 11 november begint met
Sint Maarten de lichttijd, hoorde ik in
een preek. En die eindigt op Maria
Lichtmis, begin februari. Kerstmis valt
precies in het midden.
Als CDA krijgen we regelmatig de
vraag: en wat maakt nou dat het
CDA de ‘C’ ook daadwerkelijk in haar
denken en handelen heeft? Worden
we daar nog wel in herkend? Wat
onderscheidt ons van andere partijen
die ook een christelijke grondslag
hebben?
Natuurlijk hebben wij eigen grondbeginselen die hun oorsprong vinden in
ons christelijke geloof. Maar hoe je
daar in het politieke werk bewust en
zichtbaar invulling aan kunt geven, is
nog niet zo makkelijk. Daarom organiseert de CDA Statenfractie in december een CDhAp: vanuit onze eigen
leden worden mensen gevraagd die
actief zijn in de diaconieën van de
verschillende geloofsstromingen.
Samen met een aantal mensen uit
de Statenfractie gaan we dan onder
begeleiding bakken. Afhankelijk van
de kwaliteit van wat het wordt: zelf
opeten (als het niet helemaal gelukt
is) of weggeven (als het gelukt is). We
gaan ervan uit dat het met onze bakkunsten helemaal goed zit, en dat we
een bepaalde doelgroep blij kunnen
maken met onze baksels. Meteen
(uit)delen, in een tijd waarin de feestdagen niet voor iedereen ook feest
betekent. Zelf ook weer een lichtje
brengen én extra aandacht voor de
‘C’ in onze naam, in ons denken, en
in ons handelen. Met elkaar, voor
elkaar.

CDA Fryslân wenst u
gezegende kerstdagen
en een gezond en
voorspoedig 2017

Wij nodigen u
graag uit voor onze
nieuwjaarsreceptie
op donderdag 12 januari
2017 in ’t Haske te Joure.
Vanaf 19.30 uur bent
u van harte
welkom.
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Fries midden- en kleinbedrijf
op nummer 1 in 2017
CDA Gedeputeerde Sander de Rouwe

Deze maand worden we traditioneel getrouw overspoeld met terugblikken.
In deze bijdrage geen terugblik, maar juist een vooruitblik. En niet zo maar
eentje, maar een grote. Op dit moment werk ik met heel veel mensen aan
een bijzonder 2017. Het jaar 2017 moet namelijk een topjaar worden voor
ons eigen Friese midden en kleinbedrijf. Waarom? Het MKB verdient beter.
Veel beter.
Te makkelijk is de aandacht vaak op
grote bedrijven gevestigd. Voor die
grote bedrijven is dat vaak ook geen
probleem. Met een eigen marketingafdeling wordt er wel voor gezorgd dat
het grootbedrijf niet vergeten wordt.
Geen probleem, mooi zelfs, maar
het mag in de aandacht en werkwijze
van overheden niet ten koste gaan
van kleinere bedrijven. Voor mij als

CDA’er heeft het MKB een streepje
voor. Ga maar na: lokale verbondenheid, familiebedrijven, langetermijndenken en de echte banen worden
hier immers wel gecreëerd.
Het provinciaal beleid gaat in goed
overleg met gemeenten, ondernemers
en onderwijsinstellingen veranderen.
Anders dan voorheen komen al onze

Senior... Uitdaging!
Onder die titel organiseerden
CDA Fryslân en de Stichting
Friese Ouderenbonden (SFO) op
30 september jl. een symposium.
Ruim 80 mensen waren aanwezig.

Meer senioren in Fryslân
Dr. Truus de Witte van het Fries
Sociaal Planbureau (FSP) leidde de
thematiek in. Op dit moment is ca.
20% van de Friese bevolking ouder
dan 65 jaar, in 2030 zal dat ca. 30%
zijn. Er komen echter niet alleen
meer senioren, zij zijn gemiddeld
ook ouder en vitaler. Deze toename
is een forse uitdaging. Denk aan de
veranderende vraag op de gebieden van gezondheidszorg, wonen,
mantelzorgeractiviteiten, etc.
Enkele reacties die tijdens het symposium naar voren kwamen:
• Primair ligt de ‘zorgverantwoordelijkheid’ bij de gemeentelijke
overheid;
•S
 enioren willen gehoord worden.
Mét hen spreken i.p.v. over hen
spreken;
•B
 ehoeften van senioren en vooral
voor het langer zelfstandig kunnen
blijven wonen, gaan verder dan
de lichamelijke zorgaspecten. Het
kan ook gaan om ondersteuning
voor administratieve verplichtingen of duidelijkheid waar bepaalde hulppakketten kunnen worden
aangevraagd;
• Gemeenten en overheid moeten
een integraal seniorenbeleid ont-

CDA Statenlid
Teus Dorrepaal

wikkelen: doorbreek de grenzen
van de afzonderlijke deelterreinen.

Provinciaal CDA
Tijdens de Statenvergadering van 9
november 2016 heeft het CDA een
motie ingediend om tot oprichting
van een Seniorenkamer te komen.
De motie werd mee ingediend door
50PLUS. Het CDA ziet graag een
ouderenplatform welke gevraagd en
ongevraagd de provincie (ambtelijk
apparaat, PS en GS) kan adviseren. Helaas heeft deze motie geen
meerderheid gehaald, wel heeft
Gedeputeerde De Rouwe toegezegd dat hij gegevens en onderzoeksresultaten van het FSP mee
wil nemen bij de ontwikkeling en/of
uitrol van beleid.

regelingen voor het MKB nu bij elkaar
op 1 plaats. Anders dan voorheen
maken we mensen vrij om het MKB
te begeleiden in laagdrempelige
aanvragen voor subsidie. En anders
dan voorheen wachten we niet tot
het MKB bij ons komt, maar komen
we naar het MKB toe. Voor mij begint
daarmee een nieuwe campagne. Niet
voor verkiezingen, maar voor, jawel,
het eigen Friese MKB. U begrijpt het.
Ik heb er veel zin in. Laat 2017 maar
komen. Laat ik alvast een toast uitbrengen op het nieuwe jaar: op een
ondernemend 2017, speciaal voor ons
Friese MKB!

Frysk en
KH2018
Onlangs is door Provinciale Staten
de beleidsbrief “Mei hert, holle en
hânnen” vastgesteld. Hierin is het
provinciebeleid rondom cultuur,
(Friese) taal, onderwijs en sport te
vinden. Één van de onderwerpen
waarin wij ons als provincie Fryslân
onderscheiden, ten opzichte van
andere provincies, is onze Friese
taal. Waar andere provincies geen
tweede Rijkstaal (het Frysk) binnen haar provinciegrenzen kennen, zetten wij in op de versterking
hiervan. Met het vaststellen van de
beleidsbrief investeren we in totaal
voor 21,5 miljoen euro in het Frysk.
Ook investeren we in het algemene
culturele aanbod in de provincie.
Zowel voor de aanloop naar 2018,
als in het jaar van de Kulturele
Haadstêd zelf. Voor iedereen, met
de meest uiteenlopende smaken,
moet wat te vinden zijn op het culturele gebied.
CDA gedeputeerde Sietske Poepjes

Jos de Boer

Vacature
CDA Fryslân is een provinciale afdeling van het CDA. Met ongeveer 4000
leden, verspreid over 18 gemeentelijke afdelingen is het een levendige politieke organisatie. De huidige voorzitter treedt in de loop van 2017 af en
daarom zoeken wij een nieuwe

voorzitter

Profiel
De voorzitter:
• onderschrijft het CDA gedachtegoed en draagt het uit
• is een verbinder en weet afdelingen en leden in al hun diversiteit te
enthousiasmeren en te activeren
• kan samenwerken met leden, bestuurders en volksvertegenwoordigers
• is communicatief vaardig
• beschikt over bestuurlijke ervaring
• beschikt over voldoende ‘feeling’
met maatschappelijk en bestuurlijk
Fryslân
• is bereid en in staat om de Friese
CDA belangen te behartigen o.a. in
het partijbestuur

Taakomschrijving
De voorzitter:
• leidt de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (10 x per jaar), van
het Bestuur (5 x per jaar) en van de
Algemene Ledenvergadering (2 x
per jaar)
• zorgt in overleg met de secretaris
voor de voorbereiding van de ver-

gaderingen en de juiste afhandeling van de agenda
• is namens de provinciale afdeling
lid van het landelijk partijbestuur
(vergadert ongeveer 6x per jaar)
• onderhoudt namens de provinciale
afdeling de contacten met de pers
betreffende verenigingszaken
• is adviseur van de vertrouwenscommissie voor de samenstelling
van de kandidatenlijst voor de
provinciale Statenverkiezingen en
bestuursverkiezingen voor Wetterskip Fryslân
• neemt een vertrouwenspositie in
voor CDA bestuurders in de provincie
• is adviseur van de CDA Statenfractie en van de CDA fractie van Wetterskip Fryslân
• houdt functioneringsgesprekken
met CDA Statenleden, Gedeputeerden en Bestuurders Wetterskip

Procedure
Het Bestuur van CDA Fryslân heeft
een vertrouwenscommissie ingesteld die de procedure begeleidt.

Opleiding en Ontwikkeling

‘Investeren in ontwikkeling’ is de
doelstelling van onze scholingscommissie. Dit doen we door het
verzorgen van o.a. cursussen en
trainingen. Een mooi voorbeeld
van deze investering is de cursus ‘Ik raadslid?’.
Deze cursus vond plaats op 5 november jl. Een enthousiaste groep
deelnemers heeft op deze dag vast
‘geproefd’ wat de taken en rollen
van een gemeente en gemeenteraad zijn. En na afloop gaven zij
aan: “Dit smaakt naar meer!” Reden
te meer voor een vervolgtraject.
We starten met:

CDA-Gedachtegoed
workshop
Solidariteit, gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid; dit zijn de vier kernbegrippen van het CDA. Hoe leg

je dit alles in duidelijke taal uit aan
bijvoorbeeld je buurman of buurvrouw? En hoe krijgt dit z’n plek
binnen de lokale politiek? Hiermee
ga je actief aan de slag. De workshop staat gepland op 14 januari
2017. Voorwaarde voor deelname
is dat de online basiscursus CDAgedachtegoed is gevolgd.

CDA-Gedachtegoed
online basiscursus
Wat houden de vier kernbegrippen
ook alweer in? Vanuit welk mensen maatschappijbeeld zijn deze begrippen ontstaan? Op deze vragen
krijg je antwoord als je de online
basiscursus CDA-gedachtegoed
volgt. Ga voor aanmelding naar:
www.cda.nl/si. Voor een ieder van
harte aanbevolen!
Durkje Groen-Tamminga,
scholingsconsulent CDA Fryslân

Voorzitter van de vertrouwenscommissie is de heer D. Tamminga. De
overige leden zijn Karin vd Velde,
Henk Siegers (vanuit het provinciaal Bestuur), Samantha Jansma
(CDJA), Sjoerdtje Kok (CDAV) en
Caroline de Pee (Secretaris). De
procedure is erop gericht om in de
ledenvergadering van 19 april 2017
een nieuwe voorzitter te benoemen.

Informatie
Voor meer informatie over de kandidaatstelling kunt u zich wenden
tot de heer D. Tamminga, telefoon:
06 20056944. Kandidaten kunnen
tot 31 januari 2017 reageren met
motivatiebrief en CV gericht aan het
bestuur van CDA Fryslân, t.a.v. de
secretaris, mw. C.M. de Pee, Zuiderkade 23, 8801 MJ Franeker of digitaal naar secretaris@cda-fryslan.nl.
Wilt u het bestuur wijzen op een
geschikte kandidaat, dan kan
dat via hetzelfde adres of rechtstreeks aan de leden van de vertrouwenscommissie.

CDJA’ers
en Kansen
De onlangs in Sneek gehouden ledenvergadering van CDJA Fryslân
had als thema ’Kansen voor CDJA’ers’. Welke mogelijkheden zijn er
voor jongeren binnen het CDA om
(door) te groeien in de politiek. De
voormalige actieve Friese CDJA’ers
Jouke Spoelstra en Harry van der
Molen en landelijk CDJA’er Lisanne
Spanbroek, spraken over hun ervaringen als wethouder, nummer 8 voor de
komende Tweede Kamerverkiezingen
en als dagelijks bestuurslid van het
landelijk CDJA bestuur. Een boeiende
bijeenkomst met betrokken CDA’ers.
Op de ledenvergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Samantha, Harmien en Gea. Alle
drie pakken nieuwe uitdagingen op!
Nogmaals hartelijk dank voor de jarenlange inzet en we hopen jullie nog
vaak te mogen zien op onze activiteiten. Hun vertrek betekent ook dat wij
de complete vrouwelijke helft van het
bestuur kwijt zijn. Als dat maar goed
komt… Gelukkig mochten we ook een
nieuwe aanwinst voor het bestuur presenteren, Vincent, een jonge ambitieuze politicus waar we nog wat van
gaan horen in de toekomst. Het eind
november te Den Bosch gehouden
landelijk CDJA congres was voor vele

Jos de Boer
nieuwe voorzitter
campagneteam
Jos de Boer uit Sneek volgt Friso
Douwstra op als voorzitter van het
provinciale campagneteam. Jos is
27 jaar, woont in Sneek en is daar
steunlid van de CDA gemeentefractie. Hij hoopt volgend jaar bij de tussentijdse verkiezingen in november
raadslid te mogen worden. Jos studeert communication en multimedia
design aan de NHL te Leeuwarden
en daar ontmoette hij Dirk Sierd de
Vries. “In een gesprek vroeg Dirk
Sierd mij of campagne voeren niet
wat voor mij was. Ik heb direct gezegd: dat lijkt mij fantastisch! Vervolgens heb ik een gesprek gehad
met Friso die na jaren voorzitterschap het stokje graag wilde doorgeven aan een ander. Ik zou eerst
meelopen en het stokje pas na de
verkiezingen in maart 2017 officieel
overnemen. Maar dat gebeurt nu
eerder doordat Friso wethouder
wordt in Leeuwarden, als opvolger
van Thea Koster.” Jos benadrukt:
“Gelukkig word ik ondersteund door
Wim Eilering en Friso Douwstra en
is er veel ervaring in het team om
succesvolle campagnes te voeren.”
Het provinciaal campagneteam
bestaat verder uit Taco Jan Osinga,
Dirk Sierd de Vries, Ruben van
Vliet, Wim Eilering, Karen Buikema
en Jouke Spoelstra.

CDJA’ers uit Fryslân weer een ‘place
to be’. Dé plek voor jongeren om kennis te maken met CDJA’ers uit het
hele land. We waren weer met een
grote delegatie aanwezig.
Jongeren die op de hoogte willen worden gehouden van onze activiteiten
en die nog niet in ons bestand staan
kunnen een mail sturen naar fryslan@
cdja.nl. Van harte welkom!
Egbert Heins
Voorzitter CDJA Fryslân

Van links naar rechts:
Harmien, Samantha en Gea

www.cda.frl

Frans Kloosterman
secretaris BSV

Uit mijn

CDA
hart
Onze CDA uitgangspunten zijn
mij uit het hart gegrepen: solidariteit en een cultuur van fatsoen,
normen en waarden. Ik weet nog
goed dat ik ambities had om wethouder te worden. Wat was ik blij
met de begeleiding van de ervaren Engbert van Esch op weg
naar het wethouderschap. Na de
start heb ik mij meteen opgegeven voor intervisie bij het CDA en
we zijn met een enthousiaste landelijke groep van 6 verse wethouders gestart. Nu, 2 jaar later, zijn
er jammer genoeg 2 afgetreden,
waarbij afgevraagd kan worden
of dat wel nodig was. Een punt
wat wij veel besproken hebben
is dat mensen met ambitie niet
altijd de zorg, steun en kennis
meekrijgen die ze nodig hebben
en dat het zo onnodig zwaar is.
Ambitie is geen vies woord, maar
betekent dat je vooruit wilt, dat je
dingen wilt doen en beleven. Dit
niet alleen voor jezelf maar ook
in het belang van anderen en het
CDA. Over het gemis hebben wij
als groep een gesprek gehad met
het landelijk bestuur en hier een
artikel over geschreven. Zij zullen
hier verder inhoud aan geven.
Bestuurder kan een eenzame
plek zijn en juist dan heb je elkaar
nodig. Vooral binnen een partij
als het CDA. Ik heb het geluk
gehad dat ik de juiste begeleiding
en steun heb gevonden, maar ik
heb ook gezien dat het anders
kan. Als bestuurdersvereniging
nemen wij deel aan de HRM
commissie van CDA Fryslân en
blijven wij ons actief inzetten voor
elkaar en met elkaar, u toch ook?
Heb je ambities of steun nodig,
geef het dan aan! Wij kunnen je
verder helpen.

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
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Ameland, ons mooiste
stukje buitenland
De afgelopen periode is er bij
ons op Ameland veel gebeurd,
maar we willen nog veel meer.

Nico Oud,
CDA wethouder
Ameland

Op het gebied van duurzaamheid
hebben we een zonnepark van 12
hectare aangelegd. Met deze stap
nemen we ons rentmeesterschap
serieus. De stroom die dit oplevert
is voldoende voor alle 1700 huishoudens op Ameland. Maar er is
nog veel meer nodig om energieneutraal te worden. Dat willen we
dan ook graag uitvoeren met de
grote partijen, welke in het convenant Duurzaam Ameland zitten.
Het enthousiasme is bij allen zeer
groot en we zijn dan ook bereid om
er gezamenlijk een succes van te
maken.
Voor de komende jaren staan er
nog verschillende wensen op de
begroting. Het fietspadennetwerk
op het eiland staat behoorlijk onder
druk. Met al het toerisme wat we
hebben moeten we een goed geoutilleerd fietspadennetwerk hebben.
We werken hierbij met kleischelpen.
Het probleem is dat deze schelpen
steeds schaarser worden en we
straks voor de keuze staan om met
ander materiaal te gaan werken.
Zoals het er nu uit ziet zal dit in de
toekomst waarschijnlijk beton wor-

Veranderingen
bij CDA
Leeuwarden

den. Een hele verandering in beleving, maar op dit moment de betere
oplossing.
Als fractie en college stellen wij
ons altijd positief en constructief op
richting alle partijen. Samen bereik
je het meest op ons mooie eiland.
Mocht u eens met mij of de fractie
willen praten, u bent van harte welkom.

“Oan it
wurk yn it
wetterskip”
Marten Speerstra,
CDA bestuurder Wetterskip

Het afgelopen voorjaar heeft in het
bestuur een takendiscussie plaatsgevonden om de kosten de komende
jaren in de hand te houden. De CDAfractie heeft met onderstaande punten een substantiële bijdrage geleverd
aan deze discussie:
• focus op de kerntaak en op het minimale niveau van de taakuitvoering;
• verhogen efficiency van de organisatie;
• betere communicatie met burgers;
uitleggen wat er gebeurt als we iets
niet doen.
Dit heeft geleid tot het opstellen van
het “Actieplan programma nieuw financieel perspectief”. De fractie houdt
hierbij de financiële doorwerking
nauwlettend in de gaten.

Veilige dijken
In het kader van het Hoogwater
Beschermingsprogramma (HWBP)
worden de primaire waterkeringen
eens in de 6 jaar getoetst aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dijkvakken bij

Thea Koster

Zwarte Haan, Wierum, Holwerd, de
Amelander waddenzeedijk en de IJsselmeerdijk bij Lemmer worden in dat
kader verbeterd.
Veilige dijken zijn voor de CDA-fractie
een prioriteit!

Schoon water
In oktober is “schoon erf, schoon
water” gestart. In dit project werken
meer dan 1800 melkveehouders mee
aan schoner water. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is het
project “perceel emissies in de hand”
gestart. Hierin werken Wetterskip
Fryslân en zes akkerbouwers samen.
Het doel is om de af- en uitspoeling
van gewasbeschermingsmiddelen in
het oppervlaktewater met effectieve
en werkbare middelen te verminderen.
In het kader van het energieakkoord
voor duurzame groei, wil Wetterskip
Fryslân al in 2020 40% duurzame
energie gebruiken.

Door de benoeming van wethouder
Thea Koster tot lid van het College van Bestuur van het Deltion
College te Zwolle komen er per 1
januari 2017 veranderingen bij CDA
Leeuwarden. Voor de opvolging in
het College van B&W wordt Friso
Douwstra – nu fractievoorzitter –
voorgedragen als wethouder.In de
fractie wordt hij als voorzitter opgevolgd door Dirk Sierd de Vries, de
huidige vicefractievoorzitter. Fokelien van der Meulen-Diever uit Grou
vult de ontstane vacature in de CDA
fractie op. In hun nieuwe functies
wensen wij hen veel succes en
wijsheid toe.
Thea heeft 15 jaar het CDA in
Leeuwarden op energieke wijze gediend alsmede de gemeente in haar
geheel. Wij zijn haar daarvoor zeer
erkentelijk en wensen haar veel
succes in het middelbaar onderwijs.
Theo Joosten,
voorzitter
CDA Leeuwarden

CDAV Fryslân
en Culturele
Hoofdstad 2018!
CDAV Fryslân begint 2017 met een
bijeenkomst op donderdag 9 februari 2017 over Culturele Hoofdstad
2018. Gedeputeerde Sietske Poepjes zal vertellen wat CH2018 kan
beteken voor Fryslân. Denk o.a. aan
toerisme, innovatie, cultuur, natuur,
economie, onderwijs, duurzaamheid, stad en platteland.
U wordt verwacht om 16:00 uur in
‘De Pleats’, Schoolstraat 82, 9251
ED in Burgum.

Jaarvergadering in 2017

“Honderd jaar

vrouwenkiesrecht”!

De jaarvergadering van CDAV Fryslân wordt gehouden op 5 april 2017
in ‘de Oranjerie’, Grienedyk 6, 8501
AX in Joure. Het wordt een feestelijke bijeenkomst met een spreekster,
zang en een hapje en een drankje.
Houd deze datum alvast vrij!
Akke Toren,
secretaris CDAV Fryslân)

www.cda.frl

