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Kies een Fries
Van alle partijen die meedoen aan
de komende Kamerverkiezingen
heeft het CDA de beste landelijke
spreiding. Op de lijst staan kandidaten uit alle regio’s. Voor Fryslân zijn
dat Harry van der Molen en Esther
Hanemaaijer: de nummers 8 en 31
van de CDA lijst. CDA Fryslân gaat

Campagne steunt op de
kracht van de afdelingen
De kandidaten Esther en Harry
(foto Nieuwjaarsbijeenkomst)
brengen tijdens de campagne met
een groene bestelbus bezoeken
aan alle plaatselijke CDA afdelingen. Vraag uw gemeentelijke afdeling naar de datum en ontmoet
Harry en Esther tijdens de campagneactiviteit in uw afdeling.
Dat in Fryslân de campagne van
het CDA vaak de meest succesvolle van alle partijen is, komt
door de steun van de afdelingen.
Dit is de geheime kracht van iedere CDA campagne. Ook nu kan
het provinciale team niet zonder
de medewerking van de lokale
afdelingen. Plaatselijke afdelingen
zorgen met de volgende vier pijlers voor een sterke campagne:
• Posters plakken op de verkiezingsborden
• Spandoeken in de weilanden
• Flyeren op markten (laatste
weekenden) en huis aan huis
• P
 rogramma organiseren voor
de verkiezingstour van de kandidaten.
Jos de Boer,
voorzitter
campagneteam

CDA

Ambassadeur
Het digitale team levert een
belangrijke bijdrage aan de
campagne en u kunt hen daarbij
helpen! Voeg bijvoorbeeld een
CDA-watermerk toe aan uw foto
op Twitter, of word digitaal ambassadeur. Kijk op http://verkiezingen.
cda.frl/ voor meer informatie. En
heeft u een CDA vlag, laat als
‘ambassade’ deze wapperen!

Fryslân

Esther
Hanemaaijer
Kies een Fries 31

voor de volgende uitslag: naast Buma
ook Harry en Esther in de Tweede
Kamer. Het motto van de campagne is
dan ook: ‘Kies een Fries!’ Steun deze
actie. Plaats de poster van Harry (bijgevoegd) en van Esther (binnenkant
Katern) op zichtbare plaatsen.

Harry
van der Molen
Kies een Fries! 8

Vijf tips om het CDA groot te maken
Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen kreeg ik van alle kandidaten uit
Fryslân de meeste voorkeurstemmen. Kandidaten met veel stemmen uit
de regio maken indruk en krijgen daardoor in Den Haag meer voor elkaar.
Daarom is mijn oproep: stem woensdag 15 maart op een Friese CDA kandidaat. Vijf tips voor een geslaagde campagne:
1. Mensen hechten een grote waarde
aan de mening van anderen. Denk
aan de reviews op internet. Dit geldt
ook voor stemmen. Vertel aan anderen dat je CDA stemt. Het werkt!
2. C
 ampagnevoeren gaat minder via
de krant of TV en steeds meer via
social media. Deel of like op Twitter
of Facebook de berichten van en
over de Friese CDA kandidaten.
3. Zonde als een CDA stem niet gehoord EN geteld wordt. Met een
volmacht mag je ook voor iemand
anders stemmen die niet kan of het
anders vergeet. Bied jezelf aan “om
de boodschap over te brengen”.
4. Het is een kleine moeite, maar met
een groot effect: deel flyers van
kandidaten uit in je woonwijk. Nog
leuker: vraag een paar bekenden

om het samen
te doen en drink
daarna nog even
een glaasje in
het lokale café of
dorpshuis. En als
je daar toch bent;
denk even aan tip 1.
5. W
 e beschikken over een professioneel eigen Fries campagneteam. Ze
kunnen haast alles maken en drukken, behalve geld. Steun het Friese
campagneteam met een gift op
rekeningnummer NL11 RABO 0154
8675 35 tnv CDA Fryslân.
Als we allemaal een paar tips overnemen, weet ik het zeker: het CDA wordt
weer de grootste partij in onze provincie en onze kandidaten komen met
voorkeurstemmen in de
Tweede Kamer. Een prachtig vooruitzicht toch? Doe
je mee? Doet u mee?
Sander de Rouwe

Doe mee!

Van de voorzitter

15 maart
Tijdens het CDA congres op 14 januari in Barneveld is het verkiezingsprogramma vastgesteld. Een lange
tijd van voorbereiding is daarmee
afgesloten. Bij elkaar heeft het zo’n
anderhalf jaar in beslag genomen.
Het congres was een prachtige
afsluiting en tevens de start van de
verkiezingscampagne. Na het bespreken van wijzigingsvoorstellen in
deelvergaderingen kwamen er nog
enkele onderwerpen in de plenaire
vergadering aan de orde. Zo besloot
het congres tot een stevige aanscherping van de passage over defensie. Bent u als CDA lid nog nooit
naar een congres geweest? Doe dat
een keer. Elk lid is er welkom. Elk lid
kan meestemmen. Het congres in
Barneveld was als een warm bad. Ik
kwam er verfrist en opgewekt vandaan.
Als dit katern op uw deurmat valt zijn
de laatste weken voor de dag van de
verkiezingen aangebroken. Het komt
er dan echt op aan. De ervaring leert
dat deze laatste periode erg belangrijk is. Doet u zo enigszins mogelijk
alstublieft mee. Vele handen maken
het werk licht!
Harry van der Molen en Esther
Hanemaaijer zijn onze kandidaten.
Geen vertegenwoordigers van Fryslân maar verbinders vanuit onze
provincie met Den Haag. Samen met
de andere noordelijke kandidaten
kunnen zij zorgen voor een krachtige
gezamenlijke inbreng.
De onzekerheid en onrust in ons
land en in de wereld schreeuwt om
een krachtige en stabiele partij als
het CDA. De kiezers bepalen op 15
maart onze kracht. Sybrand Buma
sprak op het congres over een noodzakelijk morele revolutie. Dit moet
en het kan met een sterk CDA. Voor
een Nederland wat wij door willen
geven aan onze kinderen. Een beter
Nederland!
Bert Kuiper

www.cda.frl
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Hanemaaijer

Esther

‘Eerlijke
Economie’
Op vrijdag 27 januari gaf lijsttrekker Sybrand Buma in de Lawei te
Drachten de aftrap van de CDA
campagne voor het noorden. In
een bijeenkomst van alle noordelijke CDA afdelingen sprak hij over
‘Eerlijke economie’. Eén van de
vijf thema’s van het CDA verkiezingsprogramma. Te lang ging de
politiek alleen over groei en winst
op de korte termijn. In een eerlijke
economie kiezen we voor eerlijke
kansen en keuzes voor de lange
termijn. De andere thema’s van
het CDA verkiezingsprogramma
zijn: Waarden & Traditie, Zorg
voor elkaar, Familie en gezin en
Sterke Samenleving.

‘Investeren in
ontwikkeling’
Dit betekent dat we als scholingscommissie graag een bijdrage
leveren aan de deskundigheid, de
kwaliteit en de vakbekwaamheid van
onze bestuurders en volksvertegenwoordigers.
Voor 18 februari staan twee workshops gepland: Debatteren en
Presenteren. Heel interessant voor
(aspirant)raadsleden, maar natuurlijk
ook voor allen die erin geïnteresseerd zijn en wel wat extra ondersteuning en oefening willen hebben
in “debatteren” en “het optreden in
het openbaar”.
In april staat er een Masterclass op
het programma. Het thema is ‘Het
klopt wel, maar deugt niet’. Stevo
Akkerman, columnist van Trouw,
schreef een boekje met deze titel.
Hij zal ook één van de inleiders zijn.
Te zijner tijd krijgt u meer informatie
hierover.
Een echte aanrader is de onlinecursus ‘CDA-Gedachtegoed’.
Ga hiervoor naar: www.cda.nl/si
Voor opgave en/of vragen kunt u
terecht bij:
scholingsconsulent@cda-fryslan.nl
Durkje Groen,
scholingsconsulent
CDA Fryslân
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CDA Vrouwen Fryslân
vieren 100 jaar
Vrouwenkiesrecht
In 2017 vieren we dat 100 jaar geleden, in 1917, het Vrouwenkiesrecht is
ingesteld. Eén van de eerste vrouwen die zich daarvoor heeft ingezet is
Aletta Jacobs. Zij was presidente van de Nederlandse Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht. Aanleiding was de weigering van de gemeenteraad van
Amsterdam om haar op de kieslijst te plaatsen. Zij reisde de hele wereld
rond om haar doel te bereiken. Na het grote vredescongres in oktober 1916
werd in Nederland een grote vrouwendemonstratie gehouden. Vanaf die
dag hebben hele groepen vrouwen iedere dag een wacht gevormd voor de
2e Kamer in Den Haag. De mannen konden zo niet vergeten dat de vrouwen
kiesrecht eisten. Dat recht werd dus in 1917 een feit.
Wij willen 100 jaar Vrouwenkiesrecht
vieren met een gezellige High Tea
te Joure. Mevrouw Irene Bakker zal
spreken over ‘Vrouwen strijden voor
gelijke rechten’. Esther Hanemaaijer
vertelt kort over de verkiezingscampagne. Het ‘Skarsterkoar’ uit Joure
zorgt voor een muzikaal intermezzo.
Ook is er volop tijd om vriendschapsbanden aan te halen en te netwerken.

5 april High Tea
Veel vrouwen hebben daarna bestuurlijk bijgedragen aan het welzijn
van ons land. Denk daarbij aan onze
eigen Hannie van Leeuwen, die nu
nog haar invloed laat gelden. En aan
Esther Hanemaaijer uit Dokkum, geplaatst op plek 31 voor de komende
verkiezingen. Voorkeurstemmen
(16.000) kunnen haar recht op een
zetel in de Tweede Kamer geven.
Binnenkort vinden de landelijke en
daarna de gemeentelijke en provinciale verkiezingen plaats. Vrouwen
meld u aan. Grijp de kans. Besturen is
een prachtig vak. En wat vindt u van
het voorzitterschap van CDA Fryslân?
Ook dat ligt binnen uw bereik.

Wij nodigen u hartelijk uit voor deze
feestelijke herdenkingsbijeenkomst.
Datum: 5 april 2017.
Locatie: De Oranjerie, Grienedijk 6,
8501 Joure.
Tijd: inloop vanaf 15.30 uur; high tea
16.00-18.00 uur.
Na afloop is er een korte ledenvergadering.
Wij vragen een vrijwillige bijdrage
voor de onkosten.
Opgave voor 1 april bij CDAV secretaresse Akke Toren, atoren@planet.nl
of telefonisch: 0513-415852.
Sjoerdtje Kok,
voorzitter
CDAV Fryslân

Catharina van Staveren
nieuwe voorzitter
CDA Súdwest Fryslân
Besturen zit in mijn DNA. Mijn opa
was hoofd van de rekenkamer,
minister van financiën en werkte
daarna bij de VN in New York. Hij
wist naast zijn topfunctie wonderlijk
genoeg niet alleen goed voor zijn
familie te zorgen maar had daarnaast de enorme spankracht en
capaciteit om ook voor kwetsbare
anderen te zorgen tot ver na zijn
dood. Hij leerde mij dat status,
ego en macht niet wint van liefde,
zachtheid en eenvoud en dat je
kunt geven delen en zorgen voor,
ook gewoon zonder dat je iets terug
hoeft te verwachten.
Altijd heb ik geweten dat ik de politiek in wilde, maar dan wel als het
tijd was. Die tijd is nu gekomen en

daarom ben ik ingegaan op de uitnodiging om voorzitter te worden bij
het CDA SWF. Ik bevind mij in een
zeer capabel bestuur met uitstekende raadsleden en buitengewoon
fijne en kundige wethouders. Ik ben
er erg trots op dat ik met hen mag
werken. Súdwest Fryslân is een
prachtige gemeente, waar ik al jaren met ons gezin met veel plezier
woon in Uitwellingerga. Mijn wens
is dat wij ervoor zorgdragen dat
wij voor de inwoners van onze gemeente de huidige levensstandaard
kunnen behouden. Hiernaast is mijn
ambitie, het initiëren van nieuwe
politiek, zonder ego maar vanuit het
hart, functioneel en gericht op het
algemeen belang.

Welkom
nieuwe CdK
Arno Brok
De CDA fractie heet
de nieuwe Commissaris van de Koning,
Arno Brok, van harte
welkom in Fryslân.
Wij kijken uit naar een
goede en plezierige
samenwerking. Wij verwachten dat
de heer Brok zich vol zal inzetten
voor de Fryske belangen, economie
en cultuur. Wij danken mevrouw
Leemhuis voor haar inzet als
waarnemend CdK. Met gezag en
enthousiasme heeft ze haar taken
uitgevoerd en ons als Staten en
College geholpen bij de uitvoering
van ons werk.
Johan Tjalsma, fractievoorzitter

Halverwege
de periode
Johan Tjalsma,
fractievoorzitter
Maart 2017 is halverwege de huidige Statenperiode. Voor de CDA
fractie een goed moment voor een
politieke tussenbalans. Als basis
geldt het coalitieakkoord. In dit
akkoord staan diverse afspraken.
Gedeputeerde Staten hebben een
rapport gemaakt over de uitvoering ervan. Waar gaat het goed,
matig of onvoldoende?
Er staat de komende jaren nog
veel te gebeuren, maar we zijn
trots op wat we de eerste twee
jaren bereikt hebben.
• De provinciale lasten zijn verlaagd met 20 miljoen euro.
• Er komt een 11e faculteit van de
Rijksuniversiteit Groningen in
Leeuwarden.
• De economie groeit weer, met
1,6 procent.
• Er komt Fries acquisitiebeleid en
het college prikkelt het bedrijfsleven om internationaal meer
zaken te doen.
• Het energieverbruik is gedaald
en het gebruik van duurzame
energie is toegenomen, we vervuilen dus minder.
• Omrop Fryslân blijft behouden
als zelfstandige omroep.
• Naast de Dairy Campus is de
Akkerbouw Academie tot stand
gekomen, een CDA initiatief uit
de vorige periode.
• De Centrale As is afgerond.
• Er wordt hard gewerkt aan het
tracé bij Harlingen en het knooppunt bij Joure.
• We hebben in 2016 geen extra
provinciale regels aan de landbouw opgelegd.
Een mooi tussenresultaat waar we
als CDA Fryslân trots op zijn!

www.cda.frl

