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Van de voorzitter

Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Fryslân.

Bij de verkiezingen van maart deed het CDA in Fryslân mee in 12 van de 14 gemeenten. In meerdere gemeenten werd
het CDA de grootste of nummer twee. We vroegen een viertal lijsttrekkers om een reactie op de verkiezingsuitslag van
hun gemeente.

Kiezen
CDA in ‘De
Fryske Marren’
grootste partij
Meer stemmen, procentueel iets gegroeid en met 8
zetels de grootste partij in ‘De Fryske Marren’. In de
gemeente speelden geen grote verkiezingsthema’s.
Tijdens de debatten viel op dat partijen verschillend
denken over de invulling van de openbare ruimte. Een
mooie uitdaging voor de uitwerking van de omgevingsvisie. Tijdens de campagne is er een prachtig jeugddebat o.l.v. Harry van der Molen gehouden; veel jongeren
hebben hun stem hier laten horen. De aandacht van
de CDA Kamerleden voor een aquaduct in de Skarster
Rien (A6) is zeer gewaardeerd.

Mei-inoar
foarút
Als een groot compliment. Zo hebben we als CDA Dantumadiel de uitslag van de verkiezingen gezien waarbij
we 5 zetels kregen. De VVD deed voor het eerst in
12 jaar weer mee (kreeg 1 zetel) en de lokale partijen
hadden zich verenigd op één lijst. Als je dan toch noch
6% beter scoort dan vier jaar geleden, dan ben je dankbaar. In Broeksterwoude – mijn geboortedorp- scoorden we zelf 46%

Wij nemen afscheid van een aantal fractiegenoten maar
er staan nieuwe mensen klaar om de komende vier jaar
het CDA geluid in ‘De Fryske Marren’ te laten horen.
Met vertrouwen gaan we aan de slag met als uitdaging
het verder vorm geven van de lokale democratie. Elke
dag werken wij aan onze slogan: ‘Vertrouwd en Dichtbij’.

De campagne had, onder leiding van campagneleider
Attje Meekma, het thema “Mei-inoar foarút”. Omdat
echt heikele kwesties in Dantumadiel ontbreken, was
ons verhaal aan de inwoners: samen stappen vooruit
zetten. Met zijn allen de schouders eronder en niemand
achterlaten, ook niet als iemand het eens wat moeilijker
heeft. Dit is het verhaal van “Mei-inoar foarút” en dat
willen we de komende raadsperiode uitwerken, door
o.a. in te zetten op het voorkomen van eenzaamheid,
het verbeteren van de (digitale) infrastructuur en het
versterken van de kracht van de mienskip.

Lucienne Boelsma, lijsttrekker De Fryske Marren

Jan Jitse Visser, lijsttrekker Dantumadiel

Vroeg
erbij!

Een nieuwe
werkelijkheid
Na een mooie campagne vertrokken we op de verkiezingsdag rond 22:00 uur vol goede moed naar het gemeentehuis voor de uitslagenavond.
Stiekem rekenden we op winst. Op straat kregen we
tijdens de campagne veel positieve reacties, dus we
waren vol vertrouwen. De uitslag viel tegen: 4 zetels!
De grote winnaar in Smallingerland bleek de lokale
partij ELP te zijn. Zij groeiden van 3 naar 7 zetels. Een
felicitatie met bloemen was op zijn plaats!
Voor ons ligt nu een onzekere tijd. Kunnen we via de
onderhandelingen in het college plaatsnemen of moeten we genoegen nemen met de oppositie? We gaan
echter vol zelfvertrouwen de nieuwe werkelijkheid tegemoet. De economische crisis is voorbij, in het noorden
zijn we altijd de laatste die dat merken, maar ook hier
wordt het nu weer beter. De markt trekt aan en daarom
volle kracht vooruit. Van de nieuwe collegeperiode
verwachten we veel, laten we er samen het beste van
maken!

Met een prachtige lijst met jonge nieuwe gezichten zijn
we al op 13 januari met de campagne begonnen. Dat
moet ook wel in Weststellingwerf met zijn 26 dorpen.
De campagne zijn we gestart in ons kleinste dorp:
Slijkenburg met 36 inwoners. Wij hebben veel enthousiaste reacties en interessante gesprekken gehad.
Hoogtepunt was het bezoek van Esther de Lange,
Harry van der Molen en Sander de Rouwe waarbij er
aandacht was voor het MKB, de agrarische sector en
de zorg. Ook de Valentijnactie en het vroege ontbijtje bij
het station leverde mooie reacties op.
De uitslag was behoud van onze 4 zetels, natuurlijk
droom je van meer maar wij zijn tevreden met het resultaat. Er staat nu een hecht team aan de start van de
onderhandelingen met een ervaren fractievoorzitter.
Het is mooi dat wij de koers die we ingezet hebben,
dichtbij en voor onze inwoners, de komende jaren kunnen doorzetten.
Lijsttrekker Weststellingwerf Frans Kloosterman

Karin van der Velde, lijsttrekker Smallingerland

In veel gemeenten was bij de
recente Gemeenteraadsverkiezingen een ruim aanbod van politieke
partijen. Ook nu was weer interessant om te zien hoe specifiek
gemeentelijke partijen het doen.
Het CDA profileert zich graag als
de grootste lokale partij; wat ook
deze keer weer - zij het nipt - is
waar gemaakt.
Gelet op de stabiele uitslag van
de CDA over de gehele provincie
genomen – met op enkele plaatsen mooie uitschieters - kan ook
een landelijke partij blijkbaar op
lokaal niveau voor kiezers een
aantrekkelijke keuze zijn. Het is
niet zo dat alleen lokale partijen
antwoord kunnen geven op lokale
vraagstukken.
Voor alle partijen geldt dat het van
belang is met goede verhalen te
komen over de toekomst van een
gemeente en om over mensen te
beschikken in wie de kiezers vertrouwen hebben. Mensen ook, die
in de samenleving zijn geworteld
en in gesprek met de inwoners
kunnen gaan, zonder met elke
wind te willen meewaaien. Spreiding van kandidaten niet alleen
wat regio betreft, maar ook op
leeftijd speelt een rol. Op de 12
CDA lijsten van maart stonden 31
jongeren (tot 30 jaar) bij de eerste
15 op de lijsten. Een volkspartij wil
ook een aansprekende partij voor
jongeren zijn.
De gekozenen zullen de komende
weken worden aangesproken
op hun bereidwilligheid deel te
nemen aan collegevorming. In
11 van de 12 gemeenten was dat
het geval; over een paar weken is
bekend hoe dat voor de komende
periode zal zijn.
Fracties en afdelingen behoren
inwoners te blijven aanspreken in
de gehele periode om hun inbreng
te horen. Partij zijn is zorgen dat
je een betekenisvolle partij bent
door het gesprek te onderhouden.
Niet als een extraatje, maar als
invulling van de A van het CDA.

(derde van rechts)

Theo Joosten
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Komende en gaande
CDA Statenleden
Per 28 maart verwelkomde de Statenfractie van het CDA drie nieuwe Statenleden. De eerste is Anne Schelhaas. Schelhaas draait al jaren mee binnen het
CDA en maakte de afgelopen drie jaar als eerste opvolger al deel uit van de fractie. Anne is agrarisch ondernemer, runt een maatschap met zijn zoon en woont
in Blesdijke. Rendert Algra is een oude bekende in de Statenfractie en binnen
het CDA. Algra is zelfstandig ondernemer en woont in Jubbega. Als derde komt
Johan van Tuinen de fractie versterken. Van Tuinen heeft een hoveniersbedrijf
in Berlikum en is al jaren actief binnen het CDA van Noordwest Friesland. Daarnaast is Van Tuinen voorzitter van De Freule.

Benut meevaller
voor verbreden sluis
Kornwerderzand
Recent bleek er een meevaller te zijn van 81 miljoen bij het
aanbesteden van het werk aan
de Afsluitdijk. Statenlid Johan
Tjalsma diende tijdens de vergadering van de Provinciale Staten
van 28 maart een motie in. Het
CDA wil er bij het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat op
aandringen dit geld te besteden
aan het verbreden van de sluis
van Kornwerderzand.

Economische kansen

Van links naar rechts: Anne Schelhaas, Rendert Algra en Johan van Tuinen

Drie Statenleden, waarvan de ontwikkelingen op gebied van werk en politiek niet samengaan met hun statenlidmaatschap, vertrekken.
Hans Visser wordt raadslid voor het
CDA in de gemeente Weststellingwerf.
Hans was eerder raadslid in Sudwest
Fryslan en de eerdere gemeente
Wymbrits. Hans gaat dus terug naar
de gemeente politiek. Hans heeft zich
breed ingezet voor de Statenfractie.
Hij heeft de bundeling van initiatieven op de Afsluitdijk gestimuleerd.
Het laatste jaar zat hij met plezier de
commissievergaderingen voor. En als
penningmeester van de fractie heeft hij
goed op onze financiën gepast.
Wendy Zuidema-Haans gaat de directie van het Wetterskip Fryslan versterken. De provincie en het Wetterskip
opereren vaak in hetzelfde werkveld,
waardoor Wendy stopt met het fractielidmaatschap van de provinciale CDA
fractie. Wendy heeft zich ingezet voor
het haar geliefde onderwerp verkeer.
Ze heeft zich ingespannen voor de
aanpassing van De Skieding en had
een duidelijke visie op de vaarwegen.
Ook was ze initiatiefnemer van de

Friese Jeugd Advies Raad.
Wim Eilering is naast Statenlid voor
het CDA zelfstandig ondernemer. Hij
heeft een adviesbureau voor ruimtelijke ordening en locatieontwikkeling
voor detailhandel. Onlangs heeft
het Europees Hof in Luxemburg een
voor Eilering positieve en belangrijke
uitspraak gedaan op het gebied van
overheidsregels voor vestiging van
detailhandel. Hij wil op voorhand voorkomen dat dit gaat conflicteren met
zijn rol als Statenlid en heeft daarom
besloten om zijn werkzaamheden als
Statenlid te beëindigen. Wim heeft
zich hard gemaakt in de fractie voor
een andere kijk op toerisme. Hoe ontvangen we de campers in Fryslân en
zijn onze meren eigenlijk wel bereikbaar als je niet in het bezit bent van
een boot.
We wensen Hans, Wendy en Wim veel
succes in hun nieuwe activiteiten en
we zien ze zeker terug binnen het CDA
in Fryslân. Als fractie kijken we terug
op een mooie samenwerking met deze
drie partijgenoten.
Johan Tjalsma,
voorzitter CDA Statenfractie

Van links naar rechts: Hans Visser, Wendy Zuidema-Haans en Wim Eilering
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Fractievoorzitter Johan Tjalsma:
”De sluis bij Kornwerderzand heeft
beperkte afmetingen (14 meter)
waardoor sommige schepen de
sluis nu niet kunnen passeren.
Noord, Oost en Midden-Nederland
lopen dan ook grote kansen en
opdrachten mis. Het verbreden
van de sluis, tot een breedte van

25 meter, biedt economische kansen
voor de regio, denk aan de werf van
Makkum”.

Ook budget uit de regio
De provincie Fryslân heeft al eerder
aangegeven dat er geld beschikbaar
is voor het verbreden van de sluis.
Daarnaast is er vanuit het Rijk geld
beschikbaar om regionale knelpunten op te lossen. Tjalsma: “En zelfs
het bedrijfsleven in de regio wil haar
steentje bijdragen. Als we dit optellen bij de meevaller van 81 miljoen,
moet er volgens het CDA een manier
te vinden zijn om de verbreding te
realiseren. We zien heel graag dat de
gedeputeerde een sterk signaal aan
de minister geeft. Zoals we bij het
CDA zeggen: oan’t wurk!”
Johan Tjalsma,
voorzitter CDA Statenfractie

Maatwerk en draagvlak
voor veenweidegebied

De CDA Statenfractie wil een integrale aanpak voor het Friese veenweidegebied. Een aanpak waarbij
maatwerk en draagvlak centraal
staan, in plaats van het waterpeil
drastisch te verhogen. Daarbij is
van belang dat de landbouwfunctie
in het gebied en het open landschap
zoveel mogelijk worden behouden.
Het voorstel van een aantal partijen
in de Provinciale Staten om het
waterpeil drastisch te verhogen om
een einde te maken aan de veenweideproblematiek vindt de CDA
Statenfractie onverantwoord. Het
is niet duidelijk wat de gevolgen en
kosten van het plan zijn en er wordt
zo onnodig onrust gecreëerd.
Statenlid Maaike Prins: “De duurzame ontwikkeling van het gehele
veenweidegebied moet een kwestie van maatwerk zijn, waarbij per
deelgebied andere keuzes gemaakt
kunnen worden. Samen met het
gebied zoeken naar de beste oplossingen, die ten goede komen aan de
leefbaarheid.”

Wat de schade van hun
plan is voor
de landbouw
en wat de
kosten zijn voor mogelijke uitkoop
van agrarische bedrijven, hebben de
oppositiepartijen naar eigen zeggen
nog niet becijferd. Eén ding is wel
duidelijk voor Prins, “boeren op een
peil van min 20 is onmogelijk, dan
hebben de koeien waterski’s nodig.”
Enkel een peilverhoging houdt de
inklinking van het veenweidegebied
ook niet tegen. Juist om die reden
worden er nu proeven gedaan met
onder andere onderwaterdrainage,
die een beter resultaat opleveren
dan peilverhoging.
Het CDA kiest daarom voor zorgvuldigheid en een gezamenlijke aanpak
met alle betrokkenen. Met als eindresultaat een gedragen visie op veenweide met daarin de best mogelijke
balans tussen landbouw en natuur.
Maaike Prins, CDA Statenlid

Samenstelling nieuw bestuur

Theo Joosten
voorzitter

Tjibbe van der Veen
penningmeester

Sinds 1 januari kent het CDA in Fryslân
een nieuwe bestuursopzet, met nieuwe
leden. Het nieuwe bestuur bestaat uit 6
leden met ieder een eigen portefeuille.
Daarnaast zijn het CDAV en het CDJA
vertegenwoordigd door, respectievelijk,
hun voorzitters: Sjoerdtje Kok uit
Surhuisterveen en Giancarlo Formica
uit Leeuwarden.
Voor de posities van Penningmeester
en Secretaris zijn opnieuw bereid gevonden Tjibbe van der Veen uit
Drachten en Caroline de Pee uit
Franeker. Tjibbe van der Veen is in het
dagelijks leven werkzaam bij NHL
Stenden Hogeschool aan de Academie
voor Economie & Logistiek. Caroline
de Pee staat inmiddels alweer geruime
tijd aan het roer van de gemeente
Waadhoeke. Zij is daar als wethouder
onder meer verantwoordelijk voor
Financiën, Sport en Economische
Zaken. Theo Joosten zal het bestuur
voorzitten, zoals hij dat eerder al deed
bij de afdeling Leeuwarden. Buiten de

Uitnodiging

Afscheid
CDAV Fryslân

Caroline de Pee
secretaris

Durkje Groen

Ackelyn Stapensea

Opleiding & Ontwikkeling Activiteiten

politiek is Theo zijn hele leven actief
geweest voor diverse onderwijsinstellingen en organisaties, zo was hij
voorzitter van de Bond voor Katholiek
Onderwijs en is hij momenteel voorzitter van de Raad van Toezicht bij de
Bisschop Möller stichting.
Nieuwe portefeuilles zijn die van Opleiding & Ontwikkeling, Activiteiten
en PR & Communicatie. De eerste
portefeuille wordt bezet door Durkje
Groen-Tamminga. Binnen het CDA is
ze eerder actief geweest als raadslid
in de gemeenteraad van Smallingerland en u kent haar natuurlijk als onze
provinciale opleidingsconsulent. In het
dagelijks leven is Durkje werkzaam bij
het CSG Liudger.
Een van de ambities van het nieuwe
bestuur is om diverse CDA-fora te organiseren. Open bijeenkomsten waar
we een specifiek thema met elkaar
willen bespreken. Ackelyn Stapensea
heeft zich beschikbaar gesteld om
daarvoor de verantwoordelijkheid

Bijeenkomst
over Europa

Dirk Sierd de Vries
PR & Communicatie

te dragen, als portefeuillehouder
Activiteiten. In het dagelijks leven is
zij directeur van De Klimbeam, een
samenwerkingsschool in Koudum.
Politiek was ze tot voor kort actief als
raadslid in de gemeenteraad van De
Fryske Marren.
Tenslotte wordt de portefeuille PR &
Communicatie bezet door Dirk Sierd
de Vries. Hij is daarmee verantwoordelijk voor het communicatiebeleid,
maar ook voor de diverse campagnes
die de komende jaren op de planning
staan. Dirk Sierd zat eerder als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast
is hij als internet-ondernemer, onder
meer, verantwoordelijk voor de CDA
Dirk-app. Per januari vertrok hij uit de
dagelijkse politiek om zich volledig te
kunnen richten op zijn studie
Theologie in Groningen.
Voor de komende jaren staan weer
veel uitdagingen op de rol. Bij uw nieuwe bestuur zijn die in goede handen!

We vragen u bij aanmelding een bedrag van € 10,00 over te maken, op
rekening: NL60 RABO 0300661630.
t.n.v. CDAV Fryslân.
De boottocht eindigt om 16.00 uur.
Opgave vóór 18 april 2018 bij:
atoren@planet.nl Tel. 0513-415852

Esther de Lange,
voorzitter Europese
CDA fractie

Provinciale
kunstcollectie
tijdens LF 2018
In het jaar van Culturele Hoofdstad kan in het provinciehuis
in Leeuwarden de provinciale
kunstcollectie worden bezichtigd.
Dankzij een motie van CDA Statenlid Fenny Reitsma is het vanaf
30 maart mogelijk om deze kunstwerken van Friese kunstenaars te
bekijken.

Fries Jeugdparlement weer in actie
Op 21, 22 en 23 maart werd de 27ste editie van het Fries Jeugdparlement gehouden. Circa 55 leerlingen van zeven middelbare scholen in Fryslân bogen zich als
echte volksvertegenwoordigers over zes onderwerpen. Vanuit Provinciale Staten
zijn daarbij zes begeleiders aanwezig. Vanuit het CDA was dat Statenlid José
Vroonland. Doel van het FJP is jongeren in de leeftijd van vijftien tot en met achttien actief te betrekken bij het vormgeven van de maatschappij van hun toekomst.

Hierbij nodigen wij u uit voor onze
laatste ledenvergadering en tevens
afscheid van het CDAV Fryslân op
woensdag 25 april 2018.
We vieren dit op de M.P.S. “Wetterprinses” van Rondvaardij-Princenhof
uit Eernewoude.
De boot vertrekt om: 11.00 uur.
Adres: De Stripe 2 in Earnewâld.
Aan boord wordt koffie en thee geserveerd met oranjekoek en zijn er
de nodige hapjes en drankjes. Om
ongeveer 13.00 u. staat er een lunch
voor u klaar. (Eventuele dieetwensen
graag doorgeven.)

Op 28 mei organiseert CDA Fryslân een ‘EU Special’. Deze bijeenkomst is ter voorbereiding op de
verkiezingen voor het Europese
Parlement in 2019. Onze speciale
gast is Esther de Lange, huidige
voorzitter van de Europese CDAfractie. Zet deze datum vast in uw
agenda, nadere
details volgen binnenkort!

Grapperhaus op campagne
Op zaterdag 17 maart bracht minister
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid
(CDA) in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bezoek aan Surhuisterveen en Burgum.
Ondanks de kou en harde wind werden
in Surhuisterveen op straat spontane gesprekken gevoerd, paaseitjes uitgedeeld
en ondernemers bezocht. Het bezoek

van de minister was voor de CDA-fracties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een mooie gelegenheid om lokale
thema’s, zoals veiligheid, op landelijk
niveau aan te kunnen kaarten. CDA
Achtkarspelen won bij de verkiezingen
een zetel en werd met 6 zetels de grootste partij. CDA Tytsjerksteradiel was met
6 zetels opnieuw de grootste partij.

De provincie heeft honderden
kunstwerken die opgeslagen zijn
in de kelder van het provinciehuis.
Het is een brede verzameling en
draagt als geheel de sporen van
de sterk wisselende intenties,
waarmee door verschillende
aankoopcommissies tussen 19551992 is aangekocht. De collectie
biedt niet alleen een rijk gevarieerd beeld van de Friese kunstproductie, maar ook een inzage in
de ‘artistieke waan van de dag’.
Iedere maand, op de laatste vrijdag en zaterdag, gaan de deuren
open voor het publiek. Aanmelden
kan via de VVV.

Agenda CDA Fryslân
23 april
ALV CDA Fryslân

28 mei

Mocht u nog leuke anekdotes of herinneringen hebben van de afgelopen
jaren van het CDAV dan is er tijdens
de rondvaart volop gelegenheid om
deze naar voren te brengen.

EU Special met Esther de Lange

6 juni
Noordelijk overleg n.a.v. voorstel
partijvernieuwing te Drachten

Met vriendelijke groet,
Akke Toren (secr. CDAV Fryslân)

15 juni
Minister Grapperhaus (derde links) bij campagneteam Achtkarspelen

Netwerkborrel CDAV

www.cda.frl

Prioriteiten CDA
bestuurders
Wetterskip

CDA’er Doeke Fokkema stoppet nei 24 jier
In lange en moaie perioade, earst as
riedslid (8 jier) en letter as wethâlder
(16 jier) foar it CDA, komt ta in ein.
Ik mocht dat dwaan yn de moaie gemeente Tytsjerksteradiel mei in opfallend soad eigen kracht fan boargers.
Ik bin tankber dat de partij en de fraksje my salang it fertrouwen en dat myn
frou en bern my dêrta de romte jûn ha
en boppenal dat ik dêrfoar de Seine
en sûnens krigen ha. It giet gelokkich
sûnder my aanst gewoan troch, der
stiet in prima opfolger foar my klear:
Gelbrig Hoekstra.

De CDA-fractie van Wetterskip
Fryslân is hard aan de slag om
in het laatste jaar van de periode
2015-2019 nog enkele belangrijke
kwesties tot afronding te laten komen of juist in de steigers te zetten.
Het betreft dan vooral de uitvoering
van de Visie Veenweide en de
Energietransitie.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Visie Veenweide ligt
bij het Provinciaal Bestuur. Maar in
dossiers die Wetterskip en Provincie beide raken trekken ze steeds
vaker gezamenlijk op. Dat geldt ook
voor beide CDA fracties. Voor de
CDA Wetterskipsfractie is het heel
belangrijk dat het openbaar bestuur
knopen doorhakt. De inwoners van
de betreffende gebieden hebben
er recht op dat de politiek duidelijk maakt welke kant het op moet
gaan. Onzekerheid is funest voor
een gezond leef- en werkklimaat.
Wat betreft de energietransitie
zijn wij druk bezig om voor onze
bedrijfsvoering de doelstelling van
een klimaatneutraal Wetterskip te
realiseren. Dat is niet eenvoudig en
daarvoor moeten soms moeilijke
keuzes worden gemaakt. En juist
omdat het Wetterskip een eigen
belastingregime heeft, vraagt dat
van ons een degelijke en gedegen
afweging. Immers, kostenefficiency
kan soms strijdig lijken met energietransitie. Maar dat ontslaat ons
niet van de plicht om bij alle mogelijke maatregelen voortdurend de
kosten in beeld te brengen.
Een duurzame en klimaatbestendige wereld gepaard gaat met financiële offers. Als CDA fractie gaan
wij daar zo zorgvuldig mogelijk mee
om. Op het moment dat ik dit schrijf
gaan we als AB een beslissing nemen over hoe we onze slibverwerking duurzamer kunnen maken.
We hebben als fractie nog veel
werk te verzetten. Dat doen we vol
energie, in een coalitie die goed
met de onderlinge verschillen weet
om te gaan, en in de wetenschap
dat onze CDA leden achter ons
staan.
Paula van den
Burg-Boersma,
voorzitter
CDA fractie
wetterskip

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA
krant is een uitgave van CDA Fryslân
en verschijnt vier maal per jaar.
E-mail: n.algra@fryslan.frl

De goeie relaasje mei de fraksje en it
kolleezje joech my de kans om saken
fan ‘e grûn te krijen. As it al ris spannend wie, dan hat it foar my goed
west de útgongspunten fan it CDA
der by te heljen. It is bysûnder dat dy

ankers hjoeddedei like brûkber binne
as yn 1980 by de oprjochting. Dêr
kinne in soad oare partijen jaloersk
op wêze.
Dy foarmen ek wer de basis fan it nije
program, de kampanje en de suksesfolle ferkiezings. We ha yn Tytsjerksteradiel manmachtich yn tou west, it
joech bining en ik fyn it aardich om te
fertellen dat we it diz’ kear hiel bysûnder ôfsletten ha. Yn it âlde tsjerkje fan
Jistrum waard ûnder lieding fan ds.
Henk-Jan de Groot in vesper hâlden,
sa wie der nei alle hektyk in wearde(n)
fol momint fan besinning en gebed.
Ik winskje it CDA in goede takomst ta,
de mienskip hat der ferlet fan.
Doeke Fokkema

Ooststellingwerf: Jan Oosterloo stopt na 16 jaar raadslid

Politicus en entertainer
In maart 2002 kwam ik in de politiek
en na 16 jaar neem ik afscheid. De
eerste 4 jaren was ik raadslid, de
laatste 12 jaren fractievoorzitter.
Toen ik in 2002 in de raad kwam had
ik al de nodige bestuurlijke ervaring:
waaronder schoolbestuur, waterschap, aardappelcoöperatie, kerkbestuur, kerkrentmeesters. Ik kwam
in de raad doordat veel mensen me
kennen, en dat is in die 4 periodes
zo gebleven. Altijd met voorkeurstemmen gekozen.
Als fractielid wordt veel van je gevraagd: overleg met B&W, coalitiegesprekken, fractieoverleg, raads- en
commissievergaderingen, etc. Ik heb
minstens 20 uur in de week aan gemeentepolitiek besteed. En ik denk

dat ik het zo nog voorzichtig uitdruk.
De eerste periode stond in het teken
van dualisme; daar is heel weinig van
terechtgekomen, want er wordt met de
wethouders gedebatteerd en weinig
onderling. Zelf heb ik helemaal geen
belang bij lange debatten; ik ben kort
van stof en een man van het uitzetten
van de grote lijnen. De raad vraagt veel
in finesses; dat maakt vergaderingen
onnodig lang en vervelend. Met al die
finesses kun je bij de ambtenaren terecht. Maar onze raad kan daar maar
moeilijk toe komen.
We hebben in mijn periodes een financieel sterke gemeente nagelaten; daar
ben ik trots op.
Wat ik nog kwijt wil aan jonge startende politici: het zal veel van je vergen.

Scholing en Vorming
wordt Opleiding
& Ontwikkeling
‘Besturen is een vak’. En als je voor
het eerst raadslid bent geworden tdan
komt er heel wat op je af. Daarom zijn
we als Scholingscommissie blij en ook
trots dat er zo’n mooie en talentvolle
groep mensen heeft meegedaan aan
de raadsledencursus 2017-2018. Na
een studie van online aangeboden
informatie volgden zij in januari deel
1 en 2. Hierin stond o.a. het CDAgedachtegoed, rollen en instrumenten
van een raadslid èn het optreden in het
openbaar centraal. Deel 3, waarbij het
ging om de praktijk en simulatie, werd
in februari gevolgd. Met deel 4 (in mei)
zal de opleiding worden afgesloten.

CDA’ers deelgenomen aan de cursus
College-onderhandelingen. En niet
alleen Fryslân, maar ook Groningen,
Drenthe en Flevoland waren vertegenwoordigd op deze cursusdag.

Ik had een thuisfront dat mij in mijn
bestuurlijke loopbaan altijd steunde,
omdat ik mijn talenten ook voor de
medemens gebruikte en zelf sterk was
van lichaam en geest.

Sinds januari is de samenstelling van
de scholingscommissie en het HRMteam veranderd. In verband met de
vele overlappingen is er één commissie gevormd. De naam is veranderd in
Commissie voor Opleiding & Ontwikkeling (O&O).
Welke naam er ook wordt gebruikt, de
doelstelling blijft: “Investeren in ontwikkeling”. En hieraan zullen we blijven bijdragen door o.a. het verzorgen
van cursussen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering.
Durkje Groen, consulent O&O
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