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Uitgestelde verkiezingen
Op 3 maart aanstaande zijn er in grote delen
van Nederland gemeenteraadsverkiezingen.
Voor de inwoners van Bolsward, Nijefurd,
Sneek, Wûnserediel en Wymbritseradiel
zijn deze verkiezingen uitgesteld naar woensdag 24 november 2010. De Tweede Kamer en
Eerste Kamer moeten nog wel besluiten over
de voorgenomen fusie. Inmiddels is het CDA
net als heel veel andere partijen begonnen

met de voorbereiding van de verkiezingen.
Het CDA is altijd op zoek naar mensen die
mee willen bouwen aan een sterke, betrokken en respectvolle samenleving. Wilt u
met ons meebouwen? Dat kan! Wij zijn op
zoek naar kandidaten en vrijwilligers. Op
de achterpagina kunt u bijvoorbeeld meer
informatie vinden indien u interesse heeft
als kandidaat raadslid.

Oproep Jongerenlintje

Samen werkt het! CDA Súdwest Fryslân zoekt
U heeft het misschien al gehoord of gelezen: de vijf gemeenten in Súdwest Fryslân
bundelen hun krachten. Bolsward, Sneek,
Wûnseradiel, Wymbritseradiel en nijefurd
willen samen verder als één nieuwe en
sterke gemeente. Het CDA gelooft in een
betrokken en toekomstgerichte gemeente,
maar we willen wel dichtbij en vertrouwd
blijven. Daarom vertellen we in deze krant
wie we zijn en wat we doen bij u in de buurt.
We wensen u alvast veel leesplezier. En heeft
u na het lezen ideeën of vragen? Neem gerust contact met ons op. Samen werken aan
samen leven doen we immers met elkaar!
Op de achterpagina vindt u onze contactgegevens.

kandidaten voor Jongerenlintje
Jonge mensen en kinderen komen vrijwel
nooit in aanmerking voor een onderscheiding. Het CDA Súdwest Fryslân wil hier
verandering in brengen. Jongeren die zich
verdienstelijk maken voor de maatschappij zouden daarom in het zonnetje gezet
moeten worden.
Het CDA Súdwest Fryslân vindt jongeren
te vaak negatief in het nieuws komen. Dat
beeld doet niet recht aan het overgrote
deel van onze Friese jongeren die het
wel goed doen. De meeste jongeren zijn
positief ingesteld en zetten zich actief in
voor de Friese samenleving. Daar hoort de
waardering bij die ze verdienen.

Er zijn veel jongeren en kinderen waar we
in Fryslân trots op kunnen zijn, maar deze
jongeren zijn niet altijd zichtbaar.
Wij willen daar verandering in brengen,
maar daarbij hebben wij uw hulp nodig!
Kent u een jongere die in aanmerking zou
moeten komen voor een speciaal jongerenlintje? Laat het ons dan weten en
nomineer een jongere uit uw buurt voor
het jongerenlintje. Voor meer informatie
kunt u terecht op onze website:
www.cdasudwestfryslan.nl. Bellen kan
ook. Contactpersoon is Doet Boermans uit
Bolsward 0515-574790

Bestuur CDA Súdwest Fryslân
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Bolsward, Jentje Steringa:
ons heen in een prachtig landschappelijk
gebied. In de toekomst kunnen we dat alleen
maar versterken, zonder dat we onze eigen
identiteit verliezen. Bolsward zelf kan daarbij
prima meedoen in de huisvesting van onze
toekomstige ambtenaren. Wij zijn klaar voor
die toekomst!
Wat heeft het CDA in Bolsward gedaan?
We hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd. Zo zijn alle (basis) scholen door
nieuwbouw en verbouw prima op niveau. Op
het gebied van sport konden we een impuls
geven door de multifunctionele ijsbaan te
ontwikkelen en dit jaar starten we met de
ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan
de Hartwerdervaart.

Tweede Kamerlid
Joop Atsma:
Samen verder! Dat is de uitdaging waar de
gemeenten en de inwoners in deze regio
mee aan de slag gaan. Het zal geen gemakkelijke opgave worden, want de nieuwe
gemeente beslaat een grote oppervlakte en
telt vele kernen, zowel dorpen als steden.
Lokale omroep
De media spelen een belangrijke rol om de
nieuwe gemeente een eigen identiteit te
geven. Ik denk dat er veel voor te zeggen
valt dat er een ‘eigen’ gemeentelijke omroep
komt. Bolsward, Sneek, Wûnseradiel en
onder meer Wymbritseradiel hebben daar al
min of meer ervaring mee opgedaan. Ik hoop
dat al die bestaande initiatieven de handen
ineen slaan en samen een krachtige, sterke
lokale omroep vormen. Zo’n initiatief met
radio, internet en misschien televisie biedt
een geweldige kans om van de nieuwe gemeente één geheel te maken met een eigen,
herkenbaar gezicht.
Plattelandsgemeente
De nieuwe gemeente in de Friese zuidwesthoek wordt één van de grootse plattelandsgemeenten van Nederland. Het unieke is dat
hier meer dan elders nog alle noodzakelijke
basisvoorzieningen zijn. Van zorg tot onderwijs, van sport en cultuur tot een breed
winkelaanbod. Hier is sprake van een vitaal
platteland, waarin de landbouw nog altijd
een prominente plaats inneemt. Boeren
krijgen in de zuidwesthoek nog alle ruimte
en wat mij betreft moet dat ook zo blijven.
Dat is deels een verantwoordelijkheid van
gemeente en provincie, maar ook het rijk
heeft hierop invloed. Boeren hebben dit
gebied letterlijk een gezicht gegeven en dat
moet ook in de toekomst zo blijven.
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“Onze stad is klaar voor de toekomst”
Jentje Steringa woont al jaren in Bolsward
en zit daar namens het CDA in de gemeenteraad. Hij is gehuwd, vader van drie kinderen
en is in het dagelijkse leven werkzaam als
adjunct directeur van Basisschool de Bron.
Drie vragen aan Jentje Steringa.
Hoe ziet u Bolsward in de toekomst?
De stad heeft een hele rijke historie en cultuur. We wonen samen met de dorpen om

Wat gaat er verder gebeuren?
We willen verder investeren in het jeugd- en
jongerenwerk. Zo moet er met de regio meer
samenhang komen. Daarnaast willen we dat
zowel de jongeren als de jongerenwerker
een vaste plek krijgen. Met de nieuwe gemeente kunnen we ook onze bedrijven in de
regio beter ondersteunen. Súdwest Fryslân
kan zo alleen maar sterker worden!

Piaam, Siebren Reitsma:
daar heel sterk in. Als gemeente moet je
dat versterken en koesteren!

“Samenleven doe je niet alleen”
In Piaam woont Siebren Reitsma. Samen
met zijn gezin runt hij een melkveebedrijf. In de avonduurtjes is hij actief als
lokaal raadslid voor het CDA. Drie vragen
aan deze “vergader”boer.
Wûnseradiel heeft veel dorpen, hoe ga
je daar als raadslid mee om?
De samenleving verandert door de individualisering en verzakelijking. Dit vraagt
om een nieuwe aanpak, waarbij je met
elkaar er de schouders onder zet. Samenleven doe je niet alleen. Onze dorpen zijn

Wat draagt het CDA in Wûnseradiel
daar aan bij?
In onze dorpen zoals Makkum, Witmarsum en Kimswerd zijn nieuwe
gemeenschappelijke voorzieningen
aangelegd. Je moet dan denken aan
sport en multifunctionele centra. Het
CDA heeft dit altijd gesteund. We stellen
hier graag geld voor beschikbaar, vooral
ook omdat de mensen hier zelf veel tijd
en energie in steken.
Hoe kun je het platteland verder versterken?
De land- en tuinbouw is in Wûnseradiel
van grote invloed op het grondgebruik
en een hele belangrijke economische
drager. Het CDA wil mensen daarom de
ruimte geven voor uitbreiding, maar ook
nieuwe ontwikkelingen zoals boerencampings of plattelandswoningen.

“Zorg voor goede
basisscholen, ook
op het platteland”
Pieter Greidanus was bakker in Gauw en
Sneek. Nu werkt hij met jongeren die tijdelijk niet in staat zijn om hun eigen school te
volgen. Als gemeenteraadslid van Wymbritseradiel zette hij zich de afgelopen tijd in
voor basisscholen en dorpshuizen.
Wymbritseradiel kent veel basisscholen,
hoe gaan jullie daarmee om?
Het CDA staat voor de kleine scholen in de
dorpen. De kwaliteit van het onderwijs staat
voorop en de scholen in Wymbritseradiel
kunnen zich op kwaliteit goed meten met
scholen in grotere kernen. Een goed onderwijsklimaat is de voorwaarde dat een school
goed functioneert.
Hoe zie je de toekomst van het basisonderwijs in jullie regio?
Als CDA zullen wij altijd het belang van het
kind en de kwaliteit van het onderwijs als
criterium gebruiken bij het maken van beleid
voor het onderwijs. Daarbinnen moet het
mogelijk worden om ouders meer op maat
te helpen zoals de toevoeging en bundeling
van voorzieningen zoals voorschoolse, tussen schoolse en naschoolse opvang.

Gauw, Pieter Greidanus

Sneek, Gea Akkerman
“Versterk Friese kunst
en cultuur in Súdwesthoeke”
Gea Akkerman-Wielinga
is moeder van twee
kinderen en zit sinds
vorig jaar in de gemeenteraad van Sneek.
Hoe is het eerste jaar in de gemeenteraad
bevallen?
Ik ben gemeenteraadslid vanaf november
vorig jaar, dus relatief nog maar kort. Ik zit
wel al sinds de vorige verkiezingen in de
steunfractie en was sindsdien lid van de
raadscommissie Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (SOM). Er gaat de
komende tijd veel gebeuren, maar ik heb er
erg veel zin. Mijn ambitie is om een plek te
krijgen in de nieuwe gemeenteraad.
Wat waren de reacties op je pleidooi voor
minder alcohol tijdens de Sneekweek?
Ik kreeg heel veel reacties. Veel mensen
steunen het, maar sommigen vinden het
naïef. Toch moeten we het op de agenda
durven zetten. Onder de zestien jaar heeft
alcohol een extra heftig effect op de hersenen. Dit kan tot directe beschadiging leiden
maar ook een belemmering van de groei van
de hersenen opleveren. De Sneekweek is een
gezellig feest en daar hoort een glaasje bij
maar overal waar ‘te’ voor staat is niet goed
en dat geldt zeker niet in de laatste plaats
voor alcohol.

“Geef boerenbedrijven de ruimte om
te ondernemen”
Hans Hettinga is fractievoorzitter van
het CDA in Nijefurd. Met zijn fractie zette
hij zich afgelopen tijd in voor de ontwikkeling van boerenbedrijven. Drie vragen
over bestemmingsplannen, ondernemen
en het landschap.
Welke invloed heeft een gemeente
eigenlijk op boerenondernemers?
De gemeente is in feite de planologische
baas van het gebied. Met de bestemmingsplannen geeft de gemeente namelijk aan waar wat wel en niet gebouwd
mag worden. Dit kan dus hele grote
consequenties hebben voor ondernemers
die afhankelijk zijn van de ruimte.
Hoe maakt het CDA ondernemen voor
boerenbedrijven mogelijk?
Onlangs sprak de gemeente over het
nieuwe bestemmingsplan voor het

buitengebied. Hierin werden verschillende
beperkingen opgelegd aan bedrijven. Wij
zagen dit niet zitten, omdat je bedrijven
juist de ruimte moet geven om te ondernemen. Met eigen voorstellen hebben we
geregeld dat er nu meer ruimte is voor
grotere bouwoppervlaktes.
Welke toekomst hebben agrarische bedrijven in de regio?
Onze inzet is dat agrarische bedrijven
moeten kunnen verruimen en verbreden.
Het hoeft ook niet uitsluitend agrarisch gebonden te zijn. Ons gebied is juist zo sterk
in de combinatie van toerisme, recreatie
en (agrarisch) ondernemerschap. Geef hen
de ruimte, dan komt die goede toekomst
vanzelf bij de ondernemers vandaan!

Welke kansen zie jij voor de Friese kunst en
cultuur?
Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang
voor de ontwikkeling en identiteit van de
regio. Deze ontwikkeling komt bij de mensen
zelf vandaan. De overheid kan dan zorgen
voor een goede infrastructuur. Het CDA
Sneek heeft zich daarom altijd ingezet voor
het Cultureel Kwartier Sneek. Mede dankzij
ons staat er nu een gezonde infrastructuur
waarmee we de Friese kunst en cultuur nog
beter tot uiting kunnen brengen.

Interview

Ynterview Twadde
Keamerlid
Rendert Algra
Wa binne jo?
Rendert Algra, berne yn Snits, al wer 46
jier lyn. Opgroeit op de klaai fan Kubaard
en no al wer dik 15 jier wenjend op it sân
fan Jobbegea.
Wer hâlde jo jo mei dwaande?
Sûnt 1 septimber 2009 mei ik, mei in
protte nocht, op ‘e nij Twadde Keamerlid
wêze foar it CDA. Yn Den Haach hâld ik
my foaral dwaande mei de ûnderwerpen
ICT, definsjematerieel, rekreaasje en toerisme, gemeentelike basisadministraasje
en de nije omjouwings wetjouwing.
Wat kinne jo betsjutte foar Súdwest
Fryslân?
As regionaal folksfertsjintwurdiger fyn
ik dat je ek foar je eigen regio opkomme
moatte. Foaral it ûnderwerp rekreaasje
en toerisme biedt derfoar kânsen. Fryslân, de Súdwesthoeke foarop is poer geskikt foar rekreaasje. Yn desimber ha we it
Kabinet oertsjûgje kinnen dat wetterrekreaasje en alles wat dermei te krijen hat
prioriteit krije moat. In moaie opstekker
wer at we as CDA bliid mei binne.

It Heidenskip, Hans Hettinga
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Tweede Kamerlid Sander de Rouwe
Sander de Rouwe (29) is
vader van drie kinderen
en het jongste Kamerlid
voor het CDA. Onervaren
is de geboren en getogen
Bolswarder inmiddels
niet meer. Na vijf jaar
gemeentepolitiek zit hij nu bijna 3 jaar in de
Tweede Kamer.
Nu bijna 3 jaar in de Kamer, hoe bevalt dat?
Heel goed, eigenlijk als een vis in het water.
Vanaf de eerste week deed ik direct mee.
Mijn maidenspeech (eerste toespraak voor
een beginneling) volgde al snel en inmiddels weet ik heel goed de Haagse wegen te
bewandelen.

Wat kun je doen voor de eigen regio?
Ik ben Kamerlid voor heel Nederland, maar
het CDA is een echte regiopartij. Hierdoor is er
ruimte voor initiatieven vanuit de eigen regio.
Dat voordeel benut ik graag, bijvoorbeeld
door me in te zetten voor het verdiepen van
de vaargeul bij Makkum en de restauratie van
de Martinikerk in Bolsward.
Waar sta je over vier jaar?
Ik heb zelf nooit de ambitie gehad om Tweede
Kamerlid te worden. Dat vond ik iets voor anderen, maar zag ik mijzelf niet doen. Nu ik dit
werk doe, zie ik dat ik soms het verschil kan
maken. Dat motiveert mij om door te gaan. Ik
hoop daarom dat ik na deze periode opnieuw
terug mag keren in de Kamerbankjes.

Gezocht: kandidaat raadsleden
Momenteel is het CDA bezig met het opstellen van de kandidatenlijst. Mocht u interesse
hebben om raadslid te worden, laat het ons
dan voor 20 maart weten. De gemeentelijke
verkiezingen zullen in november 2010 gaan
plaatsvinden.
Wij zijn op zoek naar personen met frisse
ideeën die hun kwaliteiten in willen zetten
voor het CDA. U kunt met uw onbevangen
blik ons weer verder helpen en het CDA nog
beter op de kaart van Súdwest Fryslân zetten.

Wij beloven u in ieder geval een leuke
ervaring!
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
site www.cdasudwestfryslan.nl
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
dhr. H. Coerts, voorzitter van de vertrouwenscommissie middels het secretariaat:
Mw. F. Teernstra
Polle 2
8701 GZ Bolsward
of teernstra@sis.fryslan.nl

Dichtbij & Vertrouwd
Contact met het CDA:

Hans Visser, IJlst		
0515 – 532548

Siebren Reitsma, Piaam
0515 – 232613

Jentje Steringa, Bolsward
0515 – 573747

Word lid van het CDA
Hans Hettinga, It Heidenskip
0515 – 542384

Henk Jan Greven, Sneek
0515 – 433543
663

Voor meer contact zie
www.cdasudwestfryslan.nl

Deze huis-aan-huis folder
wordt u aangeboden door het
CDA Sudwestfryslan in samenwerking met het landelijk
CDA.
www.cdasudwestfryslan.nl
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