Met aandacht voor u en uw gezondheid.

Kom langs bij de meest complete tweewielerspeciaalzaak van het noorden voor de grootste
keus in alle grote merken fietsen, kleding
en accessoires, de beste service en al meer dan
40 jaar ervaring in vakmanschap.

Jan Terpstra
TWEEWIELERSPECILIST

Sinds 1895 en nog steeds bruisend van activiteiten
OOSTERDIJK 2 - SNEEK - TELEFOON 412720
www.drogisterijmeindersma.nl - info@drogisterijmeindersma.nl

Verlengde Schrans 150, 8932 NT Leeuwarden, tel. (058) 212 90 88
Lemmerweg 13-15, 8608 AA Sneek, tel. (0515) 41 30 96
Internet: www.janterpstra-bikes.nl, e-mail: info@janterpstra-bikes.nl

Hier had uw
Geen politiek café
wel een uitstekend
eetcafé

advertentie
kunnen staan:

Hotel Restaurant

De Wijnberg
Marktstraat 23
Sneek
(0515) 412421

Bouwmarkt Kingma
voor binnen en buiten

Voor al uw koper, zink, lood en dakwerken

d !!!

gewoon goe

Maatwerk
★

Totaal bouwadvies

★

Schuifwand-kasten

★

Levering van alle materialen

★

Voor de komplete bouw

Kleinzand 36 8601 BJ Sneek 0515 - 41 44 80

Tulpstraat 9
8603 XX Sneek
Telefoon: 06 11358887 of 0515 427402
E-mail: J.C.VEENSTRA@HOME.NL
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Eerste jaargang

nummer 1

mei 2010

appèl
STEMGELUID VAN HET C.D.A. Súdwest Fryslân
Overgangsbestuur:
Douwe Tamminga, Technisch Onafhankelijk
Voorzitter, Voorzitter Afdeling Fryslân.
e-mailadres: Douwe.tamminga@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 0511-521342  
06 20056944

Gerrit Bakker, Bolsward
De Ielreager 11
8702 CJ BOLSWARD
e-mailadres gerrit.riemy@home.nl
Telefoonnummer: 0515-575280

Adrie Hegie, Vicevoorzitter en Secretaris Sneek.
e-mailadres: secretaris@cda-swf.nl
Telefoonnummer: 0515-851767  
06 22741510

Jan Schramp, Nijefurd
Douwe de Boerstrjitte 7
8711 LG, WORKUM
e-mailadres: jan_schramp@hotmail.com
Telefoonnummer: 06 46182240

Jan Dijkstra, Penningmeester, Nijefurd.
e-mailadres: j.dijkstrastavoren@home.nl
Telefoonnummer: 0514-682497
Sijbren Mulder, HRM, Wûnseradiel.
e-mailadres: info@reflex-advies.nl
Telefoonnummer: 0515-233535  
06 46141724

Berend-Jan Knol, Wûnseradiel.
Trekweg 24
8763 MD  PARREGA  
e-mailadres: berendjanknol@hotmail.com
Telefoonnummer: 0515-579771

Peter Wezenberg, Wymbritseradiel
e-mailadres: pamwezenberg@home.nl
Telefoonnummer: 0515-444850
Arie Hulst, Wymbritseradiel.
e-mailadres: a.hulst.ijlst@hetnet.nl
Telefoonnummer: 0515-531238
Marten Boonstra, Sneek.
e-mailadres: martenboonstra@home.nl
Telefoonnummer: 0515-418849  
06 52272054
Patrick Janssen, Bolsward
e-mailadres: pbjanssen@hetnet.nl
Telefoonnummer: 0515-580870  

Kopij voor het Appèl kan worden ingeleverd bij
G.R. Akkerman-Wielinga, Hoofden 104, 8604 DK Sneek, e-mail: akkerman@kpnplanet.nl
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Vrijdag 4 juni: Verkiezingsbijeenkomst CDA Súdwest Fryslân!
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21

Orgaan voor CDA Súdwest Fryslân
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Jan Bargboer naar Zuid-Afrika namens VNG-international
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Drukkerij

Toelichting op de advieslijst

De drukkerijen van Empatec zijn volledig van deze tijd. Wij kunnen beschikken over
de modernste middelgrote offsetmachines en kunnen drukken in één tot en met
vier kleuren (full color). De oplagen kunnen variëren van klein tot heel
groot, in een maximaal formaat tot 35 x 52 cm.
Van ontwerp, DTP-opmaak en het drukken tot aan het afwerken. Drukwerk voor
verenigingen en instellingen maar ook veel handelsdrukwerk, zoals briefpapier,
enveloppen, mailings, folders, leaflets, periodieken en jaarverslagen.

Empatec, voor mens en bedrijf
NV Empatec Simmerdyk 2 Postbus 15 8600 AA Sneek
Tel. 0515 412004 Fax 0515 416682 ISDN 0515 431070
E-mail empatec.grafisch@telfort.nl Internet www.empatec.nl
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Van de redactie
Voor u ligt het eerste proefnummer van het ledenblad van het CDA Súdwest Fryslân. Nu heet het nog
“Appèl”, maar we dagen u uit om een nieuwe pakkende naam te verzinnen! Wie weet heeft het tweede
proefnummer dit najaar dan wel de naam die u hebt bedacht.
U kunt uw suggesties mailen naar secretariaat@cda-swf.nl.
In dit proefnummer gaan we over van de ledenbladen van de vijf “oude” afdelingen naar één blad voor de
nieuwe afdeling. Het is dus nog een beetje zoeken naar vorm en inhoud. Het tweede nummer zal ongetwijfeld anders zijn dan dit eerste. Als u wilt meehelpen om van dit blad iets te maken waar we als CDA
Súdwest-Fryslân trots op kunnen zijn, graag! Samen maken we van de hele afdeling een succes.
Dit eerste blad is voor een groot deel gevuld met de stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 16
juni. In deze ALV kiezen we onze lijsttrekker en stellen we de kieslijst vast. Als u wilt weten wie u de
komende jaren gaan vertegenwoordigen en ze persoonlijk wilt ontmoeten, kom dan naar deze vergadering.
Verder kunt u in deze Appèl iets lezen over wat er in die andere vier CDA-afdelingen gebeurt.
De redactie

•

handelsdrukwerk - leaflets - brochures
periodieken - catalogi - vormgeving
Koperslagersstraat 29
8601 WL Sneek
Postbus 6
8600 AA Sneek
Tel.: (0515) 41 24 41
Fax: (0515) 42 24 55
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Agenda Algemene Ledenvergadering CDA Súdwest Fryslân
Datum:
Plaats:

16 juni 2010
Het Keerpunt,
Burgemeester Praamsmalaan 35,
8701 AP  Bolsward
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
01. Opening
02. Verslagen  Algemene Ledenvergaderingen
• 11 november 2009 te Heech is bijgevoegd
• 28 april 2010 te Bolsward is bijgevoegd

[19.45]
[20:00]

03. Vaststellen Jaarverslag 2009 van de lokale afdelingen
a. Bolsward
b. Nijefurd
c. Sneek
d. Wûnseradiel
e. Wymbritseradiel

[20:15]

04. Vaststellen financieel jaarverslag 2009 van de lokale afdelingen en decharge verlening
  
a. Bolsward
b. Nijefurd
c. Sneek
d. Wûnseradiel
e. Wymbritseradiel

[20:25]

05. Bestuursverkiezing
Zie bijgevoegde stukken

[20:30]

06. Vaststellen addendum Verkiezingsprogramma
Zie bijgevoegde stukken

[20:40]

07. Voorstellen kandidaten
De kandidaten stellen zich zelf voor en verlaten hierna de zaal.

[20:50]

08. Toelichting bestuur op de kandidatenlijst.

[21:15]

09. Pauze

[21.30]

Na de pauze komen de kandidaten de zaal weer in.
10. Benoemen lijsttrekker

[21.45]

11. Vaststellen kieslijst

[22.00]

12. Toespraak lijsttrekker

[22.15]

13. Rondvraag en sluiting

[22:30]

5

Agendapunt 2
Notulen Algemene Ledenvergadering CDA Súdwest Fryslân
Datum: 11 november 2009
Plaats: Multifunctioneel Centrum It Heechhús, It Eilan 67, 8621CT Heeg
Opening en inleiding
Nadat alle “oude” afdelingen in kleiner verband hun ALV hebben gehad en ingestemd hebben met het
opheffen van deze afdelingen per 01/01/2011 opent Adrie Hegie, vicevoorzitter van CDA Súdwest Fryslân,
het plenaire deel van de gezamenlijke ALV. In het kort wordt uitgelegd welke weg het bestuur heeft afgelegd en wat er nog gedaan moet worden.
I. Mededeling
Bij de mededeling wordt de agenda vastgesteld.
II. Vaststellen oprichtingsverklaring
Nadat er geen bezwaren zijn ingebracht tekenen de vicevoorzitter en de secretaris de oprichtingsverklaring
onder applaus van de aanwezigen. Hierna worden in een plechtig moment de taarten van de oude afdelingen gesneden en door de aanwezige leden genuttigd.
III. Benoemen Harry Kerssies tot voorzitter van het overgangsbestuur Súdwest Fryslân
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen stelt het overgangsbestuur voor om Harry Kerssies
te benoemen tot voorzitter van CDA Súdwest Fryslân tot 01/01/2011.  De ALV gaat hiermee akkoord.
IV. Benoemen bestuursleden
Gelet op de oprichtingsverklaring van het CDA Súdwest Fryslân en het instellen van een overgangsbestuur,
is het noodzakelijk om bestuursleden voor het overgangsbestuur te benoemen. De volgende leden stellen
zich kandidaat voor het overgangsbestuur
Patrick Janssen
Pieter de Vries
Maarten Offinga
Jan Dijkstra
Adrie Hegie
Marten Boonstra
Sybren Mulder
Guus Janssen
Arie Hulst
Peter Wezenberg

Bolsward
Bolsward
Nijefurd
Nijefurd
Sneek
Sneek
Wûnseradiel
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Wymbritseradiel

Secretaris
Penningmeester
Vicevoorzitter

Súdwest Fryslân
Secretariaat:
p/a Stoombootkade 27, Bolsward
secretariaat@cda-swf.nl
De ALV gaat hiermee akkoord. Tevens machtigen de leden het overgangsbestuur om nieuwe bestuursleden
aan te trekken in de periode tussen de Algemene Ledenvergaderingen in. En aldus wordt besloten.
V. Vaststellen begroting 2010
Door de penningmeester van CDA Súdwest Fryslân, Jan Dijkstra, wordt de begroting voor 2010 toegelicht.
Aangezien er geen vragen zijn over de begroting, vraagt het bestuur de ALV hier mee in te stemmen. De
ALV gaat akkoord.
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VI. Voorstellen van de commissies
Door de drie commissies, te weten de vertrouwenscommissie, de programcommissie en het campagneteam, worden korte presentaties gehouden over de opdracht en de voortgang van de werkzaamheden.
VII. Gezamenlijke fractie met een korte presentatie
Door Jentje Steringa, voorzitter van de gezamenlijke fracties in Súdwest Fryslân, wordt een korte presentatie gehouden over de verschillende fases en de voortgang van de fusie op zowel politiek als ambtelijk
vlak. Ook gaat hij kort in op de geschiedenis van de fusie en hoe de huidige variant tot stand is gekomen.
VIII. Rondvraag
Bij de rondvraag komen er geen bijzonderheden naar voren.
Sluiting
Na de rondvraag sluit de vicevoorzitter deze bijzondere eerste Algemene Leden Vergadering van CDA
Súdwest Fryslân, bedankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen wel thuis.
Pieter Klaas de Vries,
Secretaris CDA Súdwest Fryslân
dd. 16/11/2009

Agendapunt 2
Notulen Algemene Ledenvergadering CDA Súdwest Fryslân
Datum: 28 april 2010
Plaats: Het Keerpunt, Burgemeester Praamsmalaan 35, 8701 AP Bolsward.
1. Opening en inleiding
Adrie Hegie opent de vergadering met het verhaal “Het verloren schaap”. Er wordt medegedeeld dat
Harry Kerssies helaas niet meer de voorzitter kan zijn van CDA Súdwest Fryslân i.v.m. ziekte. Douwe
Tamminga is nu tot interim-voorzitter benoemd. Maarten Offinga en Pieter Klaas de Vries worden
bedankt voor het gene wat ze voor het bestuur hebben gedaan.
Verder wordt Marloes Roodbergen voorgesteld aan de aanwezigen. Voor ons een nieuw element: een
vast persoon voor de secretariële ondersteuning. In het bestuur is voorgesteld  dat ze voor haar werk
een vrijwilligersvergoeding zal ontvangen.
2. Algemene zaken
• Op 26 mei is er een gezamenlijke bijeenkomst van CDA Súdwest Fryslân. De agenda hiervan zal nog
worden verstuurd. De locatie is het Bogerman college, Hemdijk 2, 8602 XH te Sneek.
• Ideeën voor een nieuw CDA-blad: Het voorstel is om de voorkant het zelfde in te richten als het
boekje van het verkiezingsprogramma 2011-2014. Alle CDA-afdelingen leveren stukjes in voor het
blad, dit moet voor 10 mei ingeleverd worden bij het secretariaat en Gea Akkerman. Een aantal bladzijden wordt dan ingedeeld per gemeente. Verder zoeken we nog sponsoren voor het blad.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering CDA Súdwest Fryslân 11 november 2009
Het verslag van de Algemene vergadering van 11 november 2009 te Heech zal worden vastgesteld op
de ALV van 16 juni 2010. Tevens zullen dan de jaarverslagen en de financiële verslagen van de lokale
afdelingen worden vastgesteld.
4. Benoeming Arie Hulst tot lid in de orde van Oranje Nassau
Voor al zijn vrijwilligerswerk en inzet is Arie Hulst door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot lid
in de orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen worden ter vergadering door burgemeester
J. Reitsma opgespeld.
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5. Ingekomen amendementen op het verkiezingsprogramma 2011-2014
Er zijn drie amendementen ingediend:
De heer J. Groothuis: amendement op paragraaf 12.3 Afval
De heer H.T. Feenstra: amendement op paragraaf 12.6 Windenergie
De heer P. Greidanus: amendement op paragraaf 6 Onderwijs, paragraaf 10 Bedrijventerreinen en paragraaf 7 Zorg, welzijn en sociaal beleid.
De ALV gaat akkoord met de voorstellen van het bestuur op de ingediende amendementen.
Verder is er nog een addendum ingekomen over de financiën van het verkiezingsprogramma. In de
inleiding van het verkiezingsprogramma zal er melding worden gedaan dat dit addendum er is. Het
addendum wordt besproken op de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2010.
6. Informatie over de commissies
Vertrouwenscommissie: De vertrouwenscommissie presenteert op de bestuursvergadering van
29 april 2010 de advieslijst.
HRM-commissie:
Ledenzorg is bedoeld voor mensen die actief zijn binnen het CDA.
Het bestuur heeft een model voor de nieuwe bestuursvorm voorbereid, pas
na 16 juni wordt hier verder aan gewerkt.
Campagneteam:
De campagne is in volle voorbereiding, ook voor 9 juni wordt er hard gewerkt, wij horen nog van Sander en zijn team.
7. Rondvraag
De heer R.J. Postma uit Exmorra: Oude afdelingen hebben nog geld, de slapende rekeningen moeten
onderzocht worden. Dit wordt door het lokale bestuur van de afdeling Wûnseradiel opgepakt.
8. Sluiting
Adrie Hegie sluit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van CDA Súdwest Fryslân.
Na de pauze hadden we nog twee sprekers:
De heer Jos Snijders-Blok, directeur van Vinea Vakanties. Hij heeft het perspectief van recreatie en toerisme in Súdwest Fryslân toegelicht.
Wethouder Jelle Brouwer. Hij heeft de visie vanuit de gemeente van het CDA gegeven.
Marloes Roodbergen
Steunpunt functionaris CDA Súdwest Fryslân
  

Agendapunt 5
Bestuursverkiezing CDA Súdwest Fryslân
De heren P. de Vries (Bolsward) en M. Offinga  (Nijefurd) hebben zich kandidaat gesteld voor de advieslijst en hebben om die reden hun functie binnen het bestuur neergelegd.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: Jan Schramp
Gerrit Bakker

Nijefurd
Bolsward

De heer Guus Janssen (Wûnseradiel)  heeft zijn functie wegens zijn uitzending naar Afghanistan moeten
neerleggen.
Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Berend Jan Knol

Wûnseradiel
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Agendapunt 6
Addendum op het verkiezingsprogramma
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 april 2010 is ons Verkiezingsprogramma Dichtbij en
Toekomstgericht vastgesteld. Eén van de amendementen betrof het toevoegen van een financiële paragraaf.
Dit addendum werd tijdens de vergadering uitgereikt. Het bestuur heeft echter besloten dat dit addendum op
de ALV van 16 juni 2010 moet worden vastgesteld omdat alle leden kennis kunnen nemen van dit Addendum.
Mede gelet op het gestelde in de financiële paragraaf, stelt het bestuur ook voor om de passage voor de lightrail in het vastgestelde verkiezingsprogramma te laten vervallen.
Het bestuur stelt u voor om in te stemmen met dit addendum.
Het overgangsbestuur
CDA Súdwest Fryslân
Financiële paragraaf
Het CDA Súdwest Fryslân zet zich in voor een gezond financieel beleid en zal dat in de komende periode
voortzetten. De kredietcrisis heeft landelijk, maar ook lokaal inmiddels zijn sporen achtergelaten. Ook
de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân zal dit in de komende jaren in financieel opzicht gaan merken. De
gemeente dient een solide financieel beleid te voeren, waarbij het CDA het belangrijk vindt dat er ruimte
blijft voor initiatieven die de kwaliteit van de samenleving in Súdwest Fryslân versterken.
Op basis hiervan zal het CDA Súdwest Fryslân aangeven waar zij wil bezuinigen en waar zij wil gaan
investeren.
Het financiële beleid van het CDA is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.
• Financiële middelen dienen doelmatig en doeltreffend worden ingezet.
• Het CDA streeft naar kostendekkendheid dat wil zeggen dat de leges die de gemeente aan de burger
vraagt overeenkomen met de werkelijke kosten.
• Geen lastenverhoging zonder aantoonbare verbetering van het voorzieningenniveau.
• Creatief omgaan met inkomsten en uitgaven, kansen grijpen, besparen waar dat kan.
• Goed rentmeesterschap; geen schuld nalaten en geen potverteren.
• Raad en college werken naar een actieve beheersing en optimalisering van de financiën.
Het CDA realiseert zich, dat ook de nieuwe gemeente de broekriem moet aantrekken en dat keuzes moeten
worden gemaakt. Het CDA zal op hoofdlijnen haar investeringen en bezuinigingen weergeven.
Het CDA wil een stabiliteit op:
• De lastendruk voor burgers en bedrijven alleen verhogen wanneer dit gekoppeld is aan de algemene
loonindex.
• Sociaal en cultuur gebied (geen kortingen doorvoeren).
Het CDA wil Investeren in:
• Investeringen in de economische ontwikkeling van het gebied.
• Investeren in de ontwikkeling van brede scholen.
• Investeren in het openbaar vervoer.
• Investeren in de leefbaarheid op het platteland en in de steden (kernenbeleid).
• Investeringen doen op basis van duurzaamheid.
• Een inspanning om (langdurige) werklozen aan een baan te helpen.
Het CDA wil bezuinigen op:
• Bezuinigen op het ambtenarenapparaat met 10% in drie jaar door efficiënter te werken.
• Geen dure uitbestedingen van werk maar in het eigen beheer uitvoeren.
• Korten op subsidiestromen en daar waar ze worden verleend zichtbare resultaten afspreken.
• In de komende vijf jaar geen grote investeringen in ‘nieuw’ of verbouw van gemeentelijke gebouwen,
maar de huidige gebouwen optimaliseren.
• In de woningmarkt eerder inbreiden dan uitbreiden.
• Op basis van criteria, het korten op uitkeringen bij werklozen die niet bereid zijn aan het arbeidsproces
deel te nemen.
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Agendapunt 9
Benoemen lijsttrekker
Het bestuur heeft de volgende overwegingen gehanteerd bij het kandideren van de lijsttrekker:
• Moet de lijsttrekker de beoogde wethouder zijn?
• Moet de lijsttrekker de beoogde fractievoorzitter zijn?
• Moet de lijsttrekker iemand zijn die goed ligt bij de kiezer?
Het bestuur is van mening dat de lijsttrekker niet alleen breed inzetbaar moet zijn, maar ook de kiezer moet
aanspreken. Het is belangrijk dat de lijsttrekker kiezers aan zich bindt en daarmee aan het CDA weet te
binden.
Gelet op vorenstaande stelt het bestuur voor als lijsttrekker
van het CDA Súdwest Fryslân

Jan Bargboer,
thans wethouder in Sneek
Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om met een tegenkandidaat te komen. Gelet op het gestelde in
artikel 14.2. van het Kandidaatstellingsreglement kunnen 5 of meer leden   tezamen een tegenkandidaat
voordragen. Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet ten minste 72 uur vóór de aanvang van
de vergadering waarin de lijsttrekker wordt verkozen, schriftelijk zijn ingediend bij het secretariaat van het
bestuur.
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Agendapunt 10
Vaststellen kieslijst
1. Jan Bargboer
lijstrekker zie agendapunt 9
2. Maarten Offinga
3. Hans Visser
4. Hans Hettinga
5. Gea Akkerman
6. Jentje Steringa
7. Douwe Attema
8. Gerard Huitema
9. Henk Jan Greven
10. Pieter de Vries
11. Pieter Greidanus
12. Petra van den Akker
13. Kristiaan Strijker
14. Pieter Dijkstra
15. Theunis de Vries
16. Matthijs Beute
17. Mohamed Bourzayq
18. Uilkje Attema – de Groot
19. Jan Roelof Middeldorp
20. Jan Galema
21. Sjoerd Kooistra
22. Anneke Koster
23. Doet Boermans
24. Berend Bilker
25. Jans Groothuis
26. Arjen van de Akker
27. Koen Spijksma

Sneek
Nijefurd
Wymbritseradiel
Nijefurd
Sneek
Bolsward
Wymbritseradiel
Wûnseradiel
Sneek
Bolsward
Wymbritseradiel
Sneek
Wûnseradiel
Bolsward
Nijefurd
Sneek
Bolsward
Wûnseradiel
Sneek
Wûnseradiel
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Bolsward
Bolsward
Sneek
Wymbritseradiel
Sneek

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nijefurd
Wymbritseradiel
Wûnseradiel
Bolsward
Sneek
Sneek
Bolsward
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Nijefurd
Nijefurd
Wymbritseradiel
Wûnseradiel
Bolsward

Jan Dijkstra
Betty Tamminga-v.d.Lageweg
Catrinus van der Meer
Jelle Brouwer
Adrie Hegie                     
Marten Boonstra            
Herman Hegge
Reinder Jan Postma
Frederika Nauta de Vries  
Piet Sprik
Gerben Brouwer
Peter Wezenberg
Siebren Reitsma
Bas Flapper

Wethouder
Ondernemer
Dienstmanager Politie
Agrariër
Projectmanager Woningstichting
Leraar basisonderwijs
Wethouder
Agrariër
Jurist
Ondernemer
Coach
Mondhygiëniste
Manager ontwikkeling NOP
Gepensioneerd
Werkleider sociale werkvoorziening
Beleidsmedewerker
Begeleider gehandicaptenzorg
Wijkverpleegkundige
Manager Arbo Unie
Agrariër
Calculator
Ondernemer
Teamleider onderbouw
Leraar economie
Gepensioneerd
Student
Accountmanager

De leden op de plaatsen 28 t/m 41 zijn lijstduwers. Deze leden zijn niet verplicht om plaats te nemen in de
raad ook al hebben zij voldoende voorkeurstemmen behaald.
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Toelichting op de advieslijst
Aan de leden van CDA Súdwest Fryslân
Op 28 april 2010 hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering in Bolsward ons verkiezingsprogramma Dichtbij en Toekomstgericht vastgesteld. Een Ledenvergadering waar het om de inhoud ging. Op
de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2010, wederom in Bolsward, gaat het over de personen die ons
programma de komende jaren gaan uitdragen.
Naast de agenda, met plaats en aanvangstijd, treft u hierbij verder aan de advieskandidatenlijst van het
bestuur en de groslijst.
Als Overgangsbestuur van CDA Súdwest Fryslân, willen wij graag een toelichting geven op de totstandkoming van de advieslijst. In 2009 heeft uw bestuur een opdracht verstrekt aan de Vertrouwenscommissie.
Deze commissie heeft het vertrouwen van het bestuur gekregen om in een vertrouwelijke omgeving gegadigden te selecteren voor de kandidatenlijst, waaronder het fractievoorzitterschap en wellicht ook voor
wethoudersfuncties. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om binnen CDA Súdwest Fryslân voldoende
potentiële kwaliteit voor de toekomst te krijgen. Continuïteit naar de toekomst en kwaliteit vandaag, hebben een centrale rol gespeeld bij het opstellen van de advieslijst.
In overleg met het bestuur heeft de Vertrouwenscommissie o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Affiniteit met het CDA beginselprogramma
• Kandidaten vanuit alle gemeenten
• Verdeling mannen en vrouwen
• Aanwezigheid van jongeren
• Beschikken over de juiste competenties (talenten)
• Binnen een team kunnen functioneren
• In staat zijn om onze standpunten over de bühne te brengen
• Het hebben van tijd (gemiddeld 20 uur in de week)
Kwaliteit, affiniteit en team functioneren zijn de belangrijkste factoren geweest om tot een keuze te komen.
Hierbij moet ook bedacht worden dat er in de huidige gemeenten in totaal 83 zetels zijn, die voor ca. 28%
door CDA leden worden bezet, of te wel 24 zetels. In de nieuwe gemeente komen naar verwachting 37
zetels en als we als CDA wederom een score kunnen halen van 28%, dan krijgen we 10 zetels. Door een
goede campagne te voeren hopen we natuurlijk op meer zetels. We gaan immers voor goud.
U begrijpt dat door de herindeling (huidige fractie) leden teleurgesteld moeten worden, omdat we terug
gaan van 24 naar hopelijk ca. 10 zetels. Maar daarnaast zijn er ook nieuwe kandidaten die in de gelegenheid gesteld moeten worden om een start te maken.
Kortom, voor de Vertrouwenscommissie was het geen gemakkelijke klus. De commissie, met daarin van
elke gemeentelijke afdeling 2 bestuursleden, moest boven alle partijen staan. Met alle kandidaten zijn
goede gesprekken gevoerd. Daarna resteerde de klus om op basis van de ontvangen CV en het gevoerde
gesprek, een advieslijst op te stellen. De advieslijst is vervolgens aan het bestuur aangeboden en besproken. Hiermee draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor de advieslijst die wij u hierbij aanbieden.
De posities 1 t/m 5 zijn in principe de kandidaten die in aanmerking komen voor een zware functie. Echter,
dit is geen taak van het bestuur of van de leden, maar van de nieuwe fractie. Zij kiest uit haar midden de
fractievoorzitter en de wethouders als we deze als CDA gaan leveren.
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Wel komt het bestuur met een voorstel voor de lijsttrekker. Hier hebben de volgende afwegingen een rol
gespeeld:
• Moet de lijsttrekker de beoogde wethouder zijn?
• Moet de lijsttrekker de beoogde fractievoorzitter zijn?
• Moet de lijsttrekker iemand zijn die goed ligt bij de kiezer?
Het bestuur is van mening dat de lijsttrekker niet alleen breed inzetbaar moet zijn, maar ook de kiezer moet
aanspreken. Het is belangrijk dat de lijsttrekker kiezers aan zich bindt en daarmee aan het CDA weet te
binden.
Binnen het bestuur heeft er ook nog een afweging plaatsgevonden of iemand met meer dan 3 termijnen in
de raad mag zitten, gelet op de vastgestelde amendementen op het laatste partijcongres. Het bestuur is van
mening dat waar dit voor twee kandidaten van toepassing is, een uitzondering gemaakt moet worden. Het
is nu belangrijk om alle kennis binnen de fractie te houden. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen
zal deze regel wel stringent worden toegepast. Een en ander is conform de richtlijnen van het CDA geldend
bij herindelingen.
Als bestuur hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben, hoe wij tot de advieslijst zijn gekomen.
Het overgangsbestuur
CDA Súdwest Fryslân

•

Procedure vaststellen kieslijst
Aan de leden van CDA Súdwest Fryslân

Het bestuur wil de volgende procedure vaststellen op de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2010 te
Bolsward om te komen tot een kieslijst.
Stap 1
Alle kandidaten (plaats 1 t/m 27) stellen zich kort aan de leden voor en verlaten dan de vergadering.
Stap 2
Het bestuur stelt de toelichting op de advieslijst ter discussie. Leden kunnen hierop reageren waarbij het
de bedoeling is om nog niet over de personen te praten.
Stap 3
De leden wordt de mogelijkheid geboden om de vergadering te vragen om kandidaten op een andere plaats
te zetten.
Stap 4
Nadat alle kandidaten waar nodig besproken zijn, worden deze weer verzocht om deel te namen aan de
vergadering.
Stap 5
Gestart zal worden met het benoemen van de lijsttrekker waarna de volgorde van de lijst wordt gevolgd.
Het overgangsbesstuur
CDA Súdwest Fryslân

Petra

Matthijs

Berend

Doet

Mark

Jelle

Pieter

Bas

B Beute

A Bilker

A Boermans-de Boer

B Bourzayq

A Brouwer

A Dijkstra

B Flapper

A Galema

7

8

9

10

11

12

13

14

U.

de

de

B Tjalsma

A Vries

B Vries

33

34

A Tamminga - vd Lageweg

30

A Visser

A Strijker

29

31

Jentje

A Steringa

28

32

Koen

B Spijksma

27

R.J.

Pieter

Th.

Hans

Harmen

Betty

Kristiaan

Siebren

B Postma

A Reitsma

25

Maarten

Jan Roelof

Anneke

Sjoerd

G.H.

H.T.J.

26

C Middeldorp

C Offinga

23

C Koster-Klijnstra

22

24

B Huitema

A Kooistra

A Hettinga

19

20

Herman

A Hegge

18

21

Jans

C Groothuis

17

Pieter

Henk Jan

A Greidanus

A Greven

15

16

Jan

Jan

B Attema-de Groot

A Bargboer

5

Douwe

Gea

van den Arjen

van der

P.K.

J.

J.R.

H.F.J.

S.

P.

J.

M.

D.

B.

Adres

De heer Jarichstrjitte
De heer De Draei

De heer De Ielreager

De heer Koninginnepad

De heer Koninginnepage

De heer Gysb. Japiksweg

De heer Arumerweg

De heer Heidenskipsterdyk

De heer R Cammingalaan

De heer

De heer Oosterom

De heer De Clegauwe

De heer Kloosterweg

De heer Faderhofstee

De heer De Bunders

De heer De Domp

De heer De Kolken

De heer Hemdijk

De heer Sielânsreed

De heer De Him

De heer Hoofden

De heer Kooireed

De heer Bolswarderweg

De heer Mouterij

heer

heer

heer

heer

De heer Stoombootkade

De heer Spoarleane

De heer De Kling

27

1

21

1

74

20

28

43

4

9

3

28

32

49

78

6

12

24

14

9

7

39

11

8

25

19

18

25

2

54

104

20

70

8723 EV

8651 CL

8603 EB

8629 RG

8757 JZ

8701 LL

8604 DA

8756 JN

8759 LA

8711 KH

8601 JV

8625 HZ

8748 CJ

8748 AE

8724 HP

8701 AA

8602 DG

8627 SM

8742 KV

8701 DS

8701 GR

8701 LC

8701 ZV

-28 8701 KA

A

BOLSWARD

SNEEK

SNEEK

FERWOUDE

HEEG

SNEEK

OPPENHUIZEN

SNEEK

erikkristiaan@hotmail.com

jentje.steringa@hetnet.nl

s.reitsma@comveeweb.nl

sjoerd.kooistra@planet.nl

80het024@kpn-officedsl.nl

hhegge@home.nl

janentrees@wanadoo.nl

bas.flapper@achmea.nl

dijkstra.menp@planet.nl

JelleBrouwer@planet.nl

marimarloes@home.nl

doetboermans@hotmail.com

space.bilker@castel.nl

beuteOZ@home.nl

pbvdakker@gmail.com

Email

BOLSWARD

KOUDUM

IJLST

SNEEK

pk.de.vries@tricat.nl

th.de-vries@wanadoo.nl

SCHARNEGOUTUM

GAAST

BOLSWARD

SNEEK

PIAAM

EXMORRA

WORKUM

SNEEK

OPPENHUIZEN

WITMARSUM

WITMARSUM

IT HEIDENSKIP

BOLSWARD

SNEEK

SNEEK

GAUW

BURGWERD

BOLSWARD

BOLSWARD

BOLSWARD

BOLSWARD

8701 WD BOLSWARD

8702 CJ

8607 NP

8607 HS

8761 PE

8621 CZ

8604 DK

8625 JD

8607 HP

Toevoeging
Huisnummer
huisnummer
Postcode Woonplaats

De heer Dames Masselinkstraat

mevrouw Mevrouw Fleardyk

heer

heer

heer

heer

heer

heer

heer

mevrouw Mevrouw Merkelstrjitte

heer

heer

heer

heer

heer

heer

heer

heer

heer

heer

heer

heer

mevrouw Mevrouw Oordje

heer

heer

heer

mevrouw Mevrouw Doniaburen

heer

mevrouw Mevrouw Hoofden

heer

mevrouw Mevrouw Koninginnepage

Tussenvoegsel
Voornaam Voorletter Aanhef brief
Aanhef

6

A Akkerman

A Attema

3

4

B Akker

2

Achternaam

A Akker

1

Tel.

6-sep-58

1-apr-72

Geb. Dat.

0515-577993 14-dec-68

0514-522828

0515-542186

0515-573747

0515-232613

0515-573026

0517-531980

0513-416876

0515-542384

0515-577883 13-nov-65

0515-572668

0515-573777

0515-574264 10-feb-46

0515-573023 23-apr-45

0515-574790 12-aug-53

20-jun-54

0515-541529 2-jun-61

06-10796894

2736942

1730371

2884321

2014963

1730150

2161583

301324

2666979

1279254

Lid nr.

positief

Schriftelijke reactie kandidaat

positief

positief

lijstduwer

positief

lijstduwer

positief

positief

positief

positief

positief

positief

positief

positief

positief

positief

lijstduwer

positief

positief

positief

positief

lijstduwer

lijstduwer

negatief

Bolsward

Nijefurd

positief

positief

Wymbritseradiel positief

Sneek

Wymbritseradiel lijstduwer

Wunseradiel

Bolsward

Sneek

Wunseradiel

Wunseradiel

positief

positief

Wymbritseradiel positief

Wunseradiel

Wunseradiel

Nijefurd

Bolsward

Sneek

Sneek

Wymbritseradiel positief

Wunseradiel

Bolsward

Bolsward

Bolsward

Bolsward

Bolsward

Bolsward

Sneek

Sneek

Wunseradiel

Wymbritseradiel positief

Sneek

Wymbritseradiel positief

Sneek

Gemeente

Súdwest Fryslân
Groslijst

Nr

13

14

Meer groen in de
woonomgeving?
Meer blauw
op straat?
Meer paars in
de politiek?
Brillen in
alle kleuren!

Julianastraat 55, Sneek - Tel. (0515) 417947
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Dichtbij en toekomstgericht
Dichtbij en toekomstgericht is de titel van het verkiezingsprogramma van CDA
Súdwest Fryslân. Dichtbij, omdat het CDA er is “foar alle friezen” van Súdwest
Fryslân. Toekomstgericht, omdat de nieuwe CDA afdeling wil werken aan een sterk
perspectief voor de burgers van Zuidwest-Fryslân. Dichtbij houdt in dat de CDA afdeling in de wijken en dorpen herkenbaar wil zijn voor de mensen. Vandaar dat gekozen is
voor een vereniging met regio’s. Iedere regio krijgt in het bestuur een bestuurslid. Maar
“Dichtbij” gaat pas leven, als de mensen betrokken worden bij politieke keuzes die
gemaakt moeten worden. Dat kan via regionale themabijeenkomsten met wethouders en
fractieleden. Wat vinden de leden en andere betrokkenen van de leefbaarheid, de sportvoorzieningen, het (christelijk) onderwijs, de gezondheidszorg, de werkgelegenheid,
etc. in hun eigen omgeving. Welke ideeën leven er om dat sterker te maken.
“Toekomstgericht” betekent dat je als CDA afdeling vandaag vertelt hoe je (over)morgen wilt wonen, leven
en werken in Súdwest Fryslân. Wonen in veilige en leefbare dorpen en wijken. Goede sport-, culturele, en
medische voorzieningen om te leven en te ontspannen. Een moderne middenstand, landbouw en toeristische sector voor duurzame werkgelegenheid. Verder als nieuwe gemeente naast een goede dienstverlening
(rijbewijzen, bouwvergunningen, etc.) aan de burgers, ook de taken oppakken die horen bij een gemeente
van de toekomst. Investeren in jeugd en jongerenzorg, mensen helpen die op zoek zijn naar ander werk,
tijdig zorgen voor goede (vaar)wegen om bedrijven met werkgelegenheid te houden of te krijgen.
“Toekomstgericht”: Súdwest Fryslân nog aantrekkelijker maken voor burger en toerist om er te vertoeven.
Als waarnemend voorzitter van het Overgangsbestuur heb ik met plezier en met waardering gezien hoe
CDA bestuurders en politici in Súdwest Fryslân werken aan dit perspectief.
Douwe Tamminga,
waarnemend voorzitter overgangsbestuur CDA Súdwest Fryslan.

•

Ledenzorg
Het CDA overgangsbestuur Súdwest Fryslân vindt het werk van de vele vrijwilligers
erg belangrijk, ja zelfs een pijler waarop ons “CDA huis” rust.
Het zijn de mensen die de CDA – bladen rondbrengen, die in tijden van verkiezing
onder andere folderen, die achter de schermen veel werk verzetten zodat alles soepel
verloopt.
Het zijn de bestuurders die in hun vrije tijd menig uur vergaderen en zorgen voor
een goed en correct verloop van verenigingsactiviteiten.
Het zijn de commissieleden die een verkiezingsprogramma samenstellen of kandidaten voor een nieuwe Raad bevragen en selecteren. En niet te vergeten allen die
bezig zijn met het campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te winnen voor
de partij.
Om uiting te geven aan onze waardering voor deze trouwe leden, komt er een notitie Ledenzorg; daar buigt
het overgangsbestuur zich momenteel over. Hierin wordt vastgelegd op welke wijze landelijke, provinciale  
en regionale CDA politici bedacht worden, maar ook wordt aangegeven de wijze waarop leden, vrijwilligers en besturen bedankt kunnen worden voor hun inzet.
Daarbij kunt u denken aan een bos bloemen of een boekenbon, een steunbetuiging of een gezellige avond,
het uitreiken van een CDA speldje of een Kerstattentie.
Kortom,  het CDA is dankbaar voor het vele werk en wil die waardering graag tonen.
Marten Boonstra
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Tegen de stroom in: campagne voeren, verkiezingen winnen!
“Wat voor werk doet u hier?”, vroeg de bezoekende President van de VS aan een
schoonmaker op Cape Canaveral. De schoonmaker antwoordde luid en duidelijk:
“wij brengen mensen naar de maan, meneer!”.
Een prachtige anekdote. Misschien had u hem al eerder gehoord. De schoonmaker
van de raketlanceerbasis die de wc’s boent, de keuken opruimt en de afwas doet.
Hij loopt er rond als één van de velen, maar toch weet hij het: ik doe mee! Zonder
mij lukt het niet. En geef toe, hoe onbeduidend op het eerste gezicht. Hij, deze
schoonmaker, heeft gelijk. Wie zou het anders doen? Wat voor sfeer zou er zijn
op de werkvloer als alles vies was?
Ons CDA heeft het moeilijk. Matige gemeenteraadsverkiezingen, peilingen met verlies. Het doet me
denken aan 2006. We verloren de gemeenteraadsverkiezingen. Op straat hadden we het moeilijk. Mensen
herkenden het CDA niet meer en gaven hun stem aan een andere partij. Vaak hun eigen tweede keuze, na
het CDA.
Het kan ook anders. Want de sleutel van succes zit hem niet in peilingen of kritiek, maar hoe jij op de
mensen overkomt. Voor je het in de gaten hebt, verkondig je, je eigen verlies. En daar zit nu precies onze
sleutel van succes. Je bent immers wat je uitstraalt. Zijn we niet allemaal zo? Twee vrouwen komen binnen.
De een treurig, de ander vrolijk. In wie stelt u, uw vertrouwen?
Kortom je bent wat je uitstraalt. Net als die schoonmaker op Cape Canavarel. Ja, hij was schoonmaker,
maar nog belangrijker, hij was onderdeel van een succesvol team. Er zitten wat mij betreft twee lessen in.
De eerste les is: wat je ook doet in de komende campagne, je doet er toe en kunt samen met je collega’s
het verschil maken. De tweede les: je bent wat je uitstraalt. Mensen hebben dat haarfijn door. Een flyer kan
mooi zijn, als degene die hem aan jou uitdeelt dat niet is, blijft dat beeld hangen. Zo simpel is het.
Laten we het daarom samen succesvol doen. Op 9 juni voor de Tweede Kamer en op 24 november voor
onze eigen gemeenteraad. Tegen de stroom in, gewoon de verkiezingen winnen. Ik doe mee! U ook?
Samen kunnen we het!
Sander de Rouwe
Voorzitter campagneteam CDA Súdwest Fryslân
s.derouwe@tweedekamer.nl
06-29592440

•

Campagne Súdwest Fryslân: VRAAG AANBOD
In deze nieuwe rubriek “vraag en aanbod” zet het campagneteam op een rij waar het mee bezig is en welke hulp
het kan bieden of juist kan gebruiken. Het campagneteam bestaat uit CDA leden uit de vijf fuserende gemeenten. Meer informatie over de leden en de contactpersonen bij u in de buurt kunt u vinden op www.cda-swf.nl
Aanbod:
- Campagnemateriaal voor de verkiezingen van de Tweede Kamer kunt u aanvragen bij Petra van den
Akker uit Sneek. Zij coördineert deze campagne namens het CDA Súdwest Fryslân. Bij haar kunt u
terecht voor vragen over materialen en / of activiteiten in het kader van de Tweede Kamer campagne.
- Op alle gemeentelijke borden komen CDA posters te hangen. Door de fusie van de afdelingen wordt dit
nu door het campagneteam gecoördineerd. Afdelingen hoeven dus in principe niet zelf te plakken. In
overleg met het provinciale campagneteam is er voor gekozen om vooral in te zetten op de regionale
kandidaten. Voor vragen kunt u terecht bij Pieter Greidanus uit Gauw.
- Mist u een CDA poster op een bord bij u in de buurt of is een poster verwijderd? Mail dan met campagneteam@cda-swf.nl en wij zorgen direct voor nieuwe posters.
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Vraag:
- Het campagneteam is op zoek naar een leegstaand winkelpand waar vanaf september tot en met de
gemeenteraadsverkiezingen een vrijwillig “CDA huis” ingericht kan worden. Vanuit dit “CDA huis”
coördineren we de campagne en maken we reclame. Kent u een pand in bijvoorbeeld Makkum, Sneek,
Bolsward, IJlst en of Workum? Laat het ons weten!
- Binnen het campagneteam zijn wij nog op zoek naar een CDA lid uit Nijefurd. Bent u die persoon en
lijkt het u leuk om mee te doen aan een enthousiast campagneteam? De klus is leuk, leerzaam en duurt
tot 1 december aanstaande. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Greidanus uit
Gauw.
- In de maand augustus is het weer prachtig fietsen in onze nieuwe aanstaande gemeente. Het campagneteam is op zoek naar CDA’ers die veel ervaring hebben met fietsen in onze regio. Wat is een mooie CDA
Súdwest route? Wie wil dit met ons organiseren?
- Kent u een jongere die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze samenleving? Het CDA wil deze
jongere graag in het zonnetje zetten en bedanken met een speciaal jongerenlintje. Aanmelden kan bij
Doet Boermans uit Bolsward.
- Geen goede campagne, zonder goede kandidaten én financiën. Voor de uitvoering van onze campagneplannen hebben wij geld nodig. Wilt u bij het geven van uw giften alstublieft ook denken aan onze aanstaande campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen? Alle giften (aftrekbaar) zijn van harte welkom
en worden direct besteedt aan de lokale campagne. Giften kunt u storten op rekeningnummer 650183991
t.n.v. CDA Súdwest Fryslân.
Vragen / reageren? Graag! U kunt mailen op: campagneteam@cda-swf.nl. Bellen kan ook. Pieter Greidanus
secretaris Campagneteam: 0515-521866 / 0625211828. Graag tot horens!

•

Vrijdag 4 juni: Verkiezingsbijeenkomst CDA Súdwest Fryslân!
Vrijdagavond 4 juni bent u van harte uitgenodigd op de eerste grote openbare verkiezingsbijeenkomst
van het CDA Súdwest Fryslân! Deze avond staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen en de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Staatssecretaris en oud partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt is samen
met velen anderen onze special guest! Zet het in uw agenda en kom naar deze mooie bijeenkomst! Neem
vrienden, familie, bekenden mee!
Wat?

Verkiezingsbijeenkomst CDA Súdwest Fryslân

Wie?

O.a. Marja van Bijsterveldt, Jan Bargboer Joop Atsma & Sander de Rouwe

Waar?

Loonbedrijf Henk Brandsma (van: Rock bij Rein), Wolsumerwei 2 in Wolsum

Hoe laat? Schuur open: 19.30 uur, start 20.00 uur.
Speciaal: het campagneteam is bezig om vanuit elke afdeling (Bolsward, Sneek Wúnseradiel, Nijefurd en
Wymbritseradiel) een boot te laten varen naar deze bijeenkomst. Wilt u gezellig meevaren? Of heeft u een
boot ter beschikking? Bel of mail dan met coördinator Doet Boermans uit Bolsward: dboermans@hetnet.
nl of 0515-574790
Komt allen, we maken er een hele mooie en bijzondere campagneavond van!

•

18

De laatste maanden
De laatste maanden is het erg druk op het gemeentehuis in Witmarsum. Heel begrijpelijk, zult u denken, want de drukte rond de fusie doet zich voor en het gewone werk
gaat ook gewoon door. En dat is precies wat er gebeurt. Het is te merken dat veel
ambtenaren hun steentje moeten bijdragen in de grote klus om één grote gemeente te
maken en van vijf aparte organisaties te komen tot één nieuwe organisatie. Voorwaar,
een klus van formaat. Daar naast moeten veel regelingen gelijk getrokken worden,
waarbij alles wat met financien te maken heeft, voorrang krijgt. Immers, voor 2011
moet er een begroting liggen die voor alle burgers in de nieuwe gemeente dezelfde
leges en heffingen geeft. Dat vraagt een scherpe scheiding in dringende zaken en
minder dringende zaken, dingen die beslist voor 1 januari 2011 geregeld moeten zijn
en dingen die ook eventueel later kunnen. Verder gaat het gewone werk ook door. Dat moet ook doorgaan,
omdat het voor burgers en bedrijven erg lastig zou zijn als zij hinder zouden ondervinden van de grote klus
die fusie heet. Dat is dus voor iedereen hard werken geblazen.
Als wethouder vind ik het erg belangrijk en ook de plicht en verantwoordelijkheid om Wûnseradiel zo goed
mogelijk in te sluizen in de nieuwe gemeente. Een punt van belang vind ik hoe de nieuwe gemeente omgaat
met macht. Immers, een grote gemeente betekent meer macht. Macht ten opzichte van de omgeving, maar
ook tegenover eigen burgers en bedrijven. Macht behoort niet heersend te zijn, maar dienstbaar. Niet slaafs,
zo van u vraagt, wij draaien, maar in oprechtheid de afwegingen maken om tot goede besluiten te komen.
Daarbij hoort aandacht te zijn voor de individuele burger, voor dorps- en wijkgemeenschappen, voor bedrijven, voor bedrijfssectoren. Aandacht betekent een luisterend oor, weten wat er leeft en wat mensen bezig
houdt. Ik besef dat dit inspanning vraagt, maar het is zeer de moeite waard die inspanning te leveren.
Naast al deze drukte is het goed ook eens even tijd voor bezinning te nemen. Zo'n moment van bezinning
had ik bij de 4 mei herdenking in Exmorra. Indrukwekkend vond ik daar het verhaal over Hendrik Postma
die sneuvelde bij Makkum, terwijl zijn dorp Exmorra al bevrijd was. Het is goed om daar als gemeenschap
van mensen bij stil te staan en inspiratie uit te putten. Met deze diepe gedachte in het achterhoofd zal het
zeker lukken om in onze nieuwe gemeente op een goede wijze met elkaar om te gaan. Nog ruim een half
jaar en dan is het zo ver. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.
Met groet, Rein Boersma

•

SGP en parlementaire democratie
Begin april 2010 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door het Clara Wichmanfonds. De vraag die voorlag was of de Staat, door ondertekening van het VN-Vrouwenverdrag, verplicht is om discriminatie van vrouwen bij
politieke partijen te bestrijden. In dit concrete geval richtte het Clara Wichmanfonds
haar pijlen op het uitsluiten door de SGP van haar vrouwelijke leden van het passief
kiesrecht. De Hoge Raad heeft het Clara Wichmanfonds gelijk gegeven. De Hoge
Raad heeft bepaald dat de SGP vrouwen niet anders mag behandelen dan mannen en
hen daarom niet mag uitsluiten van kandidatenlijsten voor verkiezingen. Dat betekent
dat de Staat vrouwendiscriminatie bij de SGP niet langer mag tolereren.
Een begrijpelijke uitspraak? Op het eerste gezicht wel. Vrouwendiscriminatie is volgens de Grondwet en het VN-Vrouwenverdrag niet toegestaan. De SGP past een vorm
van vrouwendiscriminatie toe en het is begrijpelijk dat de Hoge Raad hierin niet mee kan gaan.
Toch is een andere visie op deze zaak ook denkbaar. Die andere visie wordt verwoord door Ger Groot,
hoogleraar filosofie aan de Universiteit Nijmegen, in een artikel van zijn hand in NRC Handelsblad van 17
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april met de titel “Bescherm de SGP of verkwansel de rechtstaat”. Zijn opstelling komt kort gezegd hier op
neer dat de Hoge Raad met deze uitspraak over de SGP de fundamenten van de parlementaire democratie
aantast. Volgens Ger Groot  bevestigt de uitspraak van de Hoge Raad onder de mom van democratische
vrijheid, een afkalvende tolerantie jegens alles wat in Nederland niet tot de politieke mainstream behoort.
Ger Groot schrijft: “Dit arrest heeft gevolgen voor iedere politieke partij die zich verzet tegen enig element
in de (grond)wet of in de door Nederland ondertekende verdragen, en zich dienovereenkomstig organiseert”. Ger Groot gaat verder door te stellen dat de uitspraak van de Hoge Raad tot gevolg heeft dat de
SGP “in handelen en gestalte iets anders moet doen uitschijnen dan wat zij in diepste overtuiging omhelst.
Daarmee wordt de SGP gedwongen tot een ongeloofwaardigheid die de verdediging van haar ideeën feitelijk onmogelijk maakt en haar politieke vrijheid beknot”. “Dat is ernstig want het tast de fundamenten van
de parlementaire democratie aan”, aldus Ger Groot.
Ook het CDA is van mening dat het onjuist is om vrouwen anders te behandelen dan mannen als het gaat
om de toedeling van het passief kiesrecht. Maar het is goed dat Ger Groot ons wijst op een wezenlijk
element van onze rechtstaat. Namelijk de vrijheid van een politieke partij om standpunten in te nemen die
niet overeenkomen met wat algemeen als maatschappelijk aanvaardbaar wordt beschouwd. Zo ook het
standpunt van de SGP over passief vrouwenkiesrecht. Het is de democratische vrijheid van de burger om
zich tijdens verkiezingen uit te spreken over een dergelijke standpunt en om een partij, in dit geval de SGP,
al dan niet te steunen.
Opmerkelijk is verder dat de uitspraak van de Hoge Raad haaks staat op de uitspraak van de Raad van State
(LJN BB9493) uit december 2007 waarbij de Raad van State heeft geoordeeld dat het niet geoorloofd was
om de subsidie aan de SGP stop te zetten.
De Raad van State stelde in december 2007 het volgende: “gelet op het belang van politieke partijen voor
het functioneren van het democratisch staatsbestel, zijn maatregelen die een politieke partij beperken in
haar vrijheden en rechten slechts onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd. Ook een partij wier
gedachtegoed wat betreft de gelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen afwijkt van heersende opvattingen en actuele rechtsontwikkelingen, dient, behoudens ieders verantwoordelijkheid ingevolge
het strafrecht, onbelemmerd te kunnen deelnemen aan het publieke debat. Het uitsluiten van een dergelijke
politieke partij van subsidiëring zou haar ten opzichte van de andere partijen in een aanmerkelijk nadeliger
positie brengen in een context waarin alle partijen juist op gelijke voet aan het parlementaire debat moeten
kunnen deelnemen. Daardoor zou de legitimiteit van de uitkomst van het debat worden ondermijnd.”
De Raad van State overwoog ten aanzien van de SGP tevens:  “Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens (EHRM) acht terughoudendheid geboden bij het beperken van politieke partijen in hun fundamentele
vrijheden, nu deze partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van een pluriforme, democratische
samenleving. Het EHRM acht ingrijpen alleen gerechtvaardigd in het geval door de nationale rechter
is vastgesteld dat de desbetreffende politieke partij een concreet gevaar oplevert voor de democratische
rechtsorde, zoals die ook aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden ten grondslag ligt …… Een dergelijke situatie doet zich hier niet voor.”
Ten aanzien van het standpunt van de SGP moeten we de woorden in gedachten houden van Evelyn
Beatrice Hall. Zo’n 100 jaar geleden neergeschreven. “I disapprove of what you say, but I will defend to
the death the right to say it”. Dat betekent dat in dit geval de SGP niet monddood moet worden gemaakt
via de rechter, maar dat we, ook als CDA, de opvatting van de SGP over het passief vrouwenkiesrecht met
argumenten moeten (blijven) bestrijden. Dat is democratisch gezien de juiste weg.
Henk Jan Greven
fractievoorzitter CDA Sneek

•
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Skûtsjesilen
Het Friese skûtsje werd rond 1855-1860 ontwikkeld. Van dit scheepstype zijn er tussen
1887 en 1933 rond 1200 exemplaren gebouwd. Er zeilen nog circa tachtig van deze
historische schepen mee in wedstrijden bij de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) en
de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). Het Friese skûtsje is een bijzonder waardevol cultuurgoed waar Fryslân en in het bijzonder de Zuidwesthoek trots
op mag zijn. Als de schepen statig over de meren glijden of bij Stavoren het IJsselmeer
doorklieven herleeft de geschiedenis.
“’Zeilen en Trots”’; zijn woorden die passen bij het Friese skûtsje en het CDA.
De landelijke, maar ook de mondiale ontwikkelingen hebben geleid tot een heftige politieke economische
storm voor ons land en gemeente. De financiële crisis, de toenemende werkeloosheid, de verkilling van
onze maatschappij raken ons allemaal. Objectief beschouwd, invloeden die wereldwijd zijn ontstaan maar
verstrekkende gevolgen hebben dicht bij huis.
Het raakt mij zeer als mensen of kennissen van dichtbij werkeloos raken of moeite hebben de touwtjes aan
elkaar te knopen. Het is enorm verdrietig dat juist in die heftige storm ons kabinet is gevallen doordat een
deel van de bemanning het schip heeft verlaten. Het hoe en waarom blijft een vraag. Dit neemt niet weg dat
het CDA een partij is die haar verantwoordelijkheid kent en neemt, zelfs in de zwaarste storm. Het Bijbelse
verhaal over de storm op het meer van Tiberias spreekt mij altijd aan en zegt veel over ons vertrouwen en
geloof in een veilige thuiskomst.
Het CDA is een partij die koers durft uit te zetten om het schip naar rustige wateren te loodsen omdat het
gaat om verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Gespreide verantwoordelijkheid is voor mij de persoonlijke reden om juist voor het CDA te kiezen. Verantwoordelijkheid nemen, koers durven uitzetten, werken
aan een sociaal- economisch stabiel en veilig land; dat zijn de onderwerpen die de kiezers aanspreken. Het
CDA is mijn partij en op dat Skûtsje wil ik de zeilen bijzetten ondanks de stormen en de vaste groep “beste
stuurlui staan aan de wal”‘.
In de afgelopen jaren hebben de vijf CDA afdelingen een bijzondere wedstrijd gezeild met als doel te
komen tot de herindeling. Het was ronduit bewonderenswaardig om te zien hoe de CDA-fracties van alle
afdelingen samengewerkt hebben om te komen tot dit besluit.
Ondanks de “communicatieve stormen”’ hebben de afdelingen, besturen, fracties en CDA wethouders
koers weten te houden. Ik wil niet alleen de CDA fractie van Nijefurd daarmee complimenteren, maar ook
alle andere partners/collega’s. De solidariteit was typerend CDA en een goede reden om trots te zijn op de
mensen binnen onze afdelingen en partij.    
In november zullen de verkiezingen plaatsvinden en zal een nieuwe bemanning met het CDA skûtsje
beginnen aan een grote uitdaging.
Zeilen typeert zich door samenwerken. Elk bemanningslid in de nieuwe fractie telt en niemand kan
gemist worden. Zeker niet bij zwaar weer! De roerganger, de fokkenist, de peiler, elk bemanningslid is
even belangrijk. De nieuwe CDA bemanning staat een stevige taak te wachten. Een taak die mede door
de economische crisis nu al in een ander daglicht is komen te staan. Door de teruglopende inkomsten zal
de gemeente begrotingstechnisch scherp aan de wind moeten gaan zeilen. Aan de andere kant liggen er
geweldige uitdagingen in het verschiet om de gemeente nieuw elan te geven, de dienstbaarheid naar de
burgers te verbeteren en te zorgen voor een goed en veilig woonklimaat. In het CDA programma is een
stevig fundament gelegd voor een koersvaste toekomst. We hebben daarbij uw steun hard nodig. Laat de
verkiezingen van november 2010 een kampioenswedstrijd worden voor het CDA skûtsje. Ik reken op u.
Het gaat u allen goed,
Maarten Offinga
Voorzitter CDA Nijefurd.

•
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Statenlid??
Voor de CDA leden van Bolsward ben ik al een bekende verschijning met een kort artikeltje in CDAandacht. Echter in de andere gemeenten van de nieuw te vormen gemeente
zou dit wel eens anders kunnen zijn. Daarom stel ik me allereerst nog even kort voor.
Mijn naam is Fernande Teernstra en ik mag deelnemen aan de CDA Statenfractie
Fryslân sinds 2006 in Provinciale Staten. Ik ben 27 jaar jong en woonachtig in Bolsward
met mijn vriend en hond. Mijn portefeuille is kort gezegd alles wat groeit en bloeit maar
in wat langere termen behartig ik voor het CDA de onderwerpen Natuur, Landbouw,
Streekplan incl. windenergie en Landelijk gebied. Hier vallen vele deelonderwerpen
onder, denk maar eens aan Natura 2000, EHS, ganzenbeleid, grootschalige landbouw,
glastuinbouw, weidevogelbeheer. Kortom, heel veel verschillende aspecten van de provincie mag ik behandelen in de staten.
Daarnaast heeft ieder Statenlid van onze fractie een aantal contactgemeenten toegewezen gekregen. Voor
mij zijn dit Bolsward, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Dat betekent dat ik voor deze fracties het eerste
aanspreekpunt ben richting de Statenfractie en daarnaast probeer ik de fractie regelmatig te bezoeken en de
algemene ledenvergaderingen bij te wonen. Natuurlijk ben ik ook bereikbaar voor andere fracties, zeker als
het onderwerpen vanuit mijn portefeuille betreft. Dus mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben welke u aan de CDA Statenfractie Fryslân wil stellen, schroom dan niet contact met me op te nemen:
teernstra@sis.fryslan.nl.
Voor een ieder in onze gemeente komt er een roerige tijd aan qua verkiezingen en de vorming van een
nieuwe gemeente. Als we gezamenlijk als CDA-ers onze schouders eronder zetten en staan voor onze
kernwaarden ben ik ervan overtuigd dat we een goede uitslag neer kunnen zetten. Ik wens iedereen heel
veel succes met zijn activiteiten!

•

Súdwest Fryslân: Samen en toch eigen

Begin mei mocht ik ruim dertig Bolswarders begeleiden tijdens een bedevaart naar
Lourdes. Het was weer een geweldige week. In totaal reisden zo’n 700 mensen vanuit
Nederland per trein, vliegtuig of bus naar deze Franse bedevaartsplaats. Lourdes is
voor mij een tweede thuis, ik ben er mee opgegroeid en nu groeien onze drie dochters
(7, 5 en 2 jaar) er mee op, want zij waren ook mee (maar dat is een ander verhaal).
In die grote bedevaart had dat kleine clubje Bolswarders hun eigen plek. We hadden
de Bolswarder vlag mee bij de vieringen en processies, onze pastoor was mee, we
hadden twee jongeren mee die de mis dienden als acoliet en misdienaar, én de dirigente en organiste waren beide Bolswardse. Samen beleefden we de hele week, met
alle bijzondere en mooie momenten. Tijdens de vieringen waren we één met die hele
Nederlandse bedevaart, al was het natuurlijk wel erg leuk dat onze pastoor tijdens
viering een stukje in het Fries deed (overigens volledig tegen het protocol).
Als Nederlandse bedevaart liepen we samen met ruim 10.000 andere pelgrims van over de hele wereld in
de Lichtprocessie. Dat is dan zo’n moment, dat ik me realiseer dat ik samen met al die mensen hetzelfde
geloof deel en dat we deel uitmaken van een veel groter geheel. En dat is een goed gevoel.
Hetzelfde geldt uiteindelijk ook voor Súdwest Fryslân. In eerste instantie zullen veel mensen wijk-, dorp-,
of stadsgericht zijn. Als je vervolgens op een andere schaal gaat kijken zullen zij zich prima thuisvoelen in
die grote gemeente. En als een Limburger de Tour de France wint, zijn we állemaal apetrots!
Samen gaan we er een heel mooie gemeente van maken, terwijl ieder dorp en iedere stad toch zijn eigen
identiteit houdt. En dat zal juist de kracht van Súdwest Fryslân worden: al die lapjes die samen een geweldige deken vormen.
Patrick Janssen,
Voorzitter CDA Bolsward.
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Orgaan voor CDA Súdwest Fryslân
Prima!, ons nieuwe gezamenlijke orgaan voor CDA Súdwest Fryslân. Belangrijk
ook, want de datum van 1 januari 2011 komt gestaag dichterbij.  
Dit nieuwe orgaan kent een aantal voordelen. Zo komt u snel en efficiënt te weten
wat er allemaal speelt. Ook vind ik deze kennismaking met nieuws, wetenswaardigheden, en  nieuwe gezichten belangrijk in het licht van teambuilding. Want bij het
CDA gaat het vooral om het woord samen.
Wat is het nieuws uit het college van B & W van Wymbritseradiel op dit moment? .
Als eerste noem ik het opwaarderen van onze dorpshuizen. Het achterstallig onderhoud van de dorpshuizen wordt weggewerkt en er wordt geïnvesteerd in duurzame maatregelen. Dit om de
dorpshuizen in een goede staat van onderhoud en met een gezonde exploitatie over te dragen aan de nieuwe
gemeente. Als tweede vindt een inhaalslag plaats aan het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen
zoals wegen, damwanden en beschoeiingen. Begin mei heeft de raad van Wymbritseradiel besloten het achterstallig onderhoud weg te werken door voor een bedrag van 1,8 mln. euro te investeren in dat onderhoud.
Ook hier is het doel een goede overdracht van de gemeentelijke eigendommen naar de nieuwe gemeente.
Verder ligt het in de bedoeling om in de maand juni het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied
vast te stellen. Een omvangrijk bestemmingsplan voor het gehele buitengebied. De eerste stappen zijn al
gezet in 2006, het bestemmingsplan zit nu in de laatste fase: de besluitvorming door de raad.
Ook een belangrijk bestemmingsplan want met dit plan wordt enerzijds het mooie buitengebied beschermd,
maar zijn er ook ontwikkelingen mogelijk. U moet dan denken aan de mogelijkheden die de landbouw
krijgt om in te spelen op trends als grotere en hogere stallen, zij het binnen voorwaarden zoals het aanbrengen van erfbeplanting. Ook krijgen boeren die een tweede tak willen beginnen de mogelijkheden daarvoor.
Ik noem de mogelijkheid om een kleine camping te beginnen of het uitbreiden van een bestaande boerencamping. Ook biedt het nieuwe bestemmingsplan kansen voor vrijkomende originele boerderijen. U moet
dan denken aan appartementen of een passend bedrijf in de oude pleats.    
Als laatste iets over het vervolg van het Friese meren project. In de eerste fase is in Wymbritseradiel al
fors geïnvesteerd. Maar we gaan ook meedoen in het vervolg, de tweede fase. Dan gaat het om het (nog)
aantrekkelijker maken van onze dorpen aan de meren en het verhogen van de bestedingen door toeristen
aan de wal. Hiervoor zijn de dorpen Oudega, Woudsend, Heeg en de stad IJlst in beeld.
De voorbereidingen van deze plannen zijn al gestart, de uitvoering zal onder de nieuwe vlag van Súdwest
Fryslân plaatsvinden. Maar dat geldt zo langzamerhand voor meer onderwerpen!
Ik spreek de wens uit dat u met alle bijdragen in dit CDA blad snel op de hoogte komt van wat er allemaal
speelt in de gemeente Súdwest Fryslân en wie daar allemaal een CDA steentje aan bijdragen.
Douwe Attema,
wethouder gemeente Wymbritseradiel  

•
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Jan Bargboer naar Zuid-Afrika namens VNG-international:
De gemeente Sneek is 2 jaar geleden door Wetterskip Fryslân gevraagd te participeren
in het VNG-international project in Zuid-Afrika. In de week van 1 t/m 8 mei jl. was
er in Zuid Afrika een uitwisseling tussen een aantal bestuurders en ambtenaren van
de gemeente Sneek/ Wetterskip Fryslân, de delegatie uit Zuid-Afrika bestaande uit
vertegenwoordigers van de Catchment Management Agency Breede Overberg (waterschap Breede Overberg) en de twee gemeenten Breede Vallei en Overstrand die in het
beheersgebied van dit waterschap liggen. Namens de gemeente Sneek was ik bestuurlijk
afgevaardigd, samen met een beleidsambtenaar water en het afdelingshoofd “openbare
werken”.
De uitwisseling van kennis staat in het project centraal. In Zuid-Afrika wordt de afgelopen jaren hard gewerkt
aan het opzetten van een systeem van waterschappen. De uitwisseling geeft het bestuur van het CMA de
mogelijkheid te zien hoe een en ander in Nederland georganiseerd is. Nederland kan op zijn beurt leren van
de moderne Waterwet die Zuid-Afrika heeft en de manier waarop zij omgaan met de verdeling van water.
Millenniumdoelen
De deelname van de gemeente Sneek aan dit project past goed bij de ambities van de gemeente om zich te
ontwikkelen tot proeftuin op het gebied van waterinnovatie, watermanagement en waterkwaliteit.
Als millenniumgemeente wil Sneek daarnaast graag helpen om schoon water
beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Deelname aan dit project
sluit goed aan bij deze doelstelling.
Dergelijke uitwisselingsprojecten moeten goed worden voorbereid met de Zuid-Afrikaanse partners. Het
programma bedroeg 4,5 dag intensief werken met o.a. bezoeken aan de 2 gemeenten, het CMA en een
eindconferentiedag. De eindconclusies van het bezoek zullen aan de diverse besturen worden voorgelegd
en zijn de basis voor een eventueel vervolg op de 2e fase van het project. In de 1e fase was de gemeente
Sneek niet betrokken, de VNG heeft in de 2e fase aangedrongen op gemeentelijke betrokkenheid.
Vaak wordt me de vraag gesteld of een dergelijk bezoek concrete resultaten oplevert.
Daarvoor moet ik inzoomen op de doelstellingen van het project. De uitwisseling van informatie, kennisdeling, opleiding e.d. wordt “capacity building” genoemd. Bestuurlijke delegaties moeten zo veel mogelijk
worden voorkomen, alleen bij de start of een evaluatie van een projectperiode zijn dergelijke bijeenkomsten
zinvol. Verder wordt er door ambtenaren van de gemeente Sneek/ Wetterskip Fryslân geholpen bij zogenaamde “hands on” trainingen: daadwerkelijke hulp bij het opwaarderen van de waterzuiveringsinstallatie/
de rioleringssystemen/ stedenbouwkundige planning van steden/ duurzaamheid.
In juni van dit jaar zal een 3-tal deskundigen van de gemeente/ Wetterskip Fryslân gaan helpen bij het verbeteren van een rioolwaterzuivering in één van de deelnemende Zuid-Afrikaanse gemeenten.
In een eerder bezoek van de delegatie uit ZuidAfrika aan Nederland hebben onze medewerkers informatie overgedragen over onze
wijze van afvalscheiding. Inmiddels bleek de
gemeente daar voorzichtig mee gestart. Met
een doelstelling van 8% afvalscheiding en een
relatie van 5,4% hadden ze de eerste stappen
gezet, door inzet van “zwarte zakken” voor
restafval en “doorzichtige zakken” voor droog
afval (glas/ papier/ blikjes/ plastics). Gelet op
het grote aantal werklozen (en dus gezinnen
zonder enige vorm van inkomen) werd de verwerking van het afval nog volledig handmatig
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gedaan zonder enige vorm van automatisering. Wat ook opviel is dat iedereen voor zichzelf werkte en dat
er geen sprake was van enige vorm van samenwerking en dus efficiency in de werkzaamheden.
Tevens hebben wij indringend gesproken met de gemeenten over de problemen met de zogenaamde “informal settlements”. Deze (illegale) krottenwijken vliegen als paddenstoelen uit de grond en vormen een groot
probleem voor het milieu. In Worcester liet men ons een dergelijke wijk zien waarin dagelijks tientallen
gezinnen zich vestigden. Doordat de gemeenten onvoldoende middelen hebben voor “services” (sanitatie/
water/ elektriciteit etc) ontstaan er onmenselijke situaties door vervuiling van het eigen leefgebied. In dit
geval was er ook nog eens sprake van een “informal settlement” in een droge rivierbedding die bij een
overstroming voor de nodige problemen zou zorgen.
Het is indrukwekkend om te zien hoe de twee
bezochte gemeenten bezig zijn om de situatie
in het land aan te pakken. Er wordt daadwerkelijk hard gewerkt aan de vele uitdagingen,
“challenges”. Onze bijdrage/ het project wordt
door de Zuid-Afrikaanse partners zeer op prijs
gesteld.
Ontwikkelingssamenwerking is op zich geen
gemeentelijke taak. Het is een rijkstaak. De
VNG is door het ministerie van Buitenlandse
Zaken gevraagd om in het kader van Logo
South projecten invulling te geven aan het versterken van overheden in diverse buitenlandse
landen. Er zijn geen kosten voor de gemeente
aan verbonden. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat zij delen in onze rijkdom. Dat doen we niet met concreet geld of met projecten, maar met de uitwisseling van kennis/ ervaring en opleiding.
Volgens mij past een dergelijk project ook
heel goed in de traditie van het CDA. Onze
Christendemocratische waarden en idealen
solidariteit en rentmeesterschap zijn daarbij
belangrijke begrippen. In het land waar 79,7%
van de bevolking Christen is valt ook op dat
men zich absoluut niet schaamt voor het
Evangelie. Op een waardige wijze wordt daar
invulling aan gegeven door o.a. tafelgebeden
en liederen. Al met al een project wat navolging verdient en wat absoluut meerwaarde
heeft.

Ik ben van mening dat de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân op een verantwoorde wijze om zal moeten
gaan met een eventueel vervolg op het project. Op die wijze blijven we in gezamenlijkheid duurzaam
investeren in solidariteit en rentmeesterschap.
Jan Bargboer
Wethouder duurzaamheid Gemeente Sneek

Delen uit dit artikel zijn overgenomen uit persbericht gemeente Sneek najaar 2009
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CDA afdeling Wûnseradiel
Een periode van overgang is aan de ene kant iets afbouwen en aan de andere kant ben
je aan het opbouwen. Het is een periode van afstand en afscheid nemen en een periode
van opdoen van nieuwe ervaringen en contacten.
De laatste 1,5 jaar bestonden voor het bestuur voor een groot gedeelte uit het opbouwen
van de samenwerking tussen de andere CDA besturen en het vormen van het overgangsbestuur . Het betekende  ook dat het onderhoud in onze “oude” afdeling wel eens onder
druk heeft gestaan. Daar zijn zeker opmerkingen over gekomen, maar aan de andere
kant was er ook begrip voor dat door de fusie er behoorlijke bestuursdruk was.
Dit hele proces hebben we vanuit de grondbeginselen van het CDA  gedaan.
- Publieke gerechtigheid: we zijn heel vroeg begonnen met het organiseren van het overgangsbestuur;
daardoor hebben we de tijd gehad om onze verantwoordelijkheid te nemen. Er hebben totaal 80 mensen
aan meegewerkt de laatste 1,5 jaar. Openheid in communicatie en betrokkenheid vanuit veel geledingen
is onze basis geweest.
- Gespreide verantwoordelijkheid: het overgangsbestuur bestaat uit 10 leden uit de gemeenten, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. Daardoor ontstond een verantwoordelijkheid die op iedere
gemeente evenveel ruste. Ook mede door het betrekken van zoveel mensen is de verantwoordelijkheid
goed verdeeld over veel leden.
- Solidariteit: vanaf het begin is er een grote saamhorigheid geweest. Natuurlijk hebben we discussie
gehad en waren we het in beginsel niet altijd eens. Toch is de solidariteit groot in het overgangsbestuur
en de verschillende commissies. Draagvlak en consensus, dat zijn voor ons de sleutelwoorden.
- Rentmeesterschap: vanaf het begin van het proces is er besloten dat de middelen die alle CDA afdelingen op dat moment ter beschikking stonden en de grote uitgaven die nog gedaan moesten worden,
werden gecommuniceerd naar het overgangsbestuur. Hierdoor kreeg je een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de financiële middelen en daardoor hebben we de mogelijkheid om nu en in de toekomst
een verantwoorde financiële positie op te bouwen.
Het goede bewaren en het nieuwe ontwikkelen, dat is centraal komen te staan. Samenwerken en naar
elkaar luisteren dat is de manier geweest zoals wij het hebben gedaan, en dat is de manier waarop we de
campagne voor zowel 9 juni als voor de gemeentelijke verkiezingen in november in willen gaan.
CDA Wûnseradiel
Sijbren Mulder

•
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De levende gemeente
Ga uit van eigen kracht, je eigen idealen en draag die uit met enthousiasme en overtuiging en durf. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de langere termijn.
Maak een afweging tussen individueel belang en groepsbelang. Zoek de samenhang
tussen belangen. Concentreer je op mogelijkheden. Laat je niet leiden door onmogelijkheden. Durf te kiezen en te beslissen en verantwoordelijkheid te nemen. Daarvoor ben
je gekozen.
Stel de vraag; wat bieden we de inwoners van de gemeenten? Welke maatschappelijke ontwikkelingen
zijn gaande? Hoe ontwikkelt zich wet- en regelgeving? Wat is de positie van automatisering en digitale
dienstverlening?
Wat zijn de doelstellingen en wat vraagt de maatschappij? Hoe willen we hier als gemeente op inspelen en
hoe kunnen we dit bereiken, niet alleen dit jaar, maar ook over 5 of 10 jaar?
Schaalvergroting is geen doel op zich, maar kan wel een middel zijn (met wel belangrijke randvoorwaarden) om je doelstellingen te realiseren.
Met als hoofdlijn bij doelstelling en realisering steeds de toetsing aan de vier uitgangspunten van het CDA:
Publieke gerechtigheid; gespreide verantwoordelijkheid; solidariteit en rentmeesterschap .
Daarnaast is een aantal thema’s uitgewerkt en ingebracht in het visiedocument voor de nieuwe gemeente
en in het verkiezingsprogramma van het CDA Sûdwest Fryslân, o.a. het kernenbeleid, dienstverlening aan
burgers, borging evenwicht stad en platteland, op welke wijze bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging, hoe om te gaan met zelfregulerende woonkernen en belangenorganisaties.
Het terugdringen van gemeenschappelijke regelingen om het beleid bij de gemeente terug te krijgen, waardoor weer een democratische legitimatie ontstaat.
Welke eisen stellen we t.a.v. toekomstige lastenverdeling?
Verantwoordelijkheid t.o.v. naburige gemeenten en provincie.
Randvoorwaarden voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, financieel beleid, sociaal maatschappelijk
beleid, verkeer en  veiligheid.
Kort gezegd, genoeg uitdaging om te kiezen.
Een uitdagend verkiezingsprogramma is klaar.
Het CDA kan en wil hiermee de uitdaging aangaan om dit te realiseren; door dichtbij en toekomstgericht
te zijn.
Siebren Reitsma, fractievoorzitter Wûnseradiel.

•
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Het CDA en het sociaal beleid
Het zijn roerige tijden in politiek Nederland. De val van het vierde kabinet Balkenende
zorgt voor veel onzekerheden. Dit geldt niet alleen voor de gemeenten maar ook voor
de burgers individueel kan dit gevolgen hebben. Stel je verliest je baan en je komt in
de WW, wanneer vindt ik weer een nieuwe baan?
Wat zijn de gevolgen voor mij en mijn gezin? Kan ik op de overheid rekenen? Wij
als CDA zijn van mening dat wanneer de burger het zelf niet meer kan, de overheid
moet worden gewezen op de zorgplicht die zij heeft naar de burger toe. Natuurlijk is
de burger zelf eerst verantwoordelijk voor het zoeken naar ander werk. Het CDA is
van mening dat de nu bestaande voorzieningen  op peil moeten blijven. Als gemeente
zullen wij actief naar werkgelegenheid moeten zoeken en de bestaande werkgelegenheid proberen te
behouden. Waar mogelijk moet de gemeente nieuwe en bestaande bedrijven faciliteren in de vorm van
subsidie en het afgeven van de gevraagde vergunningen tegen aantrekkelijke tarieven.
De CDA fractie wil niet voor haar verantwoordelijkheid weglopen nu het allemaal wat minder gaat. De
mensen kunnen op het CDA rekenen in voor en tegenspoed en men mag het CDA hier ook op aanspreken.
Er zal een nieuw kabinet komen. Zoals het er nu voor staat van een andere samenstelling dan het vorige.
Aan het CDA de taak om haar eigen beginselen uit te dragen en in de onderhandelingen duidelijk aan te
geven waar deze partij voor staat. Bezuinigingen moeten, dat is duidelijk voor iedereen. Maar bezuinig
eens niet eerst op de groepen waar het al moeilijk is, laat deze met rust. Elke bezuiniging zal waar dan
ook pijn doen en het zal mensen treffen die dit liever ook niet willen. Als het aan het CDA ligt worden de
bezuinigingen op een verantwoorde manier uitgevoerd met onderbouwde argumenten . Het sociale gezicht
van het CDA zal duidelijk aanwezig zijn tijdens de komende bezuinigingen.
Het bovenstaande geldt niet alleen voor het landelijke CDA. Ook de nieuwe gemeente SWF heeft straks
een eigen verantwoordelijkheid met een eigen sociaal beleid. Door de omvang van deze nieuwe gemeente
zijn er mogelijkheden om het eigen sociale beleid op orde te houden, en waar nodig aan te passen voor
mensen die dit extra nodig hebben. Dit voordeel van schaalvergroting wordt niet voldoende uitgedragen,
maar is zeker een punt wat aandacht verdient. Het CDA moet ook in de nieuwe gemeente het belang van
alle burgers dienen en goed weten wat er onder de burgers leeft. De raadsleden van het CDA zullen dan
ook midden in de wijken en dorpen zich moeten laten zien. Luisteren wat er gaande is en daar in al haar
beslissingen rekening mee moeten houden. De nieuwe gemeente SWF geeft veel kansen, deze moeten wij
wel willen pakken en daar gaan wij voor.
Pieter Greidanus, CDA Fractie Wymbritseradiel
(pgreidanus14@hotmail.com)
De Clegauwe 14
8627 SM Gauw
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Nieuws uit de CDA fractie van Bolsward
Structuurvisie gemeente Bolsward gaat de inspraakronde in
De nieuwe Wet Ruimtelijke Ontwikkeling verplicht iedere gemeente een structuurvisie te hanteren. Het gemeente bestuur van Bolsward tracht bedoelde visie volgens de
nieuwste regels voor 1 januari 2010 vast te stellen. Een viertal klankbordbijeenkomsten
zijn georganiseerd. Na de Raadsvergadering van de maand mei is de inspraak procedure
opgetart. De CDA fractie zal de vervolgstappen nauwlettend volgen. We willen het
wonen en het werken gescheiden  houden. De fractie staat op het standpunt dat na de
uitbreiding De Hartwerder Vaart en de inbreilocaties in de stad, gebouwd kan worden
aan de oostkant van Bolsward. Zeg t.o.v. van de Fôgelkrite aan de overkant kant van de
huidige Rondweg.
Verkeers- en Vervoerplan: De inspraak gaat van start
In dit plan zijn voor Bolsward in hoofdlijnen het verkeers- en vervoerbeleid tot het jaar 2020 beschreven.
De CDA fractie vindt het een prima zaak dat het beleid voor het parkeren, de verkeersveiligheid,  leefbaarheid en het Openbaar Vervoer in de stad goed geregeld is. De fractie is van mening dat de binnenstad van
Bolsward autoluw  moet worden ingericht, waarbij het Openbaar Vervoer zeer beperkt wordt doorgelaten.
Het parkeren in de binnenstad kan worden aangepast door te gaan werken met een blauwe zone voor kort
parkeerders en een vergunningensysteem voor de binnenstad bewoners.
Zoals gezegd, de inspraak procedure gaat van start. De fractie volgt de reacties van de Bolswarders op de
voet.
De Marne Campus, een toplocatie
De CDA fractie is een enthousiast voorstander van plannen de huisvesting van het Voort Gezet Onderwijs
op de Marne Campus, qua de buitenruimte rond de school, goed in te richten. Werd er onlangs een nieuwe
sportzaal binnen de nieuwe huisvesting van het VMBO in gebruik genomen, nu wordt het tijd het buitenterrein goed in te richten, compleet met allerlei voorzieningen voor de scholieren en de jeugdigen uit de buurt
van de school. In samenwerking met de buurt is een inrichtingsplan geschreven. Het CDA is akkoord met
de plannen in het belang van de leerlingen van het MC en de samenleving.
Volgens het CDA een positief resultaat!
Namens de fractie: Pieter Dijkstra, fractiesecretaris en Jentje Steringa, fractievoorzitter.
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