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Met hoofd & hart
Wij vinden dat ‘de politiek’ de samenleving dient, om mensen tot hun recht en tot
bloei te laten komen. Christendemocratie gaat over de liefde voor de schepping en
voor alle schepselen. Met warmte naar de wereld kijken. Het hart van de christendemocratie is een wijze van zijn; een manier van kijken, luisteren, denken, voelen.
En van handelen. En dat doen wij met ons hoofd en hart.
Aan de vrucht herken je de boom
Samenleven gaat niet vanzelf. De samenleving is geen verzameling van individuen
die toevallig samen leven, maar de vrucht van samenwerken, verantwoordelijkheid
en betrokkenheid. Onze fractie heeft keihard gewerkt om in onze gemeente van
betekenis te zijn. En we doen ons uiterste best om daarin te slagen. We hopen en
vertrouwen dat de kiezer ons de opdracht geeft om de samenleving nog fijner,
sterker en gelijkwaardig te maken. Als CDA Heerenveen zijn wij herkenbaar door
onze vijf prioriteiten:
A. de Agrarische sector;
B. Wenje, Wurkje, Wille;
C. Zorg voor elkaar: Senioren, Jongeren, Onderwijs en Participatie;
D. Duurzaam leven: Economie en Klimaat;
E.
Gezonde Financiën.
Frisse fractie in de startblokken
Deze zaken moeten beter op orde. Om dat waar te maken, staat er voor de
komende vier jaar een frisse, jonge en energieke fractie klaar in de startblokken.
Een fractie die uitkijkt naar dialoog, ontmoeten, luisteren, vertrouwen. Om het
beste van zichzelf te geven. Om bij te dragen aan samen leven. Wat hebben we
er een zin in. Als u uw stem geeft aan het CDA Heerenveen, zetten wij ons de
komende vier jaar met hoofd en hart in. Ik stem voor!
Hedwich Trynke Rinkes
Lijsttrekker CDA Heerenveen

“

Ik wil vooral
vanuit kansen
redeneren en niet vanuit
bedreigingen. Om in de
komende vier jaar vol
energie met hoofd en
hart meer vernieuwing
en verbetering te
kunnen
brengen.

“

Voorwoord

Hedwich Rinkes (43)
Hedwich Rinkes is een energieke wetWethouder Heerenveen
houder die laat zien dat ze haar werk
met hoofd en hart doet. Ze verschuilt
zich niet achter de wet, maar verplaatst zich in de ander. Of dat nu een ondernemer
is die een stap vooruit wil zetten of een inwoner die in de knel komt. Hedwich vindt
dat ‘de politiek’ de samenleving dient om mensen tot hun recht en tot bloei te laten
komen. Ze vertelt: “Er was veel te doen over de bijstand. Vooral over boodschappen
die gezinnen kregen, waardoor hun uitkering werd gekort. Toen dacht zij: ”Dit deugt
niet. Ik geloof in een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. En dat
wordt zo afgestraft? Dat moet anders.” Dus zocht ze samen met organisatie en raad
de wettelijke grenzen op, zodat mensen in de bijstand per jaar 1200 euro aan giften
mogen krijgen. Ze vervolgt: “Zwart werken in de bijstand is ook zo’n voorbeeld. Daar
moeten we volgens de wet op handhaven. Maar waarom niet proberen om dat
zwart werken om te zetten in wit werken?”
Haar politieke betrokkenheid ziet ze als vorm van verantwoordelijkheid nemen voor
de samenleving. Geboren in Heerenveen, vertrok ze naar Amsterdam om te studeren en te werken. Toen ze samen met haar man en kinderen terugkeerde, ging ze
als manager in de ziekenhuizen aan de slag. Ze wist: “Ik wil meer doen voor mijn
geboortegrond en onze samenleving.” Vanuit die drive en passie wil ze dat ondernemers een prima boterham kunnen verdienen. En dat mensen een goed leven
kunnen leiden, met aandacht voor huisvesting. “Voor mij betekent dat ook bouwen
in de dorpen, want onze dorpen zitten volledig op slot. En dat moet anders!”
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“

Bernhard Hoekstra (47)
Iedereen moet meedoen of kunnen
meedoen in de maatschappij. Dat is het
punt waar Bernhard Hoekstra stevig
op in wil (blijven) zetten als hij weer
als raadslid wordt gekozen. Want dat
meedoen soms niet zo vanzelfsprekend
is, ondervond hij zelf aan den lijve toen
hij in 2009 acute leukemie kreeg. De
vele en intensieve behandelingen zetten
hem als het ware buiten spel. Werken,
sporten en allerlei andere normale zaken
waren niet meer mogelijk. Tot hij na zijn
gedeeltelijke herstel de kans kreeg om
weer iets te gaan doen in het bedrijfsleven.

Ik wil de wereld
op een goede
manier doorgeven
aan volgende
generaties.

IT-Consultant Nes (H)

Meedoen betekent voor hem ook dat bijvoorbeeld zonnepanelen voor iedereen
bereikbaar blijven. Meedoen betekent
ook dat de gemeente een slagvaardig
ondernemersbeleid voert. Meedoen zie
je ook in de talloze (sport-)verenigingen.
“Want zij vormen de onmisbare schakels
in onze mienskip” aldus Bernhard.

“

Meedoen is ook de vraag van onderop
stellen: “Waar hebben jullie nu eigenlijk
echt behoefte aan?” Alleen op die
manier kunnen wij al onze inwoners
helpen om mee te doen.
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“

Daarnaast motiveerde de situatie hem
in 2014 ook om de politiek in te gaan.
Daardoor kon hij vooral wat betekenen
voor mensen, die nog wel aan de zijlijn
staan. Dat betekent overigens niet dat
mensen niet zelf ook in actie moeten
komen. Alleen thuis zitten en klagen,
daar gelooft hij niet in. Zelf ontdekken
wat je nog kan binnen je mogelijkheden.
Daarbij zijn rechten maar ook plichten
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De overheid, waar Bernhard voor staat,
wil samen met de burger zorgen dat
iedereen mee kan doen.

Annemarie Scheweer (26)

“

Meedoen
aan de
samenleving binnen
je eigen (fysieke)
mogelijkheden is
zo belangrijk
voor
iedereen.

Als het om de politiek ging, had Annemarie een stevige basis. Haar vader was
twintig jaar wethouder in Heerenveen.
Ze kreeg als geen ander mee dat het
bestuur van een gemeente erg belangrijk is, omdat daar besluiten genomen
worden die in een directe omgeving
zichtbaar en voelbaar zijn. Annemarie
voelt zich verantwoordelijk voor haar
medemens en vanuit die overtuiging
heeft ze zich verkiesbaar gesteld.
Voor Annemarie is het duidelijk dat er in
de woonsector flink wat moet gebeuren.
Ze wil zoeken naar oplossingen voor het
tekort aan woningen in de gemeente.
Het zogeheten ‘inbreiden’ – het bouwen
binnen de bebouwde kom – kan leiden
tot meer woningbouw, bijvoorbeeld
door leegstaande gebouwen te verbouwen tot woning. Voor haar is dit één
van haar speerpunten. Ook het inventariseren naar welke woningen vraag is,
staat hoog op haar prioriteitenlijst.

Medewerker tuchtzaken
bij de KNVB Bontebok
De focus van Annemarie ligt ook op een
groene en gezonde leefomgeving om
zo de leefbaarheid te verbeteren. Meer
groen kan een bijdrage leveren aan
het behalen van klimaatdoelen, hete
zomers koeler maken en wateroverlast
bij hevige buien voorkomen. Dat kan
bijvoorbeeld door tegels in tuinen en
het openbaar gebied te vervangen door
groen.
Verder zoekt ze naar manieren, waarop
zowel burgers als bedrijven, kunnen verduurzamen en de rol van de gemeente
daarin. Ze vindt dat daarin niet alleen
een taak voor de overheid ligt, maar voor
iedereen in de gemeente, burgers en
bedrijven: het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Rik Hoekstra (27)

“

Mijn levensmissie is om iedereen
beter achter te laten
dan op het moment
dat ik ze ontmoet heb,
als ze dat toestaan.
Dat is waar ik elke
dag voor leef.

Rik Hoekstra is een echte duizendpoot. Naast docent aan een agrarische
mbo-opleiding is hij muziekdocent en
dirigent bij blaasorkesten. Onderwijs en
een rijk verenigingsleven liggen hem
dan ook na aan het hart.
Een levendige samenleving is gebaat bij
een rijk verenigingsleven, stelt hij.
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Simon Kooistra (34)
Docent MBO – agrarische
opleidingen/dirigent en
muziekdocent Jubbega

“

Een rijk
verenigingsleven is van
belang voor de leefbaarheid van dorpen
en het buitengebied en
de vereenzaming
van de
samenleving.

“

In het onderwijs pleit Rik Hoekstra voor
de inzet van vakspecialisten. Zodat
kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen en elk talent aan bod
komt. Maar ook om de hoge werkdruk
in het onderwijs te verminderen. Een
drama-les bijvoorbeeld geven de meeste
docenten normaal niet. Met de inzet van
vakspecialisten snijdt het mes aan twee
kanten.

“

Het gaat volgens Rik Hoekstra niet altijd
even goed in dat verenigingsleven. Zo
kampen veel clubs met een tekort aan
bestuursleden. Vroeger was er bijvoorbeeld een federatie in de gemeente,
die alle muziekverenigingen verbond,
maar die is ter ziele gegaan bij gebrek
aan bestuursleden. Niet alleen verdwijnt
daarmee de broodnodige verbinding,
maar ook de mogelijkheid om samen
concoursen te organiseren en in orkesten samen te spelen. De gemeente zou
daar een rol in moeten spelen, stelt Rik
Hoekstra. Door cursussen voor vrijwillige
bestuursleden aan te bieden en door
aan te geven wat zo’n functie oplevert.
Want ook in het dagelijkse leven en/of
werk heb je daar profijt van. Verder moet
de gemeente veel meer inzichtelijk en
duidelijk maken hoe je als club subsidies
aanvraagt. Waar je dan moet zijn en wat
je daarvoor moet doen.

Simon Kooistra is in India geboren, als
Docent Communicatie/coach/
baby door Friese ouders geadopteerd
ondernemer Heerenveen
en opgegroeid op een melkveebedrijf
in Kubaard. Zijn biologische moeder
was christen en had de wens dat zijn
adoptiemoeder datzelfde geloof aanhing. Iedere dag voelt hij dat adoptie hem een
kans heeft geboden op een beter leven. Maar hij gelooft ook heilig dat hij daar zelf
de verantwoordelijkheid voor moet nemen. En dat dit voor iedereen geldt.
“We kunnen alleen samen vooruit als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid
neemt.”
Als boerenzoon ziet Simon Kooistra dat de agrarische sector voor een grote
uitdaging staat. Hij vindt ook dat iedere ondernemer in staat moet zijn om met
passie te kunnen blijven zorgen voor zijn of haar gezin. De inhoudelijke discussie,
die altijd gevoerd wordt, wil hij dan ook ombuigen. “De politiek zou moeten willen
weten wat de boeren echt willen, wat hen drijft in het leven. We moeten op een
andere manier in gesprek gaan.”
Ook jongeren zijn een belangrijk thema voor Simon. Vanuit zijn werk als docent
en coach ziet hij als geen ander hoe de jeugd soms worstelt. “Elke jongere wil
authentiek kunnen zijn, maar de sociale druk is groter dan ooit tevoren. Ik zie veel
eenzaamheid en ook angst om iets te missen. Daarom wil ik vooral met jongeren
in gesprek. Wat zij belangrijk vinden, waar ze mee zitten en wat ze nodig hebben.
Daar ligt mij echte passie.”
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Rendert Algra (58)
Rendert Algra staat zowel in de Tweede Kamer als in de Provinciale Staten
bekend om zijn kritische houding. Die
eigenschap vindt hij per definitie horen
bij een volksvertegenwoordiger en dat is
dan ook wat hij gaat doen in de raad
van Heerenveen: het volk vertegenwoordigen door het dagelijks bestuur scherp
te houden en te controleren.
“En dat is nu nog belangrijker dan
twintig jaar geleden. Het draagvlak van
de burgers wordt steeds minder groot
en de onvrede steeds groter.” De burger
wordt volgens hem steeds sceptischer
en negatiever en er moet behoorlijk wat
tegenover gesteld worden om dat tij te
keren.

Feikje Fokkema (35)
Statenlid provincie Fryslân,
ondernemer en coach Jubbega

“

Ik ben een
echte volksvertegenwoordiger, die het
gemeentebestuur
scherp houdt.

“
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Ik zou aan
jongeren willen
vragen,
wat mis je nog in
Heerenveen?

“

En, zo stelt hij, er zijn ook zaken
gebeurd die niet uit te leggen zijn.
Neem de bijstandskwestie, waarbij een
vrouw van familie boodschappen kreeg
en die blijkbaar moest opgeven voor de
uitkering. En vervolgens moest ze een
deel van die uitkering terug betalen. Niet
uit te leggen, vindt Algra. “Net als dat
het niet uit te leggen is dat alleenstaande ouderen met een vriend of vriendin
hun woning moeten aanhouden, omdat
ze anders maar de helft van hun AOW
krijgen. Maar ook het belachelijke idee
dat de rijksoverheid nu diezelfde
ouderenvoorziening wil loskoppelen van
de loonontwikkeling.” Dat dit betekent
dat je op je 75e nog aan het werk zou
moeten, gaat er bij hem niet in. Zaken
van die orde, die op gemeentelijk niveau
spelen, kunnen dan ook op een kritische
benadering van Algra rekenen.

“

Het belang van gemeentelijke politiek
werd Feikje Fokkema thuis aan de eettafel duidelijk. Haar vader was jarenlang
wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel. “Je eigen leefomgeving wordt
enorm door de politiek bepaald.”
Jongeren staan hoog op haar prioriteitenlijstje, niet in de laatste plaats door
haar werk als opleidingsmanager. Ze
constateert dat eenzaamheid onder de
jeugd toeneemt, zeker ook door corona.
Eenzaamheid verminderen en zorgen
voor voldoende voorzieningen op het
gebied van sport, ontspanning en ontmoeting vindt ze cruciaal. Met haar
35 lentes beseft ze wel dat het
communiceren met de jeugd niet
meer gaat zoals dat in ‘haar’ tijd ging.
De jeugd zelf vragen hoe leeftijdsgenoten bereikt kunnen worden en
oprecht luisteren, vindt ze de manier.
“Jongeren betrekken bij de politiek
– juist op gemeenteniveau – moet
mogelijk zijn en worden gefaciliteerd.”

Opleidingsmanager ROC
Friese Poort Skoatterwâld
Een intensieve samenwerking tussen
onderwijs en jeugdzorg is daarnaast van
groot belang. Hetzelfde geldt volgens
haar voor diversiteit in onderwijs, zodanig dat er aanbod is dat bij de jongere
past. Ook voldoende leerondersteuning
is nodig of een uitdaging voor het kind
dat in een sneller tempo leert. Verder
zou de gemeente kunst- en cultuureducatie, kennis van de natuur, milieu
en landschap moeten stimuleren. Door
wandelingen in de bossen bijvoorbeeld.
En er moeten voldoende stageplaatsen
beschikbaar zijn door de samenwerking
tussen onderwijs en het bedrijfsleven te
versterken. De gemeente kan daar een
rol in spelen door duidelijk te maken wat
zo’n stage het bedrijf oplevert.
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“

Resultaten & Vooruitzichten
Stabiele en betrouwbare
coalitiepartij

De kracht van
onze samenleving is
dat je samen dingen
voor elkaar krijgt en
naar elkaar
omziet.

HEERENVEEN

Dankzij de samenwerking in de coalitie met
Vluchtelingen welkom in
daarin onze inbreng is discipline aan de dag
gelegd en is er gefocust op stabiel en betrouwbaar
Heerenveen
bestuur.
CDA Heerenveen is positief over de gastvrijheid
Verantwoordelijkheid
die er is in Heerenveen voor statushouders, mocht
er zich een acute vraag voordoen naar tijdelijke of
nemen
meer permanente opvang dan staan wij klaar.

“

Door deelname aan het college heeft het CDA met
onze bevlogen wethouder Hedwich Rinkes
verantwoordelijkheid genomen voor het besturen
van onze gemeente. Ook op momenten dat het niet
vanzelf ging.

Janienke Knol (40)

Werkzaam bij Ministerie van
Veiligheid en Justitie Heerenveen

Janienke Knol kreeg van huis uit mee dat het belangrijk is om betrokken te zijn bij
en verantwoordelijkheid te nemen voor wat er om je heen gebeurt. Zelf vindt ze ook
dat je je zult moeten inzetten voor zaken, die je wilt of die je graag ziet gebeuren.
Als CDA-kandidaatslid wil ze graag de kracht van de samenleving stimuleren: de
maatschappelijke betrokkenheid en initiatieven vanuit de samenleving zelf. Elkaar
ontmoeten is hierbij heel belangrijk. “In coronatijd hebben we die ontmoeting
allemaal gemist: samen sporten, genieten van cultuur of andere activiteiten”.
De gemeente kan hieraan bijdragen met sport- en cultuurevenementen, het
versterken van de verengingen en clubs en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ook
de inrichting van de omgeving kan aan die broodnodige ontmoeting bijdragen.
Verder vindt Janienke Knol het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een goed
ondernemersklimaat. Een duidelijk profiel helpt daarbij, bijvoorbeeld rond sport of
circulaire economie. Zo worden kansen gecreëerd, trek je bedrijven aan en kun je
bedrijven uitdagen. Ook kunnen bedrijven uit verschillende branches zich door dat
profiel met elkaar verbinden.
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Janienke Knol vraagt ook aandacht voor de dienstverlening, bijvoorbeeld
eenvoudige en duidelijke procedures. Daarmee wordt de gemeente
voorspelbaar en weten inwoners wat ze kunnen verwachten.

Jeugdzorg verder in
ontwikkeling
Mede door moties van de CDA-fractie en
deelname aan talloze gesprekken komt er
beweging in het beter beheersbaar maken
van de Jeugdzorg.

Caparis in rustiger
vaarwater
Het CDA heeft altijd veel aandacht en
belangstelling voor Caparis. Na jaren van
onzekerheid is voor Caparis een tijd van meer
stabiliteit aangebroken.

Thialf
Mede door de lobby van de CDA-fractie samen
met de Statenfractie is er aandacht gekomen
in Den Haag voor het grote belang van deze
prachtige locatie voor
topsport en breedtesport.

Inwoners betrekken bij
toekomst
In de afgelopen periode is er door inwoners
deelgenomen aan de planvorming voor het
centrum en de inrichting van de dorpen.
Ook is er veelvuldig gesproken over de
energietransitie en de omgevingsvisie.
Samen verantwoordelijk, oftewel
gespreide verantwoordelijkheid, is
één van de kernwaarden van het CDA.

Duurzaamheid
Inwoners en gemeente zetten samen stappen
vooruit. Bijvoorbeeld door huis en tuin te
verduurzamen, aangemoedigd met subsidie
van de gemeente.

Glasvezel
De aanleg van glasvezel is in volle gang.
Inmiddels zijn bijna alle woningen aangesloten.
Vooral voor het buitengebied is dit een
belangrijke ontwikkeling.

MET HOOFD EN HART
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HEERENVEEN

5
Speer
punten

De agrarische sector
1. Hedwich Rinkes
Heerenveen

2. Bernhard Hoekstra
Nes

De agrarische sector heeft grote
waarde voor de samenleving. Het
CDA wil meer erkenning en toekomstperspectief voor de sector.

Wenje, wurkje, wille
Het CDA wil meer woningen in de
dorpen, voldoende werk en dat we
kunnen genieten van onze prachtige
omgeving.
3. Annemarie Scheweer
Bontebok

4. Rik Hoekstra
Jubbega

Zorg voor elkaar
Het CDA staat voor een sterke Mienskip en zelfredzaamheid. Als het even
niet meer lukt blijft de gemeente
klaarstaan voor ondersteuning.

Duurzaam leven
5. Simon Kooistra
Heerenveen

6. Rendert Algra
Jubbega

Duurzaamheid gaat vooral over de
toekomst van de volgende generaties.
Wij zorgen voor een leefbare wereld
voor onze kleinkinderen.

Gezonde financiën
Het CDA wil een stabiel financieel
beleid. Zorgtaken mogen niet in het
geding komen en belastingen niet
onnodig omhoog.
7. Feikje Fokkema
Heerenveen

8. Janienke Knol
Heerenveen
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