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Mijn naam is Sietze Wijbenga. Ik ben 
getrouwd met Lydia Bildhoff en de trotse 
vader van twee kinderen. Sinds 2018 ben 
ik raadslid voor het CDA. In het dagelijks 
leven run ik samen met mijn broer een 
onafhankelijke verf- en glasgroothandel. 
Afgelopen september ben ik in de 
Algemene Ledenvergadering gekozen 
tot nieuwe lijsttrekker. Een absolute 
uitdaging, maar die wil ik samen met u 
graag aangaan. Graag wil ik voor alle 
burgers en bedrijven binnen onze mooie 
gemeente de betrokken persoon en 
verbindende schakel zijn, waar dat dan ook 
maar wordt gevraagd. Geroepen vanuit 
de christendemocratische waarden wil ik 
mij, samen met anderen, graag inzetten 
voor  betrouwbare en herkenbare politiek. 
Als je er naar streeft niet alleen jezelf 
maar vooral je omgeving te verbeteren, 
geef je zin aan je leven. En als datgene 
waar je naar streeft fundamenteel is voor 
je behoeften en waarden, begint je leven 
er nog mooier uit te zien. Er is per slot van 
rekening, ook in Dantumadiel, maar weinig 
voor nodig om een tevreden en hoopvol 
leven te leiden. Het ligt vooral in je manier 
van denken. Geluk, tevredenheid en 
hoop worden daardoor bepaald. Zolang 
je positief blijft zal je merken dat je over 
alle voorwaarden beschikt om gelukkig 
en tevreden te zijn. Als lijsttrekker wil ik er 
voor u zijn met de wetenschap dat elke 
inspanning ook haar eigen beloning kent. 
Zo ligt er reeds een zware periode 

In het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022, zijn er binnen CDA Dantumadiel vier korte interviews 
afgenomen. In deze nieuwe editie van onze CDA Dantumadiel krante, brengen we u graag op de hoogte waar we als CDA Dantumadiel 
mee bezig zijn. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website of contact opnemen via cdadantumadiel@gmail.com.   

achter ons met de coronapandemie. Een 
periode waar ook veel werk moest worden 
verricht en lang niet altijd zichtbaar, maar 
o-zo-belangrijk. Zowel op landelijk als 
ook op regionaal niveau was de sociaal 
maatschappelijke en economische 
betrokkenheid gelukkig zeer groot en 
warm te noemen. We kregen daardoor 
weer meer oog voor elkaar. Laten we 
beseffen dat we dat vooral vast houden en 
omarmen in de wetenschap dat daar geen 
pandemie voor nodig zou moeten zijn.  
Maar we zijn er nog niet. Er liggen naast 
het verloop met corona nog veel andere 
spannende en belangrijke uitdagingen 
op onze weg. De energietransitie, de 
klimaatvisie, de Omgevingswet, de 
woningmarkt om er maar eens een paar 
te noemen. Structurele aandacht blijft ook 
noodzakelijk binnen het Sociaal Domein 
en de Jeugdzorg. Maar alles krijgt pas 
handen en voeten als we datgene wat we 
als lokale politieke partijen daar van vinden 
in onze eigen regio niet alleen verwoorden 
in ons verkiezingsprogramma’s, maar 
dat vervolgens ook uit gaan venten 
middels daden in de komende 
raadsperiode van 2022 - 2026. 
Met de burgers en bedrijven als absolute 
middelpunt, zonder daarbij te letten op 
rang, stand of afkomst, wil ik daar graag 
samen met u ambitieus en constructief aan 
werken. Daarmee gaan we van “Mei-inoar 
foarút” naar “BESTJOERLIK BELUTSEN!”.
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Wijbenga

Listlûkker CDA Dantu-
madiel #GR2022

Hieronder de persoonlijke top-3 met 
speerpunten uit het nieuwe CDA-
verkiezingsprogramma 2022-2026 van 
Klaas Houtstra. Houtstra is momenteel 
raadslid in de gemeente Dantumadiel en 
maakt deel uit van de commissie die het 
nieuwe verkiezingsprogramma schrijft 
voor het CDA in Dantumadiel. Voor 
meer informatie over de verkiezingen 
en het nieuwe verkiezingsprogramma 
staat binnenkort alle informatie op 
onze website: https://www.cda.
n l / f r y s l a n / d a n t u m a d i e l c d a . n l !

Klaas Houtstra zijn persoonlijke top-3 is 
als volgt:
 
1. Woningbouw: voldoende en 
betaalbare woningen
CDA Dantumadiel vindt dat er naar 
behoefte gebouwd moet worden. De 
dorpen hebben deze behoeften inmiddels 
geïnventariseerd en de gemeente is nu 
aan zet om de gevraagde bouwkavels 
te realiseren. Samenhangend met het 
woonbeleid moet er aandacht zijn voor 
de bereikbaarheid, voorzieningen in de 
directe omgeving en de veiligheid. Voor 
senioren wordt gevraagd om vroegtijdig 
in te spelen op de toekomstige 
woonbehoefte en de daarbij behorende 
wensen en eisen. Starterswoningen, 
appartementen voor senioren (hofjes) 
en de tiny houses (kleine woonruimte 
voor 10-15 jaar), een nieuw fenomeen 
in de woonwereld, verdienen extra 

aandacht. Een veranderende kijk op 
wonen vraagt van de overheid een andere 
blik op ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

2. Gezonde gemeentefinanciën
Om de gemeentelijke financiën weer 
voldoende op peil te brengen, moeten er de 
komende jaren aanzienlijke ombuigingen 
plaatsvinden. In de afgelopen drie jaar 
(2019/2021) is de OZB-particulieren met 
ruim 70% verhoogd. De lasten voor de 
inwoners kunnen de komende jaren 
niet weer extra worden verhoogd. CDA 
Dantumadiel vindt dat de bezuinigingen 
met name gevonden moeten worden 
in de bestuurskosten. Daarnaast moet 
de algemene uitkering van het rijk 
structureel worden verhoogd. Op die 
manier krijgt de gemeente Dantumadiel 
wer wat mear fleis op de bonken!

3. Ontwikkeling toerisme en recreatie 
Dit mooie gebied is er niet alleen om 
te behouden maar ook om van te 
genieten. CDA Dantumadiel stimuleert de 
gastvrijheidseconomie. Dit kan door het 
sterker profileren van de regio in combinatie 
met het promoten van het plattelands- en 
cultuurtoerisme. CDA Dantumadiel vindt 
dat dit in nauwe samenwerking met de 
omliggende gemeenten moet worden 
gerealiseerd. CDA Dantumadiel blijft zich 
daarom inzetten voor Regiomarketing 
Noordoost-Fryslân. Dantumadiel biedt 
alles wat Fryslân mooi maakt.

Klaas
Houtstra

Lid commissie 
Verkiezingsprogramma 

#GR2022 & Riedslid

Voor informatie/ vrijblijvende offerte 
tel.: 0511 - 44 29 57
E-mail: zilverenmaan@hetnet.nl 
mob.: 06 - 134 301 77

DE ZILVEREN MAAN SPORT, SPEL EN RECREATIE
 

Mini camping Zilveren Maan
Herre en Frederieke Boskma 
Boppewei 2   (Bovenweg)
9271 VH  De Westereen
              (Zwaagwesteinde)

www.zilverenmaan.nl

Voor bedrijfsuitjes, familie-
feestjes, vrijgezellenfeestjes of 
andere gezellige groepsuitjes. 

Kaatsen, beachvolleybal, 
boogschieten, kano-varen, e.d. 
en natuurlijk niet te vergeten 

de inwendige mens voor  
na het actief bezig zijn.



Op woensdag 16 maart 2022 zijn er in de gemeente Dantumadiel 
gemeenteraadsverkiezingen #GR2022. Kom allemaal stemmen!
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Ik bin Albert van der Ploeg, wenje 
mei myn frou Betsy Steenbeek op in 
pleatske yn Readtsjerk. Us fjouwer 
bern binne de doar út en rêde harsels. 
Ik bin de lêste pear jier bestjoersboer.

Wy moatte ús hâlde oan en ynsette 
foar ús fjouwer kernwaarden as CDA. 
1. Dielde ferantwurdelikheid: Wy 
dogge it meiïnoar en de sterkste 
skouder moatte de swierste lêsten tille.
2.  Publike gerjochtichheid: Stean foar 
de rjochtsteat, de oerheid is dêr foar 
ús en net tsjin ús. De oerheid moat 
rjochtfeardich en betrouber wêze.
3. Solidariteit: soargje foar inoar. De 
earste libbensbehoeften, wetter, iten, 
enerzjy, húsfesting en soarch moatte foar 
elkenien berikber en beskikber wêze.
4. Rintmasterskip: Wy ha de ierde krigen 
om fan te libjen en dy te bewarjen. Soarch 
ha foar alles wat dêr libbet, groeit en bloeit.

Dit betsjut foar ús dat de Mienskip en it 
meiïnoar foar it yndividu en jo sels stiet.
Wy kinne de hiele wrâld net op 

ús nekke ha, mar wol ferbetterje 
troch by ús sels te begjinnen.
As foarsitter fan it CDA wol ik graach 
de minksen dy ’t achter de fjouwer 
kernwaarden stean as leden ha en 
krije en ek in fraksje yn de rie fan 
Dantumadiel dy ’t dit útstrielt en foar de 
saak stiet en net op de frou/man spilet.
De corona tiid hat my wer sjen litten dat it 
oars kin as it oars moat, mar as it net mear 
hoecht wy wer yn âlde gewoantes ferfalle. 
It hat my wer sjen litten dat ús oerheid net 
earlik seit as sy it net witte en dat dêr in 
soad feroare wurde moat. It hat my ek sjen 
litten dat wy oan in basisynkommen foar 
elkenien ta binne en dat de wy de minske 
boppe de maatregels stelle moatte. 
Self bin ik net mear fan plan om oeral 
hinne te jeijen, mar sil folle mear gebrûk 
meitsje fan de digitale mooglikheden. 
It CDA is my yn dizze perioade net tafallen 
en moat echt werom nei de kernwaarden sa 
moai beskreaun yn de “Zij aan zij” fisy fan it 
CDA. Mar sizzen is neat, mar dwaan is in ding.
Ik soe self noch wol graach leare 
wolle en útfine wolle hoe ’t ik mear 
minsken entûsiast krije kin foar it CDA 
en om dêr ek oan mei te wurkjen ek 
al wurket it lanlik CDA dêr yn net mei.
Lokale CDA leden kinne my altyd belje, 
appe, maile en ek delkomme as sy earne 
mei sitte. Ik wol graach gearwurkje yn de 
polityk mei oare partijen mei respekt foar 
inoar troch echt nei inoar te lústerjen. Wa 
’t dat net kin of wol is net wolkom. Faak 
falt it wurd “yntegriteit” yn de polityk. 
Foar my betsjut dat iepen en earlik 
wêze en dy sels yn tsjinst stelle fan de 
mienskip sûnder persoanlik gewin. Altyd 
sizze watst dochst en dwaan watst seist.

Mijn naam is Attje Meekma en ik woon 
in Damwâld. Ik ben getrouwd en samen 
hebben we vijf kinderen. Inmiddels zijn we 
ook ‘grutsk’ op zes pake- en beppesizzers. 
Ik ben boerin en  momenteel (sinds 2019) 
lid van Provinciale Staten Fryslân. In 
mijn vrije tijd doe ik bestuurswerk voor 
de Protestantse Kerk Dokkum – Aalsum 
– Wetsens en ben ik secretaris van de 
culturele commissie Kloosterkapel in 
Sibrandahûs. Ik probeer ook nog wat tijd 
vrij te maken voor mijn grootste hobby: 
het fotograferen van de biodiversiteit 
op ons eigen melkveebedrijf.
Wat wil je inwoners en bedrijven 
meegeven?
Fryslân heeft ruimte en prachtige 
landschappen, waar we in wonen én 
werken. Met begrip voor elkaar en 
samenwerking lukt dat. Niet door elkaar 
met harde woorden plat te slaan of 
elkaar de maat nemen.  Tegenwoordig 
is er enorm veel polarisatie, verschillen 
worden maar al te graag uitvergroot 
door media en in sociale media, 
doe er niet aan mee. Bedenk dat de  
waarheid best vaak in het midden ligt. 
Wat hoop je dat dit ten diepste voor 
hen zal betekenen?
Dat iedereen in onze Provincie tot zijn 
recht komt, persoonlijk, als ondernemer, 
als werknemer of als vrijwilliger. Waar 
bepaalde doelen worden gesteld, zoals 
bijvoorbeeld bij de energietransitie, 

moet de overheid mensen en bedrijven
verantwoordelijkheid geven en stimuleren. 
Meer regelgeving werkt in mijn ogen niet: 
mensen verliezen dan de zin in het werk, 
het ondernemen en het vernieuwen. 
Welke persoonlijke levensles zouden ze 
van jou moeten onthouden?
Zoek vrijwilligerswerk. En zoek iets dat 
bij je beschikbare tijd en je belangstelling 
past , er is zoveel te doen! Dan houden 
we de mooie ‘mienskip’ die Fryslân al 
heeft. Je leven wordt erdoor verrijkt en je 
helpt er andere mensen of je omgeving 
mee, het levert echt dubbel plezier op!
Hoe hoop je als (vrouwelijke) 
vertegenwoordiger van CDA Fryslân 
herinnerd te worden?
Dat ik me sterk gemaakt heb voor 
een Provinciale overheid, die mensen 
verantwoordelijkheid geeft en stimuleert, 
maar ook betrouwbaar en duidelijk is. 
Persoonlijk zie ik geen verschil tussen mijn 
stem als vrouw of die van een man, maar 
als ik voor andere vrouwen een voorbeeld 
kan zijn, is dat natuurlijk alleen maar mooi. 
Het CDA verwelkomt trouwens graag meer 
actieve vrouwen, voor een evenwichtige 
afspiegeling van de mienskip: welkom!
Wat heeft de coronaperiode met jou 
gedaan als mens, in hoeverre heeft 
dat jouw kijk op het CDA als partij 
veranderd?
Als mens is het besef van kwetsbaarheid 
in mij gegroeid. Maar ook besef  ik nu 
meer hoe belangrijk het is om voor elkaar 
verantwoordelijk te nemen. Of je het nu 
leuk vindt of niet. Het CDA heeft nog steeds 
geweldige uitgangspunten, die daarbij 
passen. Het is de reden waarom ik ooit lid ben 
geworden. Dat mensen er soms een potje 
van maken, ligt niet aan de uitgangspunten. 
Wat zou je zelf nog graag leren/
ontwikkelen/ontdekken?
Ik zou graag willen leren om uit de 
losse pols een mooie rede te houden. 
Hoe geef je persoonlijk lading aan het 
begrip integriteit? Hoe ziet dat eruit? Kun 
je een voorbeeld geven?
Integer zijn (oftewel eerlijk, oprecht en 
niet omkoopbaar) moet blijken uit mijn 
handelen. Ik zit er niet voor mezelf of voor 
een (overigens beperkt) inkomen, maar 
omdat ik graag iets wil betekenen voor 
de ‘mienskip’. En omdat ik ervan overtuigd 
ben dat de Christendemocratie belangrijk 
is voor Fryslân. Daarbij mag er geen sprake 
zijn van eigen belang. Of dat ik iets voor 
een ander probeer te regelen, omdat ik 
een ingang heb of over meer informatie 
beschik. Daar probeer ik ver van te blijven. 
Ik vraag iedereen om mij scherp te houden.

Albert 
van der Ploeg

Foarsitter CDA 
Dantumadiel

Attje 
Meekma

Lid CDA Provinciale 
Staten Fryslan

Wij staan naast de 
ondernemer, waar dit ons 
ook brengt.
Graag praten wij met onze 
klanten over hun ambities 
en ideëen en geven we 
passend advies. Samen 
zetten we stappen vooruit. 
Maak ook een vrijblijvende 
afspraak voor een 
adviesgesprek.

www.vanwieren-vellinga.nl

Samen stappen ondernemen


