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Kadernota-projecten

Fractie kiest voor
toekomstbestendige
economie en
leefbaarheid

Nieuwe rondweg voor Warns

Onlangs hebben de Provinciale Staten gediscussieerd over de tussenbalans
(waar staan we halverwege de Statenperiode) en de kadernota (kaders voor
nieuwe uitgaven). Het CDA kiest heel duidelijk voor een drietal thema’s. We
willen de mienskip een grote stem te geven in de eigen (leef)omgeving. Voor
het CDA is het streven naar een toekomstbestendige economie een thema
dat de mienskip mee kan invullen. De economie zo inrichten dat alles wat je
produceert, je weer kunt hergebruiken. In een toekomstbestendige economie blijft alles zijn waarde houden en produceren we minder afval.
We leveren op wereldschaal melk
en aardappelen, topsport en kunst.
Met topkwaliteit, en als we dat willen
blijven behouden zonder onze grondstoffen uit te putten, zullen we ons
moeten aanpassen. Denken in een
circulaire economie helpt daarbij.
Ook leefbaarheid is een belangrijk
thema voor het CDA. Goede ontsluiting van het platteland, zorg voor
elkaar, de mienskip en een gezonde
woningmarkt horen hierbij.

Aanleg laatste deel fietspad Grou–
Warten/Wargea. Links CDA gemeente-

Voor de CDA fractie is een aantal
speerpunten van belang, waar wij
ons hard voor hebben gemaakt. Deze
punten zijn opgenomen in de kadernota voor volgend jaar. Het zijn projecten die uitgevoerd worden, naast
alle bestaande projecten en afspraken die in het coalitieakkoord staan.

raadslid Fokelien van der Meulen

• Voor het CDA is ook na 2020 een
structurele verlaging van de opcenten op de wegenbelasting van belang. Deze worden structureel met
10 miljoen euro per jaar verlaagd.

Van de voorzitter
• Een zwembad voor topsport vinden
we belangrijk. In de kadernota komt
4 miljoen euro beschikbaar voor
de realisatie van een 50 meter topzwembad in Drachten.
• Goede ontsluiting en verkeersveiligheid in de regio. Voor fietsers komt
8 ton beschikbaar voor het laatste
deel van het fietspad in het Leechlân
van Grou naar Warten en Wergea.
En voor de hoognodige rondweg bij
Warns betreft het een bedrag van
een miljoen euro. We zijn als fractie
al een aantal jaren bezig om de situatie van Hemelum en Warns en de
toegang tot Stavoren te verbeteren.
Er rijdt nu te veel zwaar en groot
verkeer door de bebouwde kom. De
veiligheid van de schoolkinderen
komt daarbij in het geding.
• Op het gebied van wonen, voorzieningen en maatschappelijk vastgoed
vinden grote veranderingen plaats.
Zowel door veranderingen in de bevolkingsaantallen, als ook door de
bevolkingsopbouw en de verdunning
van huishoudens. Door geld vrij te
maken voor een Transitiefonds Kwaliteit Leefbaarheid willen we oplossingen zoeken voor deze knelpunten
in de vastgoedsector. Het aanbod
van de (particuliere) woningmarkt
beter afstemmen op de huisvesting
van de toekomst. Dat betekent o.a.
sloop, verduurzaming en woningen
geschikt maken voor langer zelfstandig thuis
wonen. Dat
alles om de
leefbaarheid
in wijken en
dorpen op peil
te houden.
Johan Tjalsma,
fractievoorzitter

Theo Joosten opvolger Bert Kuiper
Theo Joosten (1948) uit Leeuwarden
wordt de opvolger van provinciaal voorzitter Bert Kuiper. Theo is momenteel
voorzitter van CDA Leeuwarden. Hij
neemt het stokje van Bert over na de
herinrichtingsverkiezingen van november. Theo Joosten was tot zijn pensionering voorzitter van de landelijke Bond
van Katholiek Basis Onderwijs. Daarvoor was hij directeur van een Onder-

wijsbureau te Meppel. Joosten begon
zijn loopbaan bij het onderwijs in 1971
als onderwijzer aan Mariaschool te
Eelde. In 1980 kwam hij naar Leeuwarden, waar hij was benoemd tot
directeur van de nieuwe katholieke
basisschool in Camminghaburen.
Joosten beschikt over veel bestuurlijke ervaring en een breed netwerk,
zowel regionaal als in Den Haag.

Beeldvorming
Beelden lijken bepalender dan inhoud. Hoe een lijsttrekker of een
politieke partij wordt neergezet heeft
veelal meer effect dan de inhoud van
het verkiezingsprogramma. Wij worden als CDA in toenemende mate
als rechts neergezet. Onze voorman
Sybrand Buma in het bijzonder. Wij
leven echter in een tijd waarin pappen en nathouden ons niet verder
brengt. Het vertrouwen in politici is
afgenomen. Het aantal zwevende
kiezers wordt steeds groter. Als
partij hebben wij besloten doelen te
formuleren en niet alle vermeende
oplossingen. Oplossingen die dan
weer snel achterhaald zijn. Wij hebben doelen geformuleerd, voor een
land dat wij door willen geven, als
goede rentmeesters. Zo staan wij
als doel volledig achter het akkoord
van Parijs en toch ontstaat het beeld
dat het CDA minder belang hecht
aan milieu en het tegengaan van
de opwarming van de aarde. Beeldvorming dus. Als er dan ook nog
(bewust) wordt gemeld dat het CDA
op het thema duurzaamheid dwars
ligt wordt dit beeld nog verder uitvergroot. Ook uit eigen kring werd dat
nog aangewakkerd. Welk doel wordt
daarmee gediend? We wachten op
de resultaten van het overleg over
het regeerakkoord. Laten we niet de
beelden maar de resultaten meten.
Dan kunnen we zien welke keuzes
worden gemaakt. Laat u niet meeslepen in de emotie rond de beelden
die m.i. veelal bewust naar buiten
worden gebracht. Vertrouwen en
respect voor onze onderhandelaars
is de enige juiste houding.
In Frankrijk is een nieuwe president
gekozen. In een land waar altijd links
of rechts het geheel bepaalde heeft
de nieuwe president Macron laten
weten niet links of rechts te zijn,
maar vooruit te willen. Het moet niet
gaan over beelden, maar over inhoud. Als er een regeerakkoord ligt,
dan gaat het om de inhoud. Zet hem
op, Sybrand! Je weet wat het is om
tegen de wind in te fietsen.
Bert Kuiper

Fryslân

www.cda.frl

Dankzij CDA Fryslân is er een
Friese JeugdAdviesRaad
Jongeren en politiek, het is bijna een soort haat-liefdeverhouding. Jongeren hebben heus wel een mening, maar voelen zij zich serieus genomen en
gehoord? Is er een platform waar zij mee kunnen denken? Om de betrokkenheid van jongeren bij de provinciale politiek op een laagdrempelige
manier te vergroten, heeft fractielid Wendy Zuidema-Haans het initiatief
genomen om te komen tot de instelling van een Friese JeugdAdviesRaad
(FJAR). Het initiatief is in samenwerking met Vincent Tijseling en de jeugd
Commissaris van de Koning Razwan Popal tot stand gekomen. De FJAR zal
twee tot vier keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend, niet bindend.
Tijseling en Popal zijn op dit moment
al betrokken bij jeugdraden in Friese
gemeenten. De jeugd CdK zal ook
een actieve rol in het bestuur van de
FJAR krijgen. Popal: “Ik kan met alle
trots zeggen dat we voor Fryslân een
nieuwe manier hebben gevonden om
‘onze toekomstige politici’ te kunnen
verbinden met het heden. De FJAR
zal zorgen voor een meer democratische, harmonieuze en een efficiënte

belangenbehartiging van de bevolking, speciaal voor jongeren.”
Op advies van de jeugd CdK wordt
voorgesteld om naast een adviesbevoegdheid ook het recht op een
jaarlijkse scholingsactiviteit over democratie, vergadertechnieken of debatteren onderdeel te laten uitmaken
van de instelling van de FJAR. Hierbij
wordt samenwerking gezocht met

CDA expertgroep
Landbouwgroep

de gemeentelijke jeugdadviesraden.
Tijseling: “We zijn al een tijd bezig
met het opzetten van gemeentelijke
jeugdraden. Alles komt nu bij elkaar.
De FJAR is een politiek neutraal platform voor jongeren, waar zij mee kunnen denken over huidig en toekomstig
beleid. Ik denk dat de FJAR de kloof
tussen jongeren en de politiek
verkleint.”
Democratie kan alleen blijven bestaan als mensen uit alle lagen van
de bevolking meedenken, stemmen,
meedoen. Maar hoe doe je dat dan?
Wat houdt het in? Hoe kan je beleid
en besluitvorming beïnvloeden? Allemaal vragen die bij jongeren leven.
“De FJAR zorgt ervoor dat jongeren
al vóór ze mogen stemmen, toch
hun stem kunnen laten horen. En het
borgt dat het een plek krijgt in het

CDA statenlid Wendy Zuidema-Haans,
initiatiefneemster Friese JeugdAdviesRaad

besluitvormingsproces van PS door
hen te laten presenteren tijdens een
Steatemerk”, aldus initiatiefneemster
Wendy Zuidema-Haans. “Samen met
het CDA dienden VVD, PvdA, D66,
CU, PvdD en FNP het voorstel mee
in. De overige partijen (op de PVV en
FFP na) stemden ook allemaal voor.
Het voorstel is dus aangenomen. We
houden jullie op de hoogte over het
vervolg”.

De steunpilaren
achter de Statenleden
De provinciale CDA fractie wordt ondersteund door een drietal fractiemedewerkers. Zij zorgen ervoor dat de Statenleden, die ook een baan hebben,
zoveel mogelijk ontlast worden. Ze zitten met zijn drieën op het fractiebureau in het Provinciehuis en ondersteunen op het gebied van beleid, communicatie en coördinatie. Wie zijn het?

Karen Buikema

Rentmeesterschap is een begrip dat al vanaf de oprichting van het CDA
bij ons hoort. Het betekent dat de mens verantwoordelijk is voor de
aarde en dat wat de aarde opbrengt op een rechtvaardige wijze wordt
verdeeld, niet alleen onder de huidige generatie maar ook onder generaties die na ons komen.
Natuur en landschap zijn bij uitstek
gemeenschapswaarden, rentmeesters zijn we allemaal. Daarin kunnen
gespreide verantwoordelijkheid en
rentmeesterschap elkaar versterken.
Gespreide verantwoordelijkheid
betekent dat burgers zich af moeten
vragen wat zij zelf kunnen bijdragen
en dat de overheid ruimte moet geven aan beweging in de maatschappij en maatschappelijke vernieuwers.
Boeren zijn de rentmeesters voor
een groot deel van onze leefomgeving. Zij dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor een gezonde
bodem, onderhoud van landschap
en schoon water. In de afgelopen
decennia is de bedrijfsvoering in
de agrarische sector behoorlijk
veranderd, waardoor de leefomgeving veelal minder aandacht kreeg.
Gelukkig is er de laatste jaren veel
meer aandacht voor kennis over de
betekenis van een gezonde leefomgeving en zien we de ontwikkeling
naar een beter evenwicht tussen bedrijfsvoering en leefomgeving.

Fryslân

Samen met een groep CDA-leden
uit de agrarische sector hebben wij
de visie van het CDA op landbouw
opnieuw geformuleerd. Vanuit de
gedachte van rentmeesterschap en
gespreide verantwoordelijkheid streven wij daarbij naar een evenwicht
tussen ecologische, economische en
sociale duurzaamheid op het boerenerf. Daarbij zijn naast een goed
inkomen voor de boer ook maatschappelijk draagvlak en ruimte voor
initiatief en vernieuwing nodig om
zorg te kunnen besteden aan onze
leefomgeving.
De mens heeft de opdracht om de
aarde – de natuur – te beheren. Een
mooie opdracht die past bij het CDA.
Vanuit dit gezichtspunt is de CDA
Statenfractie op 6 juni het gesprek
aangegaan met onze
leden over het landbouwbeleid voor de
komende jaren.
Maaike Prins
Statenlid

Karen werkt inmiddels zo’n twee jaar voor de Statenfractie
en heeft veel plezier in haar werk. Afgelopen tijd hield ze
zich veel bezig met het project jongerenreporters (waar
jullie vast eerder over hebben gelezen in het Katern). Op
dit moment is ze bezig met het opzetten van een nieuwe
rubriek: ‘Humans of (CDA) Fryslân’, waarmee door middel
van foto’s en quotes de verscheidenheid van alle verschillende mensen uit onze mooie provincie wordt weergegeven. Karen heeft Communicatie op de NHL gestudeerd en
Communicatie- en Informatiewetenschappen op de RUG,
waar ze in 2015 haar Master haalde. In haar vrije tijd doet
ze veel aan basketbal.

Aizo Lijcklama à Nijeholt
Aizo werkt sinds december als beleidsmedewerker voor
de CDA Statenfractie. Aizo studeerde Politicologie met als
specialisatie International Relations en Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij
woonde de afgelopen jaren in het Finse Helsinki en werkte
daar onder andere bij het Finse Ministerie van Milieu en het
Fins Milieuinstituut. Na zijn terugkeer naar de mooiste provincie van Nederland (Fryslân) woont hij nu in Leeuwarden, op
een steenworp afstand van het provinciehuis.

Nynke Algra
Nynke woont in Sneek, is getrouwd met Marc en samen
hebben ze twee zoontjes, Friso van 9 en Hessel van 7.
Anderhalf jaar geleden besloten ze om vanuit de Randstad
terug te verhuizen naar It Heitelan en dat bevalt hen uitstekend. Zeker omdat Nynke zich hier sinds een half jaar
ook daadwerkelijk voor mag inzetten bij de Statenfractie
van het CDA! Ze heeft Communicatiekunde en Beleid en
Bestuur in Internationale Organisaties gestudeerd aan de
RUG en is inmiddels zo’n 16 jaar werkzaam als communicatieadviseur. Nynke is in haar vrije tijd veel op en in het
water rondom Sneek te vinden.

Begin dit jaar waren zij de bekendste CDA’ers van en in Fryslân. Campagneleider Jos de Boer en de kandidaten
Esther Hanemaaijer en Harry van der Molen. Wat doen ze nu?

Volop in campagnemodus...
in Den Haag
Campagneleider Jos de Boer
De campagnes voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart zijn
al een poosje afgelopen. Maar ik
ben nog volop in de campagne
modus. Halverwege april ben ik begonnen met afstuderen en dat doe
ik op het partijbureau van het CDA
in Den Haag. Mijn opdracht is de
uitrol van de campagne tool Dirk en
onderzoek naar het gebruik ervan,
om vervolgens een verbeteringsslag te maken. Doordat ik nu dagelijks in Den Haag ben, zit ik dicht
bij het vuur en dit zorgt dan ook
voor korte lijntjes met het landelijke
campagneteam. Ik ben tot augustus
in Den Haag en hoop daarna als

afgestudeerde weer een succesvolle
campagne te voeren voor de herindelingsverkiezingen die gepland staan
op 22 november.

Nieuwe
voorzitter
CDJA
Fryslân

Naast mijn rol als campagneleider
voor CDA Fryslân werk ik ook actief
mee in het campagneteam (-digiteam)
van CDA Súdwest-Fryslân. Als campagneleider wil ik diverse afdelingen
met elkaar verbinden, om tijdens de
campagne samen te werken onder
het motto: Jullie helpen ons nu in
november en wij helpen jullie volgend
jaar in maart. Kortom: er is genoeg
werk en we gaan er na de zomer weer
vol tegen aan!

De kop is er af!
Inmiddels ben ik twee maanden
Kamerlid. Eén van de dik 70 nieuwe
Kamerleden. Alles moet leren. De
procedures. Je eerste speech. Je
eerste moties. Je eerste vragen.
Maar dat gaat gelukkig snel. Ik gebruik de relatief trage formatie om
me in te werken. Door op pad te
gaan en veel mensen te spreken.
Ook spreek ik weer veel mensen
die ik in de campagne tegen kwam.
Want het CDA is er niet alleen in
campagnetijd. De kop is eraf.

Harry van der Molen
Wat een mooie campagne hebben
we achter de rug. Dat viel ook in
Den Haag op. Onze provincie kleurde groen. We waren dagelijks op
pad. Esther en ik hadden het naar
ons zin. En het resultaat: ons CDA
werd de grootste. En we boekten
een van de grootste winsten, meer
dan 5,5%. Na de campagne volgende mijn beëdiging. En daarmee
startte mijn inburgering.

Dank

Esther Hanemaaijer
Ik wilde in de campagne dicht bij
mezelf blijven. Geen dikdoenerij of
interessante politieke vergezichten
schetsen. Maar gaan zoals ik ben,
levenservaring, vrouw, moeder, ondernemer en de politieke ervaring
als fractievoorzitter. Maar vooral
de gesprekken ingaan vanuit mijn
overtuiging dat God mijn leven
stuurt en de bereidheid hebben om
te gaan waarheen Hij je leidt. Om
juist op die wijze een aanvulling te
willen zijn in de CDA-Tweede
Kamerfractie.

Het was al laat in de avond op maandag 5 september. Om 23.15 uur een
telefoontje uit Den Haag. Een 31e plek
op de CDA-kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen. Dat telefoontje op 5 september was tegelijk
het startschot van de campagne. En
ik moet u eerlijk zeggen: ik vond het
geweldig en heb ervan genoten. Samen met Harry van der Molen en een
enthousiast campagneteam door heel
Fryslân. Overal werden we hartelijk
ontvangen door onze CDA-afdelingen.
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat op pad. In gesprek met mensen
op straat. Op bezoek bij bedrijven, op
scholen, bij verenigingen en kerken.
Op al die plekken waar zovele vrijwilligers zich inzetten voor onze geweldige provincie en haar inwoners.
En dan is het ineens 15 maart. Verkiezingen. ’s Nachts werd de uitslag
bekend: 19 zetels voor het CDA. Mensen vragen of ik teleurgesteld ben dat

ik niet die zetel in de Tweede Kamer
heb veroverd. Welnu, je weet dat
een 31e plaats niet vanzelfsprekend
naar een Kamerzetel leidt. En ik
werd vooral verrast toen bekend
werd dat ik in Fryslân de meeste
voorkeurstemmen van alle Friese
kandidaten van alle partijen mocht
behalen. Een uitslag om dankbaar
voor te zijn. Een visitekaartje voor
misschien een volgende keer. En
vooral een motivatie om mij te blijven inzetten voor onze partij.
Ondertussen mag ik vanaf juli in
deeltijd de functie van wethouder
in Dongeradeel vervullen voor het
CDA. Een prachtige en nieuwe
uitdaging die ik graag en met enthousiasme en gedrevenheid zal
oppakken.
Langs deze weg wil ik u nogmaals
danken voor alle steun, gebeden en
natuurlijk uw stem.

Mijn naam is Giancarlo Formica.
Ik ben 21 jaar oud, woonachtig in
Leeuwarden en studeer geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in
Groningen. Al vanaf mijn 16e ben
ik enthousiast actief binnen het
CDA en het CDJA. Gekozen heb
ik voor het CDA vanwege mijn affiniteit met de christendemocratie.
De kritisch-constructieve, conservatieve kijkwijze van het CDA
sprak mij al op jonge leeftijd aan,
wat mij ertoe bracht lid te worden
van deze mooie vereniging.
Vorige maand ben ik op de algemene ledenvergadering verkozen
tot voorzitter van CDJA Fryslân.
Dankbaar ben ik voor het vertrouwen wat ik heb ontvangen van de
leden en ambitieus zal ik zijn in
het uitvoeren van deze taak. CDJA
Fryslân is al jaren een grote, actieve jongerenvereniging binnen
onze mooie provincie. Ik zal dan
ook mijn uiterste best doen om
hierbij zo veel mogelijk enthousiaste jongeren te betrekken.
Hebt u vragen voor mij, betreffende het CDJA of wilt u met ons in
contact komen? Ik nodig u dan uit
contact met mij op te nemen! Mijn
informatie vindt u op www.cda.frl.

Startdag

CDA Fryslân

De startdag van het politieke
seizoen 2017-2018 is op vrijdag 8
september. Reserveer de datum
in de agenda. Meer informatie
over programma en locatie volgt.

www.cda.frl

Er komen weer
verkiezingen
aan...

Vlieland
Oud CDA gedeputeerde Tineke Schokker is al geruime tijd waarnemend
burgemeester op Vlieland. Dat de Vlielanders tevreden zijn met hun burgemeester blijkt wel uit het verzoek aan Tineke om te solliciteren naar een
vaste benoeming. Een beeld van het mooie eiland Vlieland.
Wie heeft er zo’n fantastische werkplek! Werken op Vlieland, ik had het
omstreeks 1970 als cassière in de
supermarkt op Stortemelk al eens
drie weken gedaan. Maar burgemeester mogen zijn is natuurlijk heel wat
anders.

En in deze verkiezingstijd komt er
veel op de afdelingen af: er moet
een verkiezingsprogramma geschreven worden, een kandidatenlijst samengesteld en een intensieve campagne moet worden voorbereid.
Gelukkig ondersteunt het landelijke
CDA o.a. met:
•e
 en ‘planning voorbereiding
GR2018’
• een handreiking Gemeenteraadsverkiezingen
•e
 en model verkiezingsprogramma
2018-2022
• een handreiking CDA100. Deze
handreiking bevat informatie, tips
en trucs om vanuit de CDA afdeling een ‘leden-top’ te organiseren
naar voorbeeld van de CDA100,
als onderdeel van de procedure
voor het schrijven van het verkiezingsprogramma en een handreiking campagne voeren.
Alles te downloaden via
www.cda.nl/afdelingennet.
Voor de herinrichtingsverkiezingen in november zijn de lijsten al
vastgesteld. Voor maart wordt er
nog hard aan gewerkt. Voor beide
verkiezingsdata geldt dat een goede
campagne onontbeerlijk is! Daarom
wil ik u nog graag wijzen op het volgende:
•e
 en online training campagneplan
schrijven (www.cda.nl/si)
• én de ‘CDA-Campagnedag Fryslân’ op 23 september: een dag met
verschillende workshops rondom
campagnevoeren. Bestemd voor
afdelingsbesturen, campagnecommissies en belangstellenden.
Een goede voorbereiding is het
halve werk!
Durkje Groen-Tamminga,
scholingsconsulent 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

Een kleine gemeente met zo’n 1085
inwoners, 463 woonruimten, een lagere school en een school voor voortgezet onderwijs, een verzorgingshuis,
kortom een volwaardige gemeente.
Best een uitdaging om alles wat in
een gemeente moet gebeuren goed
uit te voeren. Samenwerken is nodig
en dat gebeurt dan ook op verschillende terreinen, allereerst met de
andere vier Waddeneilanden. Vergaderingen zijn vaak aan de wal dus dat
betekent geregeld met de boot naar

Harlingen. En was de boot vroeger de
start van de vakantie, nu is het voor
mij een werkplek.
De politiek op Vlieland is overzichtelijk. Er zijn negen gemeenteraadsleden verdeeld over drie partijen:
VVD(4), Algemeen Belang Vlieland
(3) en Groen Wit (2). Twee (parttime)
wethouders (VVD en ABV). Consensus is kenmerkend voor de Vlielandse
politiek. Verder komt het voor dat
landelijke of provinciale regelgeving
voor de eilanden onbedoelde effecten
heeft. Dan kunnen we een beroep
doen op de waddentoets om voor de
eilanden maatwerk te realiseren.
Het toerisme is voor Vlieland met stip
de belangrijkste economische drager.
Vorig jaar had Doeksen ongeveer

100 jaar vrouwenkiesrecht
CDAV Fryslân vierde in april te Joure het honderd jarige bestaan van
het vrouwenkiesrecht in ons land.
Een drietal sprekers vertelde over
vrouwen in de politiek, waaronder
Esther Hanemaaijer. De goed bezochte bijeenkomst werd afgesloten
met een gezellige high tea.

Werkbezoek Statenfractie
aan Terherme
Bij het werkbezoek aan Terherne was de Statenfractie te gast bij het Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging DEBUT en watersportvereniging
Onder Ons.
De aanleiding voor het werkbezoek
was het uitgebrachte rapport over de
Friese Vaarwegen. Daarin wordt de
vaarweg naar Heerenveen benoemd
als eventueel op te waarderen stuk
vaarweg voor grotere schepen voor
vrachtvervoer. Hiermee komt de recreatievaart in Terherne in de knel
volgens Plaatselijk Belang. Terherne
maakt zich zorgen om de veiligheid,
omdat beroepsvaart dan intensiever
gaat worden. Veiligheid op (water)we-

gen ligt ons als CDA ook aan het hart.
De drie partijen uit Terherne hebben
ook alternatieven uitgewerkt. Reden
voor de Statenfractie van het CDA
om, samen met Fryske Marren en het
Wetterskip, ter plaatse poolshoogte
te gaan nemen. De situatie werd
zowel vanaf het water als later in de
Kameleonboerderij uiteengezet door
plaatselijk belang. Heel fijn om het net
op te halen over dit onderwerp bij een
uiterst actieve mienskip!

210.000 overzettingen. Een aantal
dat nog steeds groeit. Er zijn ongeveer 8000 toeristische bedden op
Vlieland, waarvan 3500 op de beide
kampeerterreinen, zo’n 15 hotels,
bed&breakfasts, een jachthaven,
twee groepsaccommodaties en een
jachthaven.
Ik heb zolang ik me kan herinneren
wat met de wadden gehad. Vakantie
vieren, maar ook als gedeputeerde de
Wadden zowel nationaal als internationaal in portefeuille hebben. En dan
nu waarnemend burgemeester zijn op
dit prachtige eiland waar we met z’n
allen hard werken om voor Vlieland
en haar inwoners de zaken goed te
regelen en te ontwikkelen.
Tineke Schokker-Strampel

Dirk Visser
voorzitter CDA
De Friese Meren
Sinds vorig jaar ben ik voorzitter
van de CDA afdeling De Friese
Meren. Na bestuurslid te zijn geweest in Skarsterlân, ben ik, via
het overgangsbestuur, bestuurslid
geworden van De Friese Meren.
Deze CDA afdeling bestaat verder
uit de voormalige CDA afdelingen
Lemsterland en Gaasterlân-Sleat.
Op dit moment zijn wij als bestuur,
samen met de zittende fractie,
bezig de verkiezingen voor volgend jaar voor te bereiden.
Belangrijk vind ik het om als partij
en als mens gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit na te
streven. Om het nu en later, goed
te doen voor en met elkaar.
Mijn politieke “carrière” is gestart
in de Groninger gemeente Grootegast. Na een periode als raadslid
ben ik in deze gemeente twee
perioden wethouder geweest.
Vervolgens heb ik in directies van
meerdere scholen voor v.o. gezeten en ben ik nog een aantal jaren
lid geweest van de gemeenteraad
in Kampen.
In 2010 zijn mijn vrouw en ik in
Joure komen wonen (onze vier
kinderen wonen verspreid over het
land). Sinds vorig jaar ben ik weer
werkzaam als docent lichamelijke
opvoeding in Heerenveen.
Naast politiek is het werk in en
vanuit de kerk belangrijk. In april
2016 ben ik preses geworden van
de kerkenraad van de Protestantse gemeente Joure c.a.
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