
#SamenSterk

De Fryske Marren



Ook vieren we 4 en 5 mei anders dan we gewend
zijn. Net als bij andere ac�viteiten gebeurt veel
digitaal en zonder publiek. Het blij� wel belangrijk
om samen s�l staan bij de gruwelijkheden van de
Tweede Wereldoorlog en te denken aan de mensen
die voor onze vrijheid hebben gevochten. Mensen
die deze oorlog meegemaakt hebben, zi�en nu
mogelijk in een verzorgings- of verpleeghuis, zonder
dat er bezoek mag komen. Deze mensen en hun
verhalen mogen wij niet vergeten. Laten we onze
kinderen en kleinkinderen meenemen in een wereld
die Vertrouwd en Dichtbij is en waar mensen solidair
zijn en oog hebben voor elkaar. Waar we op elkaar
passen en waar we elkaar zullen helpen.

De wereld lijkt momenteel kleiner te worden, maar
tegelijker�jd ook dichterbij. Soms kunnen we zelfs
de woonkamers van de mensen waar we mee
vergaderen zien. We zijn binnen CDA De Fryske
Marren op zoek naar nieuwe manieren van
contacten leggen met de achterban. Dit blad is één
van de manieren die we hebben gevonden om
#Dichtbij te blijven. In het bestuur zijn op dit
moment meer ideeën die we de komende �jd uit
zullen gaan werken.

Namens het bestuur en ook namens onze frac�e en
onze wethouders wens ik u veel leesplezier en
hopen we op een spoedig wederzien van en met
elkaar.

Wij ontmoeten u graag op een digitale manier, maar
zodra dit weer kan en mag natuurlijk het liefst in het
echt!

Met vriendelijke groet,

Gerben Veenstra,
voorzi�er CDA De Fryske Marren

Van de voorzi�er

Vertrouwd en dichtbĳ
Op 14 april jl wilden wij als bestuur de voorjaarsledenvergadering organiseren. Voor het
eerst zouden wij deze vergadering koppelen aan een bedrijfsbezoek bij HZPC in Joure.
Vanwege de corona-pandemie kon dit helaas niet doorgaan. Als CDA De Fryske Marren
willen wij vertrouwd en dichtbij blijven door u in dit ledenblad te informeren over de
stand van onze par�j. Wij wensen u veel leesplezier en staan al�jd open voor �ps en
sugges�es. Eerst een woord van onze voorzi�er.

#Samensterk en #houvol zijn het mo�o van de
afgelopen weken. Vanaf het moment van de
intelligente lockdown wordt er veel van iedereen
gevraagd. Met name het geduld wordt bij veel
mensen op de proef gesteld. Toch wel bijzonder dat
we in een klein land als Nederland ons in de eerste
weken zo aan de maatregelen hebben gehouden.
Toch, nu het weer iets beter en zonniger begint te
worden, merken we ook dat mensen onrus�ger
worden en de winkelstraten, stranden etc weer op
beginnen te zoeken.

Op het moment van schrijven beginnen de cijfers
rondom ziekenhuisopnames en IC-opnames gelukkig
weer te verbeteren. Respect dan ook voor de
mensen die in de zorg werken. Dag en nacht zijn ze
bezig met de gezondheid van ons allemaal.

De nieuwe situa�e is voor ons allemaal wennen. Als
onderwijsdier ben ik al druk bezig om te kijken op
welke manier we de scholen, verantwoord en veilig
kunnen gaan heropenen. Herstarten vind ik hierin
niet het juiste woord. We maken namelijk een
doorstart, we zijn nooit gestopt. De scholen hebben
de afgelopen weken niet s�l gezeten en kinderen
hebben veelal vanuit huis het onderwijs aangeboden
gekregen. Ook in dit werkveld is er veel discussie. In
de grote steden zijn er al geluiden en wensen om de
zomervakan�e in te korten en zomerscholen te
starten voor kinderen met onderwijsachterstanden.
Zelf denk ik dat de hele wereld achter is gaan lopen
door deze Corona-crisis en we leerkrachten en
kinderen niet per defini�e extra moeten laten
werken/ leren. Als we harder aan gras gaan trekken,
gaat het ook niet harder groeien. Wel zullen we met
elkaar alert moeten zijn om de zorgen die er in een
aantal gevallen wel zijn, zoals de veiligheid thuis.



De Wethouders

“We houden afstand, minstens anderhalve
meter, maar zijn misschien wel dichterbij
elkaar dan ooit” (Hugo de Jonge)

Op 15 maart werden de maatregelen tegen het
coronavirus bekend gemaakt. Scholen en kinderopvang
gingen dicht, evenementen werden afgelast, horeca
gesloten en ga zo maar door. Maar bovenal was er de
grote zorg voor kwetsbare mensen. Na 15 maart zagen
we de druk op zorg toenemen. Wat wordt er veel werk
verzet in heel veel sectoren. Ineens is er onzekerheid
over gezondheid, inkomen en natuurlijk is er verdriet bij
mensen die iemand verloren hebben. Dank aan een
ieder die zich inzet voor onze samenleving. Wat we in
“De Fryske Marren” zien is dat de woorden van minister
Hugo de Jonge waargemaakt worden in de prak�jk:
“Houd afstand met oog voor elkaar.”

Ook het werk van een wethouder is veranderd door
corona. Er moeten snel zaken geregeld worden, zoals
kinderopvang voor mensen in cruciale beroepen en er
kwam een �jdelijke overbruggingsregeling voor
zelfstandige ondernemers. Even op bezoek gaan kan
niet meer, dus ik bel veel en we vergaderen digitaal. We
gaan ook verder met het ‘gewone’ werk. De
onderwijshuisves�ngsaanvragen, nieuwe wet
inburgering, gezondheidsbeleidsplan, werk en inkomen
en bijvoorbeeld het nieuwe minima- en
schuldhulpbeleid. Met betrekking tot het laatste
hebben we samen met andere organisa�es een
wegwijzer ‘geld’ ontwikkeld. Bij de lancering, was er
direct al veel belangstelling voor de wegwijzer en wij
weten dat er op dit moment al veel gebruik van wordt
gemaakt. Het doel is om door samenwerking eerder
schulden- en armoedeproblema�ek bij onze inwoners
in beeld te hebben. Het minima- en schuldhulpbeleid
wordt dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad. Ik hoop dat de uitvoering van dat beleid
bij zal dragen aan minder armoede onder de inwoners
van ‘De Fryske Marren’.

Luciënne Boelsma

Wethouder De Fryske Marren

L.Boelsma@defryskemarren.nl

Vluchten kan niet meer,

Het is wel een heel bijzondere termijn om deze als
wethouder mee te mogen maken. We zijn nu
ongeveer 2 jaar na de verkiezingen maar soms heb
ik het gevoel dat het al 2 keer zo lang is. Vorig jaar
hebben we een doorstart gemaakt als college met
een nieuwe coali�e, nu zi�en we weer in een crisis
maar wel van geheel andere orde. We kunnen wel
stellen dat heel veel plat ligt in de gemeente.
Gekscherend hoorde ik iemand zeggen: “Kunnen we
2020 niet opnieuw opstarten, in deze versie zit een
virus”.

Voor vele van onze ondernemers, organisa�es,
verenigingen, inwoners zijn dit zware �jden. Als
college proberen we maatregelen te nemen om daar
waar mogelijk ondersteuning te bieden. We hebben
op de website van de www.defryskemarren.nl een
pagina met informa�e en regelingen. Bijvoorbeeld
voor ondernemers, met de regelingen waar zij
kunnen kijken of ze daarvoor in aanmerking komen.
Maar er is ook informa�e te vinden voor onderwijs
en kinderopvang en natuurlijk ook over de
aangepaste gemeentelijke dienstverlening.

Ondertussen gaan ook heel veel andere
werkzaamheden door. Vaak op aangepaste wijze,
overleggen vinden vaak plaats via
videoverbindingen. Het is belangrijk dat
bijvoorbeeld de vergunningverlening doorgaat. Zelf
merk ik dat ik heel veel vanuit huis kan doen, maar
het persoonlijk contact is veel minder. Het zo
belangrijke informele circuit mis ik in deze wel, even
langslopen, even bij een kopje koffie wat details
bespreken, even wat in de week leggen etc. Dat is
veel minder. Ik hoorde net op de radio het liedje:
Vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny
Arean, ik dacht; hoe toepasselijk. We zullen ons aan
moeten passen, maar ik ben er van overtuigd dat we
er met elkaar sterker uit gaan komen.

Oant sjen, Frans Veltman

Wethouder De Fryske Marren

F.Veltman@defryskemarren.nl



Het bestuur van CDA De Fryske Marren hee� een heel goed ini�a�ef genomen om in deze �jd waar we gedwongen te
maken hebben met een andere wijze van communiceren een (digitaal)ledenblad uit te brengen. Diverse geledingen zijn
gevraagd haar/zijn bijdrage te geven en zo ook lever ik mijn bijdrage over het wel en wee vanuit de frac�e.
Onze frac�e bestaat uit 8 leden: Ria Derks, Geeske Homma, Geeske Holtrop, Henk Alderse Baas, Roel Roelevink, Theo Nota,
Meine van Dijk en ondergetekende. De vergaderfrequen�e is, buiten de vakan�eperiodes, 1 keer in de 14 dagen. Dan
schuiven ook aan de “stagiaires” Cor Flapper en Egbert Oenema en de wethouders Luciënne Boelsma en Frans Veltman.
We werken volgens een vaste agenda-opzet en de rode draad is de komende Petearen en Raadsvergaderingen. Niet
onbelangrijk te vermelden is dat er ook ruimte gemaakt wordt voor persoonlijke zaken en ervaringen.

Op dit moment zijn we net over de hel� van onze raadsperiode en we kijken al weer een beetje vooruit naar maart 2022
als de volgende gemeenteraadsverkiezingen op stapel staan. Maar eerst een korte terugblik. In de afgelopen 2 jaren
hebben we te maken gehad met 2 verschillende Colleges en coali�eakkoorden. Dat voelt wellicht als verloren �jd, maar
niets is minder waar. Totdat de Corona-periode begon was College en Raad volop bezig met de uitvoering van het
coali�eakkoord. De Takomst Temji�e en dat blij� ook de komende jaren doorgaan. Zonder volledig te willen zijn waren
belangrijke items als Regionale Energie Strategie(RES), lee�aarheid, ruimtelijke invulling, werkgelegenheid, Sociaal Domein
en Veenweide aan de orde van de dag. Je hebt daar wellicht in diverse media het nodige van gelezen/gezien. Maar ook
voor “kleinere”zaken is beleid voor vastgesteld. Te denken aan Monumentenbeleid, beleid betreffende gaswinning,
ontwikkelingen op gebied van ruimte in dorpen en stad.

Helaas kunnen we er niet omheen, maar sinds medio maart is de wereld
behoorlijk veranderd en dat hee� ook zijn weerslag op de gemeentelijke
poli�ek en haar beleid. Ongetwijfeld zal er in dit blad bij diverse andere
punten worden s�lgestaan wat de effecten zijn. Ik beperk mij tot de
effecten voor de gemeente. De hoogste prioriteit hee� gezondheid en
veiligheid voor de inwoners van De Fryske Marren. Echter een zeer
belangrijk item is ook de werkgelegenheid binnen onze gemeente. Op
allerlei manieren wordt geprobeerd om de schade voor de bedrijven te
beperken. Op gemeentelijk niveau worden bijvoorbeeld belas�ngen en
heffingen later en/of niet geïnd. Je zult begrijpen dat het enorm las�g is

voor de gemeenteraad om beleid te maken zonder dat we nog weten waar we financieel op af koersen. En toch blij� het
noodzakelijk dat bestaande projecten doorgaan en dat we doelen stellen. Een van die doelen is woningbouw. Ook in onze
gemeente zien we een grote vraag naar goedkope woningbouw voor starters. Dit betre� vooral onze jeugd en wie de jeugd
hee�, hee� de toekomst(temji�e). Daarvoor zal onze frac�e zich de komende 2 jaren vooral voor inze�en.

Afsluitend wil ik je uitdagen om ons als frac�e te benaderen voor zaken die je bezig houden. We staan open voor
gesprekken, dus je kunt ons al�jd bellen, mailen of appen. Uiteraard proberen wij jou te benaderen waar mogelijk is. Ik
wens je veel sterkte en steun in deze bijzondere periode en vooral: blijf gezond!

Jan van Zanden, frac�evoorzi�er, jan.van.zanden@cda.defryskemarren.nl

De fractie: het glas half vol!



Videobellen in Corona-�jd

In deze �jd van Corona hebben wij helaas onze bijeenkomst moeten annuleren. Maar omdat de poli�ek wel door gaat en we
daar nu digitaal vergaderen gaan we dat met de jongeren-app ook doen. We kunnen dan onze input geven over onder
andere de woningbouw; waar moet volgens de jongeren extra aandacht voor zijn. En zo ook over ons openbare ruimte; in de
�jd dat we steeds meer van onze open omgeving opofferen aan woningbouw, zonnevelden, infra en dergelijke is het juist
aan de jongeren om aan te geven in wat voor omgeving zij straks willen wonen (en werken).

Aanmelden of een goede kandidaat?

Dit idee is volgens mij een super goed ini�a�ef van CDA De
Fryske Marren. Het moest even op gang komen, voor zowel
frac�e als jongeren, maar volgens mij gee� het juist een heel
wezenlijke bijdrage. Er kunnen best nog wel wat jongeren bij!

Dus wanneer u/jij iemand weet/bent die hier geschikt voor is
en die het leuk lijkt om ook mee te denken en discussiëren
mag die mij wel mailen.

Vriendelijke groet, Cor Flapper

corflapper@hotmail.com

De jeugd aan zet, Cor Flapper

Op ini�a�ef van de frac�e en Cor Flapper (stagiair frac�e) is een „jongeren-app” opgezet.
Hiermee willen Cor en de frac�e jongeren betrekken bij de gemeentepoli�ek en ook de mening
van jongeren meenemen in de besluitvorming:

Cor vertelt:

Er was in de frac�e een idee om een "jongeren-app" te maken waar we als frac�e ook eens vragen in konden stellen om zo
de mening van de jongeren is ons gemeente ook mee te kunnen nemen in ons standpunten en besluitvorming. Dit idee heb
ik opgepakt en het is leuk om zo ook een extra taak te hebben! In het begin was wel een beetje doorze�ngsvermogen nodig
want de jeugd hee� het druk. Maar we hebben nu een enthousiast clubje waar we ook enkele keren per jaar fysiek mee bij
elkaar zi�en. Dat discussieert makkelijker en zo leren we
elkaar ook beter kennen. We hebben het dan vooral over
dingen die op de agenda staan voor raadsvergaderingen
maar ook over wat de jongeren bezig houd met betrekking
tot de poli�ek.

Naar aanleiding van een gesprek over het poli�eke systeem
en wat dat op gemeentelijk niveau dan inhoud zijn we ook
een keer met zijn allen op het gemeentehuis geweest. Hier
kregen we een rondleiding, schoven we even aan bij de
frac�evergadering en hebben we uitleg over het poli�eke
systeem gekregen van de CDA wethouders!

De jeugd aan zet, Cor Flapper

Op ini�a�ef van de frac�e en Cor Flapper (stagiair frac�e) is een „jongeren-app” opgezet.
Hiermee willen Cor en de frac�e jongeren betrekken bij de gemeentepoli�ek en de mening van
jongeren meenemen in de besluitvorming:

Cor vertelt:

Er was in de frac�e een idee om een "jongeren-app" te maken waar we als frac�e vragen in konden stellen om zo de mening
van de jongeren is onze gemeente ook mee te kunnen nemen in ons standpunten en besluitvorming. Dit idee heb ik
opgepakt en het is leuk om een extra taak te hebben! In het begin was wel een beetje doorze�ngsvermogen nodig want de
jeugd hee� het druk. Maar we hebben nu een enthousiast clubje waar we ook enkele keren per jaar fysiek mee bij elkaar
zi�en. Dat discussieert makkelijker en zo leren we elkaar ook
beter kennen. We hebben het dan vooral over onderwerpen
die op de agenda staan voor raadsvergaderingen maar ook
over wat de jongeren bezig houdt met betrekking tot de
poli�ek.

Naar aanleiding van een gesprek over het poli�eke systeem
en wat dat op gemeentelijk niveau inhoud zijn we ook een
keer met zijn allen op het gemeentehuis geweest. Hier
kregen we een rondleiding, schoven we even aan bij de
frac�evergadering en hebben we uitleg over het poli�eke
systeem gekregen van de CDA wethouders!



De nieuwe raadsleden
Twee jaar gelen zijn Geeske Homma, Theo Nota en Jan van Zanden met voorkeursstemmen
nieuw in de gemeenteraad gekozen. Een korte terugblik van Geeske en Theo.

Twee jaar geleden kwamen wij nieuw in de CDA-frac�e. De campagne�jd was erg leuk, we waren veel op pad in de
gemeente en in die periode leerden we de andere frac�egenoten, de wethouders en het bestuur van CDA De Fryske
Marren goed kennen.

De verkiezingen in maart 2018 waren natuurlijk spannend. Hoeveel zetels krijgen we? En komen we in de raad? Dat
gebeurde, en toen kon het raadswerk beginnen. Frac�evergaderingen, commissievergaderingen, raadsvergaderingen,
forma�e, coali�e. Het vertrek van wethouders, het zandwinningsdossier en de breuk in de coali�e waren bijzondere
gebeurtenissen die zorgden voor veel extra overleg. En daarna opnieuw beginnen met een nieuwe coali�e.

Voor nieuwe raadsleden komt er heel wat op je af, maar gelukkig hebben we ervaren frac�egenoten om ons heen.
Door het raadswerk kom je op plekken waar je anders niet komt, en leer je een heleboel nieuwe mensen kennen. We
brachten o.a. een werkbezoek aan Empatec en Omrin en we bezoeken de jaarvergaderingen van de Plaatselijke
Belangen. Als vervolg op het CDA-huis in Joure hielden we als frac�e CDA Open Huis in verschillende café-restaurants
en dit jaar vergaderen we als frac�e op loca�e met Plaatselijk Belang.

Nu zi�en we opnieuw in een bijzondere situa�e en vergaderen we online, zowel met de frac�e als met de gehele
gemeenteraad. Kortom, het raadswerk is veelomva�end en erg leuk!

Geeske Homma Theo Nota
Geeske.Homma@cda.defyrskemarren.nl Theo.Nota@cda.defryskemarren.nl

Sinds kort heb ik de rol als (permanent) campagneleider van CDA – De Fryske Marren
op me genomen. Hiervoor werd dit werk vaak door Ackelyn Stapensea gedaan, samen
met heel veel anderen natuurlijk! Omdat ik niet voor iedereen een bekend gezicht ben,
mag ik mij hier aan jullie voorstellen.

Wie is Harmen de Haan?
Zoals jullie in de kop al hebben kunnen lezen, is mijn naam Harmen de Haan. Ik ben 41
jaar oud en woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in Lemmer. In het dagelijks
leven werk ik bij Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland), eerst als beleidsadviseur en nu
als omgevingsmanager. Ook ben ik voorzi�er van de ondernemingsraad van ons
waterschap. Daarnaast ben ik voor het CDA al ac�ef als frac�eondersteuner van de
CDA-frac�e van We�erskip Fryslân.

Waar ga ik als campagneleider mee aan de slag?
Het belangrijkste is dat we als CDA De Fryske Marren in elke verkiezingsperiode een goed resultaat boeken. Dus
zichtbaar zijn, mensen bereiken met het goede gesprek en de goede boodschap en natuurlijk uiteindelijk die goede
verkiezingsuitslag. Dat kan alleen door samen als CDA’ers op te trekken, te luisteren naar wat er in de onze
samenleving speelt. Niet alleen in verkiezings�jd maar ook zeker in �jden waarin er geen campagne gevoerd wordt.
Als campagneleider zal ik daarom regelma�g aansluiten bij de frac�evergaderingen, meedenken over de verschillende
ac�viteiten en op basis daarvan voor elke verkiezingen een campagneplan opstellen. Tijdens de laatste gemeentelijke
verkiezingen is er een hele mooie campagne gevoerd. Samen met de gemeentefrac�e en het bestuur ga ik dit plan de
komende maanden aanpassen zodat we klaar staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij geldt: we
houden wat goed is en vullen aan met leuke en actuele nieuwe onderwerpen. Ik heb er zin in!

En... de nieuwe campagneleider



CDA-Wetterskip, een jaar onderweg
Ruim een jaar geleden, op 20 maart 2019, vonden de waterschapsverkiezingen plaats.
Het CDA werd ruim de grootste par�j, maar dat bleek nog geen garan�e voor het
bestuur..... Bé de Winter blikt terug op het afgelopen jaar:

We herinneren ons een valse start na de
verkiezingen om te komen tot een coali�e binnen
het We�erskip. Uiteindelijk resultaat is dat we een
coali�e hebben gevormd met geborgd Landbouw,
geborgd Bedrijven, Lagere Lasten Burger, VVD en
Christen Unie. Deze 6 par�jen leveren gezamenlijk 4
leden voor het Dagelijks Bestuur, dat betekent dat
ondergetekende naast het CDA ook de Christen Unie
vertegenwoordigt in het DB.

Namens het CDA vormen Piet Kuipers
(frac�evoorzi�er), Theunis Holtrop (Delfstrahuizen)
en Atze Holwerda de frac�e. Daarnaast zijn Tjebbe
van der Meer als eerste opvolger en Harmen de
Haan (Lemmer) als ‘deskundige’ aanwezig bij de
frac�e. De verwijzing naar de woonplaatsen gee�
aan dat CDA De Fryske Marren een omvangrijke
inbreng levert. Nieuw is dat we gezamenlijk
vergaderen met de frac�e van de Christen Unie
gezien het feit dat de CU zich laat
vertegenwoordigen door ondergetekende binnen het
DB. Uiteraard laten beide par�jen in het openbaar
een eigen profiel zien.

Inmiddels zijn we aan de slag en hebben we het
afgelopen jaar reeds belangrijke onderwerpen aan
de orde gehad. Het beheersbaar krijgen van de
financiële posi�e van het We�erskip hee� veel
energie en aandacht gevraagd. Resultaat is geweest

een onontkoombare forse tariefsprong ingaande
2020 maar vervolgens een meerjaren-perspec�ef
gebaseerd rich�ng aanpassing op infla�eniveau.

Dan de afwegingen omtrent de
veenweideproblema�ek. Een onderwerp waarin
wij nadrukkelijk samen optrekken met de
Provincie. De betrokken gemeenten (dus ook De
Fryske Marren) denken mee in dit proces.
Afgelopen januari is via besluitvorming in
Provinciale Staten en AB We�erskip een eerste
stap gezet. Via een vast te stellen
uitvoeringsprogramma, eind dit jaar, wordt een
meer concrete invulling vastgesteld.

Een jaar onderweg dus: een nieuw Algemeen
Bestuur, een nieuwe coali�e, een nieuw DB, een
nieuwe Dijkgraaf, een nieuw perspec�ef door de
Corona-crisis. Toch constateer ik dat
besluitvorming en overleggen door gaan en dat
We�erskip Fryslân geen belemmeringen
ondervindt om haar taken goed uit te voeren. U
kunt en mag blijvend op onze inzet rekenen.

Bé de Winter,

lid dagelijks bestuur We�erskip Fryslân

bdewinter@we�erskipfryslan.nl



In de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij met
veel mensen met poli�eke ambi�es gesproken. Veel van hen hadden wel oor naar
een eventueel raadlidmaatschap, maar twijfelden of dit te combineren valt met
privé, werk en gezin. Hoe kun je daar beter achter komen dan dat te ervaren. Om
die reden willen bestuur en frac�e geïnteresseerde en poten�ële raadsleden de
gelegenheid geven gedurende een half jaar met de frac�e mee te lopen. De eerste
stagiair Egbert Oenema deelt zijn ervaringen:

Of ik een half jaar stage wil lopen in de frac�e? Deze
vraag werd mij gesteld nadat ik al eerder op de lijst
mocht staan bij de verkiezingen. Onderstaande
ervaring verklaart dat ik ja heb gezegd:)

Ik ben Egbert Oenema, getrouwd met Margreet en
we hebben drie kinderen :Denise,Ruben en Tamara.
In mijn dagelijkse leven ben ik ondernemer van de
supermarkt in Echtenerbrug. We wonen nu bijna 1,5
jaar in Joure, bijna achter het gemeentehuis.

Als ondernemer en als christen loop je soms tegen
las�ge dilemma’s aan in het leven. In het CDA heb ik
een par�j en vooral mensen ontmoet die in een
herkenbare situa�e in het leven staan en daar heel
pragma�sch mee omgaan. Naar eer en geweten
keuzes durven maken en besluiten nemen die van
invloed zijn op de lee�aarheid in onze mooie
gemeente, waarbij vertrouwen en betrouwbaarheid
kernwaarden zijn die ook echt herkenbaar zijn
�jdens de frac�evergaderingen.

Tijdens deze stage heb ik mogen zien met hoeveel

passie en gedrevenheid de frac�eleden al�jd
weer tot een eenduidig geluid en besluiten
komen. Met name de kracht van de eenheid en
de posi�eve sfeer hee� ertoe bijgedragen dat ik
mijn stage als pre�g heb ervaren.

Wat het vervolg is weet ik nu even niet, de
Corona-crisis hee� ook binnen mijn werk de boel
behoorlijk op zijn kop gezet.Daar mag ik dan nu
flink over nadenken:)

We zullen zien ....., Hartelijke groet Egbert

Oproep: Kent u mensen voor wie een
stage ook kan helpen bij het maken
van een beslissing voor de
kandidaatstelling 2022-2026, dan
horen wij dat graag via
cda.dfm@gmail.com of 06 48466712.

De fractiestage



Van de bestuurstafel
Normaalgesproken organiseert het bestuur minimaal tweemaal per jaar een
ledenvergadering. In de ledenvergadering van het voorjaar wordt daarbij de stand van de
vereniging, het jaarverslag en de begro�ng met u gedeeld. Vanwege de huidige
omstandigheden is het dit voorjaar niet meer mogelijk een ledenvergadering te organiseren.
Het bestuur wil u daarom informeren. Indien u vragen en/of opmerkingen hee�, vernemen
wij dat uiteraard graag.

Jaarverslag

Poli�ek en campagne

In het jaar 2019 vonden er drie verkiezingen plaats: De
Provinciale Staten verkiezingen en deWe�erskip
verkiezingen op 20 maart en de Europese verkiezingen
op 23 mei. In aanloop naar de verkiezingen zijn er

meerdere ac�viteiten
georganiseerd. Zo gaf
Sybrand Buma op 1 maart in
de Elfstedenhal het
startschot voor de CDA
campagne van de Provinciale
Staten verkiezingen en op 8
maart gingen de kandidaten
campagnevoeren in Lemmer
en Joure waar ze naast
flyeren ook op (werk)bezoek

gingen bij Geomares, Hout met Historie en AquaCell
Waterontharder. Tenslo�e werd er het gesprek
aangegaan met een groep boeren over de
veenweideproblema�ek bij Boerderijrecrea�e. Ook op
16 en 18 maart werd er volop campagne gevoerd met
o.a. een ‘Hele goede morgen parade’. Esther de Lange
hee� als Nederlandse lijs�rekker van de Europese
christendemocraten de a�rap voor de
verkiezingscampagne in Friesland gegeven op 24 april.
Op uitnodiging van de CDA-afdelingen van Súdwest-
Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren was ze te gast
bij zuivelfabriek Royal A-ware en maakte ze een zeiltocht
op de Hegemermar.

Op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten en het
We�erskip stonden meerdere kandidaten uit de Fryske
Marren. Voor de Provinciale Staten was dat: Volken
Holtrop (#13) en voor het We�erskip Fryslân waren dat:
Bé de Winter (#1), Theunis Holtrop (#3), Aukje de Jong
(#6) en Harmen de Haan (#12). Het CDA behaalde voor
de Provinciale Staten in Fryslân 8 zetels en in het
We�erskip FrysIân 3 zetels, waarmee Bé de Winter en
Theunis Holtrop een zetel bemach�gde in het
We�erskip. Bé de Winter is tevens lid van het Dagelijks
bestuur geworden.

Bestuur

Het bestuur hee� het afgelopen jaar 11 keer vergaderd.
De samenstelling van het bestuur is in het voorjaar van
2019 veranderd: Tijdens de ALV is Durk Haarsma
afgetreden als bestuurslid en is Jetske Veltman
toegetreden tot het bestuur. Dit hee� geleid tot een
nieuwe taakverdeling onder de bestuursleden waarbij
Jetkse het aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de
ac�viteitencommissie is en het beheer van de website
en communica�e op zich zal nemen. In het voorjaar



bijeenkomst om de leden te informeren over dit
specifieke onderwerp. Namens de frac�e namen Jan van
Zanden en Geeske Homma het woord en Frans Veltman
legde namens het College van B&W en tevens
portefeuillehouder dit dossier uit.

Op vrijdag 15 februari vond in de Jeugd sociëteit de
Wissel het zesde CDA jongerendebat plaatst. Onder
leiding van tweede kamerlid Anne Kuik werd aan de
hand van een aantal stellingen over o.a. verplicht
vaccineren, woningbouw voor jongeren, roken op het
terras en appen op de fiets de jeugd uitgedaagd om te
deba�eren. Auke van de Lageweg was volgens de jury
het duidelijks in het debat en kreeg van CDA Wethouder
Lucienne Boelsma na afloop de Wissel trofee uitgereikt

Op vrijdagmiddag 22 februari werden inwoners,
verenigingen en Plaatselijk Belang uit de Fryske Marren
uitgenodigd om langs te komen bij het CDA open huis in
Noflik Langwar in Langweer. Het open huis is een
ini�a�ef dat �jdens de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen is opgezet en daarna is
voortgezet door de frac�e. Leden en niet leden kunnen
langskomen voor een kopje koffie en eventuele vragen
kunnen direct aan de aanwezige CDA raadsleden gesteld
worden.

Maandagavond 11 november is er een groep jongeren
uitgenodigd die het afgelopen jaar al betrokken zijn bij
CDA DFM. Naast een rondleiding en presenta�e van
onze CDA wethouders, is er een bezoek bij de CDAdfm
frac�e gebracht waar onder andere gesproken is over
ketenbeleid, woningbouw, s�kstofproblema�ek en
evenementen. Met dank aan onze schaduwfrac�elid Cor
Flapper weten we de jongeren te betrekken bij actuele
(poli�eke) zaken.

hee� het bestuur func�oneringsgesprekken gevoerd
met alle frac�eleden en wethouders. Deze gesprekken
zullen tot en met de gemeenteraadsverkiezingen
jaarlijks plaatsvinden. Ook bezoeken bestuursleden per
toerbeurt elke maand een frac�evergadering, gehouden
op de maandag voor de raadsvergadering.

Aangemoedigd door de landelijke ingeze�e lijn rondom
par�jvernieuwing hee� het bestuur een aantal
veranderingen ingezet. Er is besloten om de Algemene
Ledenvergaderingen minder sta�sch vorm te geven en
(poten�ële) leden meer bij de par�j te betrekken.
Hiervoor zullen de voorjaars ALVs gekoppeld worden
aan een interessant werkbezoek op loca�e, waar leden
worden ges�muleerd om een introducé/niet CDA-lid
mee te nemen. De ALVs in het najaar zullen worden
ingevuld met een actueel thema en eventueel een
externe spreker, waarbij de leden ook worden
uitgenodigd om een introducé/niet CDA-lid mee te
nemen.

In het kader van ledenbinding
is het bestuur per 1 september
gestart met bezoeken aan
jubilarissen (25 en 40 jaar CDA-
lid) en nieuwe CDA-leden.
Deze personen krijgen een
bezoek van twee
bestuursleden, waarbij de
jubilarissen worden
gefeliciteerd met een
bloemetje en de nieuwe leden
worden welkom geheten en
gevraagd wat zij voor de par�j

willen of kunnen (gaan) betekenen.

Ac�viteiten

Op donderdagavond 24 januari hee� het bestuur een
ledeninforma�eavond georganiseerd in MFC It Klif in
Oudemirdum over het bestemmingsplan
industriezandwinning in het IJselmeer. Vanwege de
publiciteit en vele vragen, was het doel van de



Op 17 oktober vond de najaarsbijeenkomst plaats in de
Treemter in Balk. Deze bijeenkomst was de eerste ALV
‘nieuwe s�jl’ (zie hierboven) waarbij de leden werden
gevraagd een introducé/niet CDA-lid mee te nemen. Het
thema van deze avond was duurzaamheid. In de
energietransi�e naar volledige duurzame
energiebronnen is er nog veel onduidelijk en bovendien
is het vaak niet duidelijk waar je moet beginnen. Om
antwoord te krijgen op deze vragen werd er �jdens de
bijeenkomst in groepen van zeven het ‘ We-Energy-
Game’ gespeeld. Na afloop van deze succesvolle en
gezellige avond werd duidelijk hoe gecompliceerd de
energietransi�e is. Er waren 29 deelnemers aanwezig.

Ledenvergaderingen

De eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) vond
plaats op 9 mei in Zalencentrum Sint Nyk. In deze
vergadering is het jaarverslag 2018, het financieel
verslag 2018 en de begro�ng 2019 vastgesteld. Er is
afscheid genomen van het a�redende bestuurslid Durk
Haarsma en Jetske Veltman werd door de leden van de
ALV als nieuw bestuurslid gekozen. Tenslo�e is er
gesproken over de landelijke ingeze�e lijn rondom
par�jvernieuwing binnen de vereniging. Er waren 34
leden aanwezig.

Tot slot....
Nog een aantal mededelingen:

De eerste bestuurstermijn van Aukje de Jong-de Jong en
Volken Holtrop liep in april 2020 af. Beiden hebben
aangegeven voor een tweede termijn van vier jaar
zi�ng te nemen in het bestuur. De samenstelling van
het bestuur en rooster van a�reden is hiermee als volgt:

Gerben Veenstra, Voorzi�er (april 2022)

Barbara Gardeniers, Secretaris (april 2022)

Aukje de Jong-de Jong, penningmeester (april 2024)

Volken Holtrop, ledenzorg (april 2024)

Jetske Veltman, ac�viteitencommissie (april 2023)

________

Tips/sugges�es:

In principe is dit ledenblad vanwege het Corona-virus
een eenmalige uitgave van CDA De Fryske Marren.
Maar.... wij overwegen vaker een ledenblad uit te
geven. Wij horen dan ook graag of u dat op prijs stelt en
natuurlijk ook uw �ps, sugges�es en opmerkingen. Wat
vindt u goed, maar ook wat hee� u gemist. U kunt dit
mailen naar cda.dfm@gmail.com of doorgeven aan
iemand van bestuur of de frac�e. Ook andere ideeën
voor ledenbinding zijn stellen wij zeer op prijs.

Lid worden?

U bent als lid ontze�end belangrijk voor CDA De Fryske
Marren. Als lid kunt u mee beslissen over de koers van
CDA De Fryske Marren en hee� u een directe stem in
samenstelling van kandidatenlijsten,
lijss�rekkersverkeizingen en bij het vaststelling van
verkiezingsprogramma’s.

Bent u als lezer nog geen lid, of kent u mensen die wel
lid willen worden? Lid worden kan via de site:
www.cda.nl/doe-mee/word-lid of via het sturen van
een email naar cda.dfm@gmail.com. Uiteraard mag u
een frac�e- of bestuurslid ook direct hiervoor
benaderen.

______________

Een vrijwillige bijdrage of een gi� voor de bekos�ging
van dit ledenblad of voor de toekoms�ge campagne
mag u overmaken op NL08RABO0142567698 ten name
van CDA De Fryske Marren.

_______________

Dank voor uw steun, sugges�es en hulp,

Vriendelijke groet, Bestuur CDA De Fryske Marren

Cda.dfm@gmail.com



De Fryske Marren


