
   

 

Bijna anderhalf jaar zit Gea Akkerman-

Wielinga nu op het wethouderspluche van 

de gemeente Súdwest-Fryslân. En wat be-

langrijker is, is dat het enige vrouwelijke 

collegelid haar senang voelt in het be-

stuurscentrum van de nieuwe megage-

meente. 

“In het bedrijfsleven kom je het niet tegen 

dat je van vijf bedrijven samengaat naar één 

bedrijf en dat binnen anderhalf jaar organisa-

torisch op de rails zet,” kijkt Akkerman trots 

maar ook dankbaar terug op deze periode. 

Tegelijkertijd voelt zij ook de grote verant-

woordelijkheid die op haar wethouderlijke 

schouders rusten. Deze bestuurster is wars 

van retorisch geronk, kijkt liever de kat eerst 

even uit de boom. Een gesprek over het na-

gelnieuwe Boschplein, woningbouw en een 

blauw geverfde flat in de gemeente. 

Boschplein 

Verantwoordelijk voelde Akkerman zich toen 

bleek dat er aan het eind van de rit een mil-

joen te kort was in de begroting van het 

project Boschplein. Formeel moest de huidi-

ge wethouder deze financiële tegenvaller 

ook wel verantwoorden, maar het ‘foutje’ 

was toch wel degelijk gemaakt onder verant-

woording van haar voorganger. Het zegt 

zoveel over Akkerman dat ze dat argument 

van tafel veegt. De wethouder. “Ik baalde er 

verschrikkelijk van, dat het tekort er was. 

Hadden we het met zijn allen hier in Sneek 

zo goed neer gezet. De hele investering was 

gedekt, het hele project liep goed, de bouw 

is voorspoedig gegaan maar toch is op de 

een of andere manier die dekking niet struc-

tureel in de begroting terecht gekomen. 

Daar voelde ik mij verantwoordelijk voor en 

het is zonde dat het gebeurd is. Het was 

meteen wel een goede les voor mij en er is 

daarna intern ook veel gebeurd. Zo is het 

projectmanagement nog beter op poten 

gezet.” 

Ondertussen heeft wethouder Akkerman 

samen met burgemeester Hayo Apotheker 

op 8 februari de openingshandeling verricht 

van de winkels aan het Boschplein. Gea Ak-

kerman verbergt haar enthousiasme niet 

over het nieuwste visitekaartje van Sneek. 

“De prachtige winkels die hier een plek heb-

ben gekregen zitten op een unieke locatie. 

Daarboven wonen op een prachtig plekje, 

met uitzicht op de Waterpoort is een fantas-

tisch concept. Echter wat het helemaal af 

maakt is de ligging. Zo van de rijksweg af, 

‘afslag centrum’ nemen en binnen een mi-

nuut een overdekte parkeergarage inrijden. 

Vervolgens is het nog maar 100 meter lopen 

naar het stadscentrum. Daar moeten we nog 

veel meer bekendheid aan geven, het is vol-

gens mij uniek voor Nederland!” 

Woningbouw 

Dat de woningmarkt in een moeilijke situatie 

verkeerd en dat er een nieuwe herbezinning 

nodig is, ook in de nieuwe gemeente Súd-

west-Fryslân moge duidelijk zijn. Die nieuwe 

koers is door Akkerman cs vertaald in een 

concept woningbouwprogramma 2011-2016. 

Volgens de verantwoordelijke wethouder is 

het plan heel realistisch, waarbij vooral ge-

luisterd wordt naar de markt. Een voorbeeld 

van het juist anticiperen is Harinxmaland. 

Sinds april vorig jaar toen de bouw startte (Vervolg op pagina 3) 
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Thea Koster 
Lid Strategisch Beraad 

over 

Kiezen en Verbinden 
politieke visie vanuit het 

radicale midden 

“De Spylder”, Buorren 23 te Warns, 

Tel. 0514-682710  

Aanvang: 19.30 uur. 

Zaal open vanaf 19.15 uur 
(agenda: zie elders in dit blad) 

Nuchter, betrokken en zonder veel bombarie 

Wethouder Gea Akkerman in actie bij de opening van het Harinxmaland. 

(Vervolg op pagina 3) 
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zijn er tachtig woningen, waarvan 

39 huur en 41 koopwoningen, van 

de hand gegaan. Daarentegen is 

Houkepoort alleen nog maar bouw-

rijp gemaakt, maar is er nog geen 

woning verkocht. 

“We hebben inderdaad naar de markt geluis-

terd en die is niet meer zoals vijf jaar gele-

den was. De woningbouw gaat gewoon niet 

goed, er staan heel veel woningen leeg en 

uitbreidingplannen komen niet van de 

grond. Het ligt helemaal op zijn gat. De 

vraag is dan uiteraard hoe je dat weer enigs-

zins in goede banen kunt leiden.” 

“Aan marktwerking verander je als gemeen-

te niets, maar wij willen er als college wel 

sturing geven. Als je bijvoorbeeld gelijktijdig 

een nieuwbouwplan hebt in Waterstad en 

één op de locatie Furmerusflat, dan zal dat 

waarschijnlijk niet lukken omdat de banken 

zich houden aan de 70%. Hiermee bedoel ik 

dat een ontwikkelaar of corporatie mag gaan 

bouwen als 70% van de huizen ver-

kocht is. Als dat op twee plekken 

gebeurt en je vist in dezelfde vijver 

qua doelgroep dan haal je die 70% 

misschien niet zo snel. Misschien 

kun je daar een beetje sturing in 

geven door ze niet tegelijkertijd 

maar na elkaar beschikbaar te stel-

len. Voor zover wij dat kunnen want er zijn 

natuurlijk ook rechten. Bijvoorbeeld een 

bestemmingsplan dat al klaar ligt of een 

contract dat gesloten is om woningbouw te 

mogen realiseren. We willen dat in gezamen-

lijk overleg doen met de coöperaties en ont-

wikkelaars om die moeilijke puzzel met el-

kaar te maken.” 

Blauwe flat 

Een andere lastig vraagstuk dat onlangs op 

het bordje van wethouder Akkerman kwam, 

was de problematiek rondom het afbreken 

van de Blauwe Furmerusflat in de Noorder

hoek. De 26 huidige bewoners stuurden een 

brandbrief naar het gemeentebestuur en de 

raadsfracties waarin ze aandacht vragen 

voor de steeds nijpender wordende woning-

nood. De bewoners van de flat huren goed-

koop via Carex en zijn op de hoogte van de 

tijdelijke aard daarvan. In het gesprek dat 

Akkerman met de bewoners had is afgespro-

ken om samen met Accolade een uiterste 

datum voor sloop vast te stellen. Dit zou dan 

niet in mei maar bijvoorbeeld juni of juli zijn. 

Verder attendeerde de wethouder de flatbe-

woners op het Sociaal Team van de gemeen-

te Súdwest-Fryslân. “Misschien hadden de 

bewoners gehoopt dat ik met ander nieuws 

zou komen, maar ik kom niet met loze belof-

ten”, zo eindigt Akkerman het gesprek. Het 

is illustratief voor haar manier van werken. 

Nuchter, betrokken maar zonder veel bom-

barie. Gea Akkerman voelt zich thuis op het 

wethouderspluche. 

Henk van der Veer 
(eerder verschenen in Ondernemend Súdwest-Fryslân) 

(Vervolg van pagina 1) 

Het CDA is constant in beweging. Er wordt 

hard gewerkt aan de vernieuwing van de 

partij. Daarbij zijn actieve CDA’ers binnen 

onze afdeling van onschatbare waarde. Dat 

blijkt ook elke keer weer wanneer een be-

roep op de partij en onze afdeling wordt 

gedaan. Op dit moment wordt hard ge-

werkt onze partij weer op koers te krijgen. 

Gelukkig zijn wij nu echt op koers naar een 

nieuwe koers!!! 

Kiezen en verbinden van het Strategisch 

Beraad is daar een duidelijk voorbeeld van. 

Ook mogen wij als afdeling meedenken om 

de provinciale organisatiestructuur te 

verbeteren en te vernieuwen. En dan ook 

nog onze eigen afdeling Súdwest-Fryslân. De 

bestuurlijke inrichting krijgt gestalte en de 

taken van de algemene bestuursleden 

worden vastgelegd. Daarnaast ontwikkelt 

het bestuur beleid ten aanzien van de 

voortgangs- en functioneringsgesprekken 

met de fractieleden en wethouders. Wij 

hopen die gesprekken in april 2012 te 

houden. 

Het bestuur is zeer ingenomen met de 

fractie, zoals die zich op dit moment 

profileert en het CDA-gedachtengoed 

uitdraagt. Ook de beide wethouders, Gea 

Akkerman en Maarten Offinga, doen het 

uitstekend en werken hard aan hun 

bestuurlijke uitgangspunten en het 

coalitieprogramma. 

Het is van groot belang om gezamenlijk, 

doelgericht en collegiaal te staan voor ons 

CDA. De verhouding tussen afdelingsbestuur, 

fractie en wethouders is natuurlijkerwijs een 

licht spanningsveld. Men heeft immers een 

controlerende verantwoordelijkheid ten 

opzichte van elkaar. De fractie controleert de 

wethouders, het bestuur de fractie, maar de 

fractie en de wethouders moeten ook het 

bestuur “scherp” houden. Hoofdregel en 

uitgangspunt blijft: de fractie is 

verantwoordelijk voor het te voeren politiek 

beleid, maar het bestuur weer voor het 

verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. 

Als dat allemaal in harmonie plaats kan 

vinden, is dit voor onze afdeling en het CDA 

de opmaat voor goede en vruchtbare jaren 

naar de verkiezingen van 2014 toe. 

Het is al even genoemd. Alle 

afdelingsbesturen in Fryslan zijn uitgenodigd 

om mee te denken over de vernieuwing van 

de organisatiestructuur van het Friese CDA. 

Hoe kunnen we dichter bij de mensen 

komen? Hoe komen wij er achter wat onze 

leden en kiezers bezighoudt? En hoe kunnen 

wij de leden en kiezers perspectief bieden? 

Hoe zorgen wij er voor dat de geluiden van 

hen doorklinken bij raad, de Staten en de 

Tweede Kamer? Hoe kunnen wij de structuur 

van onze afdelingen en provinciale afdeling 

verbeteren? Binnenkort hoort u hierover 

meer! 

Zaterdag 21 januari 2012 was een bijzonder 

dag voor onze partij. Het Strategisch Beraad 

van voorzitter Aart-Jan de Geus presenteerde 

toen het rapport “Kiezen en verbinden – 

politieke visie vanuit het radicale midden”. 

Het woord is nu aan ons. U leest elders in dit 

CDA-Nieuws hier meer over. Tijdens de Alge-

mene Ledenvergadering op 10 april gaan wij 

na de pauze onder leiding van Thea Koster, 

lid van het Strategisch Beroep en wethouder 

gemeente Leeuwarden, daarover 

discussiëren. Ik hoop op open gesprekken en 

een levendig discussie! 

Jelle Brouwer 

Voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân 

 

Samen werken aan een sterker CDA! 
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Het ijs en de sneeuw waar velen plezier aan 

hebben beleefd is verdwenen en we maken 

ons op om naar het voorjaar te gaan. Als 

fractie hebben we nu één jaar politiek werk 

erop te zitten. Daarmee is ook een jaar ge-

meente Súdwest-Fryslân een feit. Een jaar 

dat in het teken stond van opbouw, elkaar 

leren kennen vanuit de verschillende 

“oude” gemeenten, harmonisatie van be-

leid en zorgen dat we als fractie uitvoering 

geven aan het verkiezingsprogramma en 

het coalitieakkoord. Ook een jaar waarin 

onze burgemeester Hayo Apotheker geen 

waarnemer meer is maar is aangesteld als 

de eerste burgemeester van deze mooie 

“nieuwe “gemeente. 

In het kort licht ik een aantal onderwerpen 

toe die wij als CDA-fractie het komende jaar 

gaan behandelen. 

Verordening Winkeltijden 

Een verordening die meer recht zal doen aan 

het toeristisch gebied van onze gemeente. 

Inhoudelijk betekent dit dat winkels gedu-

rende een bepaalde tijd in de zomer op de 

zondagmiddag geopend mogen zijn. Althans, 

dat is het voorstel van het college van burge-

meester en wethouders. Daarnaast willen zij 

de mogelijkheid bieden aan een aantal ste-

den om gedurende het gehele jaar op de 

zondagmiddag open te zijn. Het college wil 

op deze wijze meer recht doen aan de wens 

van de ondernemers om de toeristische func-

tie van Súdwest-Fryslân meer te onderstre-

pen en te ondersteunen. De CDA-fractie on-

derkent die wens, mede gelet op de econo-

mische recessie, waarin ondernemers het 

moeilijk hebben en de arbeidsmarkt het 

zwaar te verduren heeft. Toch willen we ons 

Christen zijn hierin niet laten verdwijnen en 

vinden we het belangrijk dat de kerkgang 

kan worden gewaarborgd. Dit onderwerp dat 

menigeen raakt, zal in het voorjaar bespro-

ken worden in de raad. Of je nu ondernemer 

bent, inwoner, recreant of vanuit een chris-

telijke opvatting de zondagsrust wilt respec-

teren, het zal de nodige discussie vergen. 

Bezuinigingen 

Belangrijk voor onze gemeente is een huis-

houdboekje die financieel gezien op orde is. 

Niet alleen op de korte termijn, maar ook op 

de lange termijn. Het is niet gemakkelijk om 

dit te realiseren in deze economische tijden 

en waarin de landelijke politiek ook de broek-

riem moet gaan aanhalen. 

Dit betekent voor de raad dat zij in het voor-

jaar beslissingen moet nemen waarop en in 

welke mate de bezuinigingen voor de ge-

meente moeten worden gerealiseerd. Hierin 

is de oproep vanuit het college geweest om 

dit niet alleen met de raad te doen maar 

daarin ook onze inwoners en het maatschap-

pelijk middenveld te betrekken. Gezamenlijk 

zijn we verantwoordelijk om de juiste keuzes 

hierin te maken. 

Dit zal geen gemakkelijke opgave te zijn. 

Immers bezuinigingen kunnen onze inwo-

ners direct raken in hun portemonnee. Maar 

ook faciliteiten waarin versobering moet 

optreden of waarin we keuzes moeten ma-

ken in de verstrekking van subsidies. Belang-

rijk is dat vanuit een sociaal oogpunt de 

mens in al haar levensbehoeften hierin cen-

traal moet staan. We hopen samen met u als 

leden te kunnen discussiëren over waar en 

hoe bezuinigd moet gaan worden. Alle me-

ningen hierover zijn welkom voor de CDA-

fractie. Uiteindelijk moeten we rechtvaardi-

ge beslissingen kunnen nemen. 

Jongerencentrum Bolsward 

Over dit onderwerp is al heel wat afgespro-

ken. Laten we voorop stellen als CDA-fractie, 

dat we het belangrijk vinden dat er voor de 

jeugd een juiste plek is en dat de jeugd zich 

in onze gemeente veilig voelt en gehoord 

voelt. De raad van de voormalige gemeente 

Bolsward heeft destijds een besluit genomen 

om de jeugd tussen de 10 en de 16 jaar een 

gelegenheid te bieden in het gebouw de 

Vleeskeuring. Belangrijk in de realisatie is, 

dat het college gaat luisteren naar de in-

breng van de direct betrokken bewoners. In 

ieder geval heeft de CDA-fractie aangegeven 

richting de wethouder, dat zij aan de navol-

gende punten veel belang hecht: 

- In de uitwerking van het plan worden de 

bezwaren van de omwonenden meegeno-

men. 

- Het college gaat met de omwonenden in 

gesprek en maakt afspraken om overlast 

te voorkomen. 

- De buurt ervaart geen overlast en jonge-

ren blijven niet buiten hangen na slui-

tingstijd. 

- Er worden afspraken gemaakt over het 

handhaven. 

- Er worden afspraken gemaakt over het 

toezicht van Timpaan. 

- Timpaan kan met de beschikbare uren 

het toezicht garanderen. 

De wethouder heeft toegezegd om de ge-

noemde punten mee te nemen in de uitwer-

king van het verdere plan. 

Openbaarheid informerende bijeen-

komst voor Raad- en Commissieleden 

In de afgelopen raadsvergadering heeft het 

CDA samen met GroenLinks een motie inge-

diend om de opiniërende vergaderingen voor 

raad- en commissieleden openbaar te laten 

Vanuit de fractie 

De Vleeskeuring onder het stadhuis van Bolsward waarin een jongerencentrum moet komen. 
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zijn. Deze motie zou echter overbodig moeten zijn want de grondhou-

ding van de raad en het bestuur zou moeten zijn, dat zij open, trans-

parant en duidelijk zijn. 

- Open: we hebben niets te verbergen. 

- Transparant: dat de inwoner weet waarmee we als openbaar 

bestuur bezig zijn en hier ook deelgenoot van kan zijn. 

- Duidelijk: dat het voor de inwoners geen verrassing is welke koers 

er gevaren wordt. 

Het gaat om de opiniërende en informerende bijeenkomsten, waarbij 

een ieder mee kan luisteren. Het is aan de commissie- en of raadsle-

den om zich te mengen in een discussie. In bijzondere gevallen kan 

worden besloten tot een besloten bijeenkomst wanneer de aard en/

of vertrouwelijkheid van het onderwerp dit vereist. Op deze wijze 

komen we meer tot openheid van het openbaar bestuur en hebben 

inwoners de mogelijkheid om meer betrokken te raken bij het politie-

ke werk. 

Tot slot 

Beste mensen, een nieuw jaar staat voor ons open, een jaar waarin 

we de belangen van onze gemeente, ideeën van individuele inwo-

ners en onze christelijke grondbeginselen willen samensmeden in 

ons politieke werk. Laten we elkaar vooral opzoeken en ondersteu-

nen, want wij hebben u nodig om ons werk in de politiek tot een 

goed einde te brengen. Wij zijn aanspreekbaar op ons doen en laten. 

U kunt ons altijd benaderen als fractie (fractie@cda-swf.nl) of als 

individueel lid van de fractie (zie achterzijde van dit CDA-Nieuws). 

Hierbij wil ik u oproepen om onze ledenvergaderingen massaal te 

bezoeken, zodat niet alleen wij als CDA-fractie, maar ook het bestuur 

zich gesteund voelt door u als CDA’er. 

Hans Visser, 

Fractievoorzitter 

Petra van den Akker 
Vanuit de communicatiecommissie kwam de vraag of ik wat over 

mezelf wil vertellen. Natuurlijk wil ik dat! Mijn naam is Petra van 

den Akker, ik ben 33 jaar en getrouwd met Sicco de Vries. Op 5 

september 2011 is onze prachtige zoon Kees geboren! We wonen 

aan de rand van Sneek, in de wijk Duinterpen. Ik ben als 

mondhygiëniste werkzaam in de tandartsenpraktijk Kraan & 

Partners. 

Politiek heeft mij van jongs af aan geïnteresseerd en via mijn 

oom, Rein van den Akker, ben ik lid geworden van het CDJA. De 

interesse heeft op een gegeven moment een tijdje op een laag 

pitje gestaan. Tot ik werd gebeld door Sietske van der Kooy. Dat 

telefoontje heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik in 2006 als raads-

lid werd gekozen in de gemeenteraad van Sneek. Dit was een 

goede en leerzame tijd. Samen met het raadslid Jan Bons, zat ik 

voor het CDA in de commissie Onderwijs en Welzijn. We hebben 

ons onder andere bezig gehouden met de invoering van de WMO 

(Wet maatschappelijke ondersteuning), minimaregelingen, het 

nieuwe Theater, jeugdwerkeloosheid en vroegtijdige schoolverla-

ters. 

In november 2010 werd ik met voorkeurstemmen gekozen in de 

raad van de fusie gemeente Sûdwest-Fryslân. Samen met de CDA-

raadsleden Pieter Greidanus en Uilkje Attema ben ik lid van de 

commissie Boarger en Mienskip. In de commissie houd ik mij voor-

namelijk bezig met het onderwerp werk en inkomen. Op dit mo-

ment is er veel te doen over de Wet werken naar vermogen 

(Wwnv). De voorgenomen invoeringsdatum van deze wet is 1 

januari 2013. Deze wet vervangt straks de Wet werk en bijstand 

(WWB) en heeft gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening 

(WSW) en de Wet Wajong. De nieuwe wet bestaat uit één regeling 

voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor het uitvoeren van 

de nieuwe wet krijgen de gemeenten een budget dat bijna twee 

miljard euro lager ligt dan nu. De Wwnv heeft ook gevolgen voor 

de beschikbare budgetten voor re-integratie, inburgering en vol-

wasseneneducatie. De gemeente(raad) staat met deze nieuwe 

wet voor een grote uitdaging en een lastig karwei, mede door de 

financiële crisis (die weer invloed heeft op de arbeidsmarkt), om 

de wet op een sociale manier uit te kunnen voeren. 

Doordat het Rijk steeds meer taken bij de gemeenten legt wordt 

het werk van raadslid steeds complexer. Zeker nu de gemeente 

uit ruim 80.000 inwoners bestaat! Dit was voor mij de reden om, 

in 2010, te beginnen met de studie bestuurskunde/overheids-

management aan de Thorbecke Academie. Tot aan de zomer van 

dit jaar volg ik de laatste colle-

ges en na de zomer begin ik met 

afstuderen. Het onderwerp van 

mijn afstudeer scriptie zal te 

maken hebben met krimp en 

leefbaarheid in de gemeente 

Súdwest-Fryslân. 

Het raadslidmaatschap is een 

prachtige functie die ik met veel 

plezier voor het CDA uitvoer! 

Petra van den Akker, 

CDA-fractielid 
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“De gemeente Súdwest-Fryslân moet voor 

haar burgers, bedrijven en instellingen een 

succesgemeente zijn. Dat moet zeker blijken 

aan het eind van de eerste raadsperiode!” 

Dat is de ambitie die ik me als raadslid 

steeds voorhoud bij al die te nemen raads -

en commissiebesluiten die langs komen en 

nog voorgelegd zullen worden aan de volks-

vertegenwoordigers van Súdwest-Fryslân. 

Uiteraard gebaseerd op mijn levensbe-

schouwing en vanuit het gedachtegoed van 

ons verkiezingsprogramma! 

“Het kan altijd beter,” zeggen we vaak bij 

dergelijke uitspraken. Ik merk in dit verband 

op dat ik momenteel geregeld positieve reac-

ties van burgers hoor op wat in de nieuwe 

gemeente na ruim één jaar tot stand is geko-

men. Bij de bijeenkomsten over de toekom-

stige herindelingen van onze Friese buurge-

meenten kwamen in plaatsen als Arum, 

Kimswerd, Achlum en Pingjum instemmende 

reacties los over het huidige functioneren 

van het gemeentebestuur van Súdwest-

Fryslân. 

“Wij weten wat we aan de gemeente Súd-

west-Fryslân hebben, dat gaat goed”, was 

een veel gehoorde uitspraak vanuit de bevol-

king van De Bouwhoek. En: “Het Kernenbe-

leid dat is opgezet bevalt ons!” (een echt 

CDA-item!). 

Ontwikkelingen 

Ik kan u zeggen, dat het heel speciaal is om 

na 12 jaar raadswerk voor de gemeente Bols-

ward nu namens het CDA fractielid te zijn 

voor die gemeente Súdwest-Fryslân, waarbij 

ik de rol van voorzitter van de commissie 

Doarp, Stêd en Omkriten mag vervullen. Ik 

ervaar het bestuurswerk als een uitdaging en 

ik heb ambitie om mijn steentje bij te dragen 

aan de ontwikkeling van de nieuwe gemeen-

te. Ik constateer dat er na een beginperiode 

van het nemen van harmonisatiemaatrege-

len nu een moment is aangebroken dat er 

nieuwe ontwikkelingen geagendeerd wor-

den. Bijvoorbeeld op het gebied van de eco-

nomie, de recreatie, innovatieve projecten 

zoals de Masterplannen voor Staveren, Wor-

kum en Makkum. En projecten in de nabij-

heid van de Afsluitdijk met plannen met 

betrekking tot duurzaamheid: duurzaam-

heidcentrum/blue-energy. 

Constructief 

Wat betreft de besluitvorming in de raad van 

Súdwest-Fryslân moet opgemerkt worden 

dat ik ervaar dat er vooraf in de CDA-fractie 

een constructief overleg plaats vindt. Zo 

nodig worden er kritische noten gekraakt. Ik 

refereer aan het voorstel van het college van 

B&W om de Milieustraten van Koudum en 

Heeg te sluiten om uiteenlopende redenen. 

Het standpunt van de CDA-fractie was tijdens 

de behandeling van dit agendapunt in de 

commissie Doarp, Stêd en Omkriten van 7 

februari jl. helder! De Milieustraten voor de 

burgers in de regio dienen, wellicht na enke-

le aanpassingen, gehandhaafd te worden. 

Het college van B&W moet in samenspraak 

met burgers en commissie een nieuw voor-

stel schrijven waarbij de afgifte van afval in 

Koudum en Heeg tot de mogelijkheid moet 

blijven bestaan! 

Keuzes 

Er zijn natuurlijk in deze periode van econo-

mische recessie ook punten van grote zorg. 

Het is jammer dat we als fusiegemeente te 

maken hebben met bezuinigingen vanuit 

Den Haag. Vooral de maatregelen die op ons 

afkomen op het gebied van de sociale voor-

zieningen. Uiteraard blijven we wel de be-

stuursverantwoordelijkheden in het belang 

van onze betrokkenen uitvoeren, maar op de 

budgetten die beschikbaar worden gesteld 

wordt relatief gezien flink gekort! Het is 

duidelijk: er zullen keuzes gemaakt moeten 

worden. Een bezuinigingsronde op meerdere 

fronten wordt momenteel voorbereid door 

het college van B&W en de raad. Immers, we 

gaan als CDA voor een gedegen financieel 

beleid. 

Elfsteden 

In de maand februari van dit jaar was het 

bijna zover: de Elfstedentocht op de schaats! 

Er zouden 16 duizend schaatsliefhebbers 

door onze gemeente Súdwest-Fryslân schaat-

sen. Graag had ik voor de derde maal één 

van de deelnemers willen zijn; ik was inge-

loot. Met langs de kant van de route een 

geweldig enthousiast publiek, ook van ver 

buiten onze provincie. We waren er heel 

dichtbij om onze gastvrijheid te tonen aan al 

die schaatsliefhebbers! Toch niet getreurd! 

Ieder jaar weer kan op Pinkstermaandag 

vanuit Bolsward de tocht langs de 11 steden 

per fiets “gereden” worden. De moeite 

waard, al is de belevenis vooraf en op die 

Tweede Pinksterdag dan niet zo heftig als bij 

De Tocht der Tochten. Maar net zo boeiend 

om op de fiets langs stad en platteland te 

trekken. Wat een geweldige diversiteit al-

leen al in de steden en dorpen in Súdwest-

Fryslân met ieder zijn eigen identiteit! Te 

meer een uitdaging om als raadslid mee te 

werken aan een krachtig bestuur in het be-

lang van al die inwoners van onze gemeente 

Súdwest-Fryslân! 

Graag ontmoet ik u in de komende periode 

bij een van onze vergaderingen in IJlst of 

andere locatie, bijvoorbeeld op een bijeen-

komst die georganiseerd wordt door één van 

de dorps- en/of wijkbelangen! 

Jentje Steringa 

CDA-fractielid 

 

Jentje Steringa: Het tweede jaar in! 
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Voorzitter Jelle Brouwer opent de vergade-

ring om 19.30 uur met een hartelijk welkom 

aan alle aanwezige en leest uit Psalm 65, 

om te komen tot een goede vergadering. 

Er zijn 48 stemgerechtigde leden aanwezig. 

Voorzitter Jelle Brouwer meldt een aantal 

beleidspunten op het gebied van de struc-

tuur en taken voor onze afdeling waaraan 

door het bestuur al vorm gegeven is en in de 

komende tijd nog verricht dienen te worden. 

Eind van dit jaar (2011) hopen we de bestuur-

lijke inrichting te voltooien, de rollen en 

taken zijn al verdeeld en in kaart gebracht. 

De 9 bestuursleden hebben allen een functie 

met taakomschrijving, echter wel onder 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Herinde-

ling en fusie is één, maar leiding en struc-

tuur geven aan een veel grotere nieuwe 

afdeling is twee. Relatie en afstemming met 

elkaar binnen het bestuur moet men werken-

de weg leren. Contacten met onze wethou-

ders en fractie idem dito. 

Met elkaar moeten we herkenbaar zijn voor 

onze leden en inwoners van Súdwest-

Fryslân. De afdeling en het bestuur moeten 

o.a. ook voor elkaar goed bereikbaar zijn. 

De voorzitter roept daarom alle leden op om 

zijn/haar E-mailadres aan ons bestuurslid 

Sjors Eiling door te geven, hij verzorgt de 

ledenadministratie en ledenzorg. Zijn E-mail 

adres is: s.eiling@home.nl 

Het bestuur is alweer bezig met de voorbe-

reiding van de interne voortgangsgesprekken 

met onze wethouders en fractieleden. Voort-

gangsgesprekken worden gehouden om van 

te leren en zullen in het eerste kwartaal van 

2012 plaats vinden. 

Het scouten van nieuw talent voor de ko-

mende jaren zal ook onze aandacht moeten 

hebben. 

Nagekomen begroting van 2011 

Peter Wezenberg meldt dat het saldo per 31-

12-2010 € 3.350,- bedraagt en het begin sal-

do nihil is, dit gegeven klopt niet, de voorzit-

ter meld dat het beginsaldo per 1-1-2010 

circa € 1.100,- was. De datum 31 dec. 2010 

aan de uitgavenzijde moet zijn 31 dec. 2011. 

De heer Wezenberg meldt vervolgens dat als 

er op een begroting sprake is van een batig 

saldo per 31-12, dit verantwoord dient te 

worden onder reservering verkiezingsfonds. 

De heer Wezenberg informeert ook of het 

klopt gezien de extrapolatie van het saldo er 

voor de verkiezingen van 2014 een bedrag 

van circa € 18.000,- beschikbaar zal zijn. 

De voorzitter antwoord dat er mogelijk nog 

andere fondsen beschikbaar komen, ook 

andere en toe te voegen suggesties kunnen 

meegenomen worden naar eerstvolgende 

begrotingen. 

Rondvraag 

Peter Wezenberg vraagt namens onze afde-

ling een brief naar Den Haag te zenden met 

de vraag, een krachtere partijleider aan te 

stellen. De huidige kwaliteit is beneden onze 

wens, zo vindt hij. Er wordt in Den Haag druk 

aan gewerkt, enkele belangrijke personen 

zijn al gevraagd, onder anderen Camiel Eur-

lings en Jan-Willem de Jager, echter deze 

hebben beiden negatief gereageerd. Esther 

de Lange wordt zeer positief door de verga-

dering naar voren geschoven. Besloten 

wordt een brief met deze inhoud naar Den 

Haag te sturen. 

Willem-Jan Postma informeert naar het wind-

molenbeleid. Fractievoorzitter Hans Visser 

geeft hier een bevredigend antwoord op en 

Commissielid Jentje Steringa vult dit verder 

aan. 

Pieter Greidanus complimenteert het bestuur 

voor het mooie CDA-Nieuws, dit compliment 

is uiteraard bedoeld voor de Communicatie-

commissie: zij zijn het die dit uiteindelijk tot 

stand brengen. 

Algemene Ledenvergadering 

CDA Súdwest-Fryslân. 

10 april 2012 

”De Spylder” Buorren 23 te Warns, 

Tel. 0514-682710  

Aanvang: 19.30 uur. 

Zaal open vanaf 19.15 uur 

AGENDA: 

1. Opening en welkom door Voorzitter 

Jelle Brouwer. 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen. 

4. Vaststellen notulen Algemene Leden-

vergadering CDA 18 november 2011 

5. Ingekomen en verzonden stukken. 

6. Vaststellen jaarverslag 2011 en de 

begroting 2012 penningmeester. 

(Verslag ligt op de tafels tijdens de 

vergadering.) 

7. Verslag kascontrole commissie. 

8. Verkiezing kascontrole commissie. 

Teunis de Vries is aftredend en niet 

verkiesbaar. Koen Spijksma schuift 

door naar plaats 1 

Verkiezing nieuw commissielid. 

9. Jaarverslag secretaris over 2011 

Zie elders in dit blad. 

10. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Arie 

Hulst en Sjors Eiling. 

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur 

voor aanvang van de vergadering mel-

den bij de voorzitter. 

11. Rondvraag. 

 

12. Pauze om 20.15 uur 

 

13. Opening tweede gedeelte van de le-

denvergadering om 20.30 uur 

 

14. Bespreken en meedenken over de 

AGENDA 2025 en aan de slag met 

“Kiezen en Verbinden”-politieke visie 

vanuit het radicale midden. 

Ingeleid door Thea Koster, lid strate-

gisch beraad en wethouder gemeente 

Leeuwarden 

Gelegenheid tot het stellen van vragen 

en discussie. 

15. Sluiting. 

Arie Hulst, Secretaris 

Verslag ALV 18 november 2011 
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Sluiting 

Voorzitter Jelle Brouwer sluit de vergadering 

met een “gezegde” om 20.05 uur en dankt 

een ieder voor zijn/haar inbreng. 

Pauze 

Opening 2e en open gedeelte van de 

A.L.V. 

Voorzitter Jelle Brouwer heropent de verga-

dering voor het open gedeelte van deze 

avond en heet een ieder van harte welkom. 

De vergaderzaal is geheel vol gelopen met 

belangstellende vanuit onze gemeente en 

van ver daar buiten. 

Henk Bleker 

De voorzitter verwelkomt in het bijzonder 

staatssecretaris Henk Bleker van Economie, 

Landbouw, Recreatie en Toerisme, hij zal een 

verhaal vertellen met als thema de inhoud 

van zijn portefeuille. 

Bleker dankt de voorzitter voor de uitnodi-

ging en merkt als eerste op dat CDA Súdwest-

Fryslân met een ledenbestand van circa 1% 

van het inwoners aantal, het geweldig goed 

doet en dat tegen een landelijk gemiddelde 

van circa een 0,25% tegenover het inwoners 

aantal van Nederland. Ook feliciteert hij onze 

afdeling met de daverende verkiezingsover-

winning van een jaar geleden. 

Hij haalt een aantal items aan zoals onze 

huidige leider Maxim Verhagen, moeilijke 

tijd i.v.m. de bezuinigingen, de lage rente, 

het vergunningsstelsel wat verstikkend 

werkt en zeker veranderd moet worden enz. 

Natuurwet: 

Hij stelt een aantal waanzinnigen voorbeel-

den vanuit de praktijk aan de kaak en maakt 

daar grappen/spots over, zijn hond, een 

ooievaar, de gestrande orka, enz. Wij hebben 

een zorgplicht, dat is goed zijn voor de na-

tuur en natuurwaarden. Hij haalt de jacht 

aan, mensen die in de eigen streek jagen, 

jagen uitsluiten voor wildbeheer, dat is 

goed. Wildbeheer is het redelijk in stand 

houden van het wild, dit is rentmeester-

schap. De natuur moet alleen op orde gehou-

den worden, we hebben prachtige en vol-

doende natuur. 

Thuiszorg: 

De begroting van de thuiszorg is van 1 naar 4 

miljoen gegaan en word hoofdzakelijk door 

vrijwilligers en grote bedrijven georgani-

seerd. Als men moet bezuinigen moeten we 

dat momenteel helaas op de natuur doen, 

laten we dat matigen en ons concentreren 

op de menselijke zorgaspecten. Mensen 

moeten van dieren geen mensen willen ma-

ken, dat kan volgens de natuur gewoonweg 

niet. 

Agrarische sector: 

Henk Bleker haalt zijn landbouw studiereis 

aan met Prins Willem Alexander en Joop 

Atsma naar Vietnam, geweldig en zeer leer-

zaam. Als Nederland de agrarische export 

niet op peil weet te houden, kunnen we het 

op termijn vergeten. Nederland denkt op het 

agrarische vlak te krap en te bekrompen en 

te ruim richting de natuur alleen. De agrari-

sche sector is zelfs meer dan natuur alleen 

en heeft alleen kans op voortbestaan door 

meer acceptatie van de burger. 

Men moet het ook willen belonen door dier-

vriendelijke huisvestingen te bouwen. Ook 

moet men in een klein land niet willen groei-

en naar 1.000 of 2.000 stuks koe- of varkens-

stallen, of naar een miljoen grote kippen 

fokkerijen. 

Bezitsvorming door spaarzaam te zijn en 

vanuit deze stelling te groeien is vriendelijk 

tegenover de samenleving. Hij ziet de sa-

menleving momenteel als te egoïstische en 

te eigenzinnig. De overheid moet zich ook 

aan de regelgeving houden en daardoor 

vallen uitkomsten soms hard. 

Economie: 

Het CDA is een volkspartij van alle rangen en 

standen, ook arm en rijk, zo hoort het ook. 

Rechtvaardig denken over de PVV is ook een 

belangrijke factor, zij hebben ook menselijk 

gezien heel goede voorstellen gemaakt en 

zijn ook aangenomen en worden thans uitge-

voerd. 

Het CDA staat ook voor een menselijke recht-

vaardigheid, waar het kan moet het ook 

gebeuren en waar het fout gaat zal men 

moeten straffen. 

Het steunen van ontwikkelingslanden is onze 

plicht. 

Algemeen: 

Verantwoordelijkheid in je directe omgeving 

is van groot belang, hier begint de samenle-

ving. 

Men moet minder over andere spreken maar 

meer met anderen. 

Wij moeten ons bundelen als CDA, om weer 

te komen waar we vandaan komen. 

Het CDA blijft in de regering zolang men 

ieders geloof respecteert. 

Hierna volgt de gelegenheid voor het stellen 

van vragen welke door Henk Bleker worden 

beantwoord. 

De voorzitter dankt hierna Henk Bleker voor 

zijn zeer interessante betoog en overhandigd 

hem een pakket met inhoud voor een fijne 

vrije avond met zijn gezin, hij is hier zeer 

content mee en dankt de vergadering. 

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.15 

uur en dankt een ieder voor zijn/haar 

aanwezigheid. 

Arie Hulst, 

Secretaris 

Het laatste CDA Nieuws? 

www.cda-swf.nl 

Staatssecretaris Henk Bleker tijdens de ALV. 
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Voor al uw koper, zink, 

lood en dakwerken 

 

Eekmolen 40 

8608 WS Sneek 

Telefoon: 06 11358887 

0515 427402 

E-mail J.C.VEENSTRA@HOME.NL 
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Na de pauze van de ledenvergadering CDA 

Súdwest–Fryslân gaan wij discussiëren over 

een aantal stellingen naar aanleiding van 

het Rapport Kiezen en Verbinden dat door 

het Strategisch Beraad van CDA is opge-

steld. Wij zijn bijzonder blij dat dit eerst 

toegelicht gaat worden door Thea Koster, 

lid van het Beraad en ook wethouder van 

de gemeente Leeuwarden. 

Daarnaast vindt u hieronder een aantal stel-

lingen waar we met elkaar kunnen over spre-

ken. 

1. Identiteit en pluriformiteit 

2. Via Europa in de wereld 

3. Duurzame dynamiek 

4. Kennis maakt het verschil 

5. Waardevolle gezondheid 

6. Maatwerk in solidariteit 

7. Degelijke financiën 

8. Slagvaardige overheid 

Ad 1: Identiteit en pluriformiteit 

Het CDA vindt dat een samenleving, ook een 

pluriforme, wordt gebouwd op gedeelde 

waarden. Niet om anderen buiten te sluiten, 

maar om mensen met elkaar te verbinden. 

Om duidelijk te maken war we van elkaar 

mogen verwachten. Het vergt maatschappe-

lijk debat om deze waarden helder te krijgen. 

Integratie door participatie. Religie en le-

vensbeschouwing als bindende kracht. 

Stelling: voor een samenleving die is ge-

bouwd op gedeelde waarde, hebben we 

mensen nodig die een religie of levensbe-

schouwing aanhangen. Aan de zogenaamde 

neutralen hebben we niks. 

Ad 2: Via Europa in de wereld 

Het CDA ziet de onmiskenbare verbonden-

heid tussen Nederland en Europa en vindt 

dat de Europese Unie meer als eenheid, zui-

niger, en slagvaardiger dan nu moet opere-

ren. Tegelijk moet Nederland blijven in klein-

schalige gemeenschappen, zowel op het 

platteland als in de stad. Mondialisering en 

kleinschaligheid zijn geen tegenpolen. Het 

Europese ideaal levend houden. Internatio-

nale orde. 

Stelling: een democratisch georganiseerd 

Europa versterkt de Macro–economie, waar-

van de Micro-economie op lokaal niveau van 

kan profiteren. 

Ad 3: Duurzaam dynamiek 

Het CDA kiest voor duurzaamheid in de 

meest brede betekenis en wil het begrip 

duurzaamheid daarom niet beperken tot 

natuur en milieu. Duurzaamheid moet gaan 

om de opbrengst voor de lange termijn en de 

winst voor het algemeen belang, Dus geen 

jacht op de korte – termijn winst. Duurzame 

energie. Duurzaam steden, duurzame re-

gio’s. 

Stelling: milieu moet een economische prijs 

krijgen en de overheid moet burgers en be-

drijven stimuleren om milieuneutraal te 

werken of te produceren. 

Ad 4: Kennis maakt het verschil 

In de mondiale wereld maakt kennis het 

verschil. Het CDA wil zich inzetten om de 

groeiende kloof tussen laag- en hoogopgelei-

den te overbruggen en mensen de gelegen-

heid geven om het beste uit zichzelf te ha-

len. Voor laag opgeleiden moeten er eenvou-

dige leerwegen open staan om kennis en 

kunde uit te breiden. Basis, op orde, de lat 

verder omhoog. Partnerschap tussen ouders 

en school. Opvoedingsondersteuning en 

jeugdzorg. Een leven lang leren. Nieuwe 

invulling vrijheid van onderwijs. Investeren 

in onderwijs en onderzoek. 

Stelling: Onderwijs is het voertuig van de 

kennisoverdracht. De kwaliteiten ervan is 

bepalend voor welvaart in de toekomst. 

Ad 5: Waardevolle gezondheid 

Onze welvaart en kennis dragen ertoe bij dat 

wij steeds ouder worden. Het beroep op de 

gezondheidszorg zal verder toenemen. Het 

CDA blijft zich inzetten voor een vraag ge-

stuurde en kwalitatief hoogwaardige zorg-

verlening met ruimte voor de professional en 

zoekt naar manieren om de zorg betaalbaar 

te houden. Alle spelers een eigen rol. Collec-

tief dragen wat onverzekerbaar is. 

Stelling: Om zorg betaalbaar te houden, 

dient het aanbod te worden gereguleerd. 

Niet alles kan overal en altijd in dezelfde 

mate. 

Ad 6: Maatwerk in solidariteit 

De solidariteit tussen mensen, ongeacht wie 

ze zijn en wat ze doen, moet een nieuwe 

impuls krijgen. Sleutelwoorden zijn: partici-

patie en emancipatie. Ieder mens heeft het 

recht om mee te doen en de plicht om bij te 

dragen. Daarbij blijft het CDA pal staan voor 

de kwetsbaren in de samenleving. De ar-

beidsmarkt vraagt aanpassingsvermogen van 

de mensen. Ontslag bescherming anders 

bekeken. Nieuwe regeling WW. 

Stelling: Zet ontslagbescherming om in recht 

op werk. Regel ontslagvergoedingen wette-

lijk. Deze vergoedingen mogen alleen ge-

bruikt worden voor begeleiding naar ander 

werk. De WW kan dan omgebouwd worden 

naar (tijdelijke) loonsuppletie in geval bij het 

nieuwe werk een lager salaris hoort. 

(Vervolg op pagina 12) 

Strategisch beraad – kiezen en verbinden 

Kiezen voor het radicale midden 

Thea Koster, hier bij de presentatie van het 

rapport “Kiezen en verbinden”, zal het rap-

port toelichten op de ALV. 

Vijf hervormingsbewegingen: 

- Van vrijblijvendheid naar betrokken-

heid: betrokken op elkaar, de samenle-

ving en de toekomst van de aarde. 

- Van grenzen naar ruimte: ruimte voor 

bouwen, ondernemen, kennismigran-

ten en maatschappelijk initiatief. 

- Van nazorg naar voorzorg: voorzorg 

voor werkzekerheid, gezondheid en 

ouder worden. 

- Van polarisatie naar participatie: parti-

cipatie in leren, werken, buurten, en 

sporten. 

- Van verbruiken naar waarderen: waar-

deren van grondstoffen, energie, men-

selijk kapitaal. 
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Vanuit de Staten 
Als Statenfractie komen we steeds meer op stoom. Het was eerst nog wat onwen-

nig (nieuwe mensen, kleinere fractie, etc.) maar eenmaal aan de slag went het ook 

weer snel. We hebben al een paar stevige punten op de agenda gehad. 

Een aantal voorbeelden: de Nota Natuur van staatssecretaris Bleker en de voorstellen 

rond Thialf Heerenveen. Beide onderwerpen zijn van belang voor geheel Friesland. 

Maar het is ook heel lastig, want je hebt het over heel veel geld en verantwoordelij-

ken. Voor ons is het dan belangrijk om meerdere visies te horen betreffende het on-

derwerp. Zowel de vóórs als de tegens, maar ook door de partijen die geen uitgespro-

ken mening hebben laten we ons informeren. En wat is het belangrijk dat ook de 

leden ons laten weten wat ze over het één of ander denken. Want dat kan ons beves-

tigen in ons standpunt maar ook ervoor zorgen dat we ons achter de oren krabben en 

er nogmaals over nadenken. 

De komende tijd gaan we investeren in onze relatie met de fractie van gemeente 

Súdwest-Fryslân. Een belangrijke gesprekspartner voor ons. Samen met de fractie-

voorzitter Hans Visser is hier al een voorzet voor gemaakt. Daarnaast zijn we als frac-

tie onze speerpunten per gemeente aan het bepalen, dit in samenspraak met de loka-

le fracties. Hierop kunnen wij dan onze lange termijn agenda mede op baseren. Kort-

om; werk aan de winkel! 

Kristiaan Strijker, k.strijker@fryslan.nl 

Fernande Teernstra, f.teernstra@fryslan.nl 

Ad 7: Degelijke financiën 

De kredietcrises en de daarop volgende 

schuldencrises hebben ons geleerd dat 

onze welvaart niet vanzelfsprekend is. 

Het CDA zet zich onverminderd in voor 

degelijkheid als het om de financiën gaat. 

Gezonde overheidsfinanciën. Een duur-

zaam financieel stelsel. Een duurzame 

woningmarkt. De sociale vlaktaks. 

Stelling: Lenen kost geld. Leg consump-

tief krediet aan een limiet naar inkomen. 

Beperk het onderpandkrediet tot maxi-

maal de waarde bij aankoop. Verbiedt 

leningen op basis van speculatie resulta-

ten en bevorder aflossing door fiscale 

maatregelen. 

Ad 8: Slagvaardige overheid 

Het CDA wil dat de overheid loslaat wat 

de samenleving zelf kan doen en orde-

nend optreedt waar de markten falen. 

Waar normen in de samenleving in het 

gedrang komen, verwacht het CDA een 

daadkrachtig optreden van de overheid. 

De overheid faciliteert de vitaliteit van de 

samenleving. 

Stelling: Wat de burger zelf kan regelen 

en organiseren moet daar ook blijven. 

(soevereiniteit in eigen kring). Laat pro-

duct- en bedrijfschappen bestaan. De 

overheid waakt alleen over strijdigheid 

met het algemeen belang. 

(Vervolg van pagina 11) 
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Jaarverslag 2011 
Het jaar 2010 was voor het CDA een druk en 

bewogen jaar. Een jaar waar bestuurlijk en 

politiek gezien bergen werk zijn verzet door 

heel veel enthousiaste leden en besturen. 

Zo moest de fusie van de 5 oude gemeen-

ten, Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnsera-

diel en Wymbritseradiel tot stand worden 

gebracht. Het overgangsbestuur van het 

CDA, samengesteld uit de besturen van de 

oude afdelingen, heeft de start van de nieu-

we afdeling per 1 januari 2011 voortreffelijk 

voorbereid. Op 15 december 2010 werden 

de oude afdelingen opgeheven en de nieu-

we afdeling Súdwest-Fryslân gevestigd. 

Jaarverslag over 2011 

Op 3 januari word de nieuwe gemeenteraad 

in het gemeentehuis te IJlst geïnstalleerd. 

Het CDA was daarin de grootste fractie met 

10 leden. In het College van Burgemeester 

en Wethouders werd het CDA door twee 

wethouders vertegenwoordigd. Hans Visser 

werd gekozen als onze nieuwe 

fractievoorzitter. 

Op 12 januari 2011 werd de eerste Algemene 

ledenvergadering gehouden. 

Er waren 49 leden aanwezig. Op deze 

vergadering werd het 1e bestuur gekozen en 

werd als volgt samengesteld: Jelle Brouwer, 

Bolsward (voorzitter), Arie Hulst, IJlst 

(secretaris), Anneke Koster, Oppenhuizen 

(penningmeester), Adrie Hegie, Sneek (vice-

voorzitter en algemene adjunct), Marten 

Boonstra, Sneek (HRM en contactpersoon 

fractie), Sjors Eiling, Workum 

(ledenadministratie en –zorg), Rinske Poiesz, 

Sneek (PR en promotie) 

De zeven kandidaten stelden zich aan de 

vergadering voor en werden met algemene 

stemmen gekozen. Het algemeen bestuur 

krijgt een mandaat van de vergadering om 

de twee vacatures in de loop van het jaar in 

te vullen. 

Alle aftredende bestuursleden van de oude 

afdelingen worden uitvoerig bedankt en 

ontvangen een aandenken. 

Op 20 januari 2012 wordt de eerste 

Algemene bestuursvergadering gehouden. 

In deze vergadering wordt het 

vergaderschema vastgesteld: 3x Algemene 

Ledenvergaderingen, 6x vergadering 

algemeen bestuur en 10x vergadering van 

het Dagelijks bestuur. Het dagelijkse bestuur 

wordt als volgt samengesteld: Jelle Brouwer, 

Arie Hulst, Anneke Koster en Adrie Hegie. 

Het rooster van aftreden wordt voor de 

komende vier jaar vastgesteld. 

Besloten word ons nieuwe informatieblad 

CDA-Nieuws te gaan noemen. De redactie 

bestaat uit: Rinske Poiesz, Patrick Janssen en 

Arie Hulst. 

Er worden volgens de verkregen 

mandatering 2 nieuwe bestuursleden 

benoemd, dit zijn Marten Hoekstra en Roelof 

Hoekstra. Op de ledenvergadering van 25 

mei 2011 worden deze bestuursleden 

benoemd. Jelle Brouwer heeft namens het 

bestuur van de afdeling Súdwest-Fryslân 

zitting genomen in het Algemeen Bestuur 

van CDA-Fryslân. 

Ons fractielid Gerard Huitema wordt 

getroffen door een herseninfarct, tijdens zijn 

afwezigheid wordt hij vervangen door Pieter 

Dijkstra uit Bolsward. 

De afwikkeling van de financiën over 2010 

geeft nogal wat problemen, het gaat 

moeizaam met het verkrijgen van alle nodige 

informatie. Nadat alle informatie is 

ingewonnen kunnen de jaarrekeningen 

opgesteld en besproken worden op de 

Algemene Ledenvergadering van 25 mei. 

Tweede Algemene Ledenvergadering CDA 

25 mei 2011 in Workum: 

Tijdens het huishoudelijk gedeelte worden 

onder meer de jaarrekeningen van de 5 oude 

afdelingen besproken en vastgesteld. 

Daarnaast kan de vergadering akkoord gaan 

met de Openingsbalans 2011 en de 

begroting 2011. 

In de kascommissie worden benoemd: Teunis 

de Vries en Koen Spijksma. Eveneens vindt de 

benoemingen plaats van Marten Hoekstra, 

Gaast (campagnezaken) en Roelof Hoekstra, 

Sneek (jeugdzaken) in het Algemeen bestuur 

van het CDA. 

In het tweede gedeelte van de vergadering 

werd aandacht besteed aan Dialoog 250 door 

Ad van de Ham.  Wim van Gorkum en Jan de 

Vries, vertellen over de ontwikkelingen op 

het platteland en dan met name in Zuidwest-

Friesland. 

Maarten Offinga en Hans Visser geven als 

wethouder respectievelijk fractievoorzitter 

een doorkijkje van de actuele politiek en de 

bestuurlijke ontwikkelingen in onze nieuwe 

gemeente en voor het CDA, in relatie tot het 

verkiezingsprogramma en 

coalitieprogramma. De voorzitter schetst 

hierna wat het komende jaar aan de orde 

komt en waar veel aandacht aan moet 

worden besteed: 

- beleid ontwikkelen voor een goede 

ledenzorg; 

- communicatie met onze leden; 

- hoe informeren wij ons leden; 

- de verdere opbouw van onze financiën; 

- de functie en taakomschrijvingen van het 

bestuur; 

- voortgang- en functioneringsgesprekken 

met de fractie; 

- het instellen van een permanente 

campagne commissie, wel of niet met 

onze public relations en communicatie 

commissie; 

- contacten met provinciaal en landelijk 

CDA; 

Het CDA Súdwest-Fryslân staat voor 

uitdagingen zoals: 

- Een goed kernenbeleid; 

- Een balans zoeken tussen steden en 

platteland; 

- Súdwest-Fryslân als ontwikkel-gemeente; 

- Een gedegen financieel beleid; 

- Een zichtbaar bestuur; 

- Een goede communicatie en 

burgerparticipatie; 

- Het ontwikkelen van een marketingplan; 

- Via economisch beleid als gemeente een 

goede positie verwerven; 

- Een veilige gemeente; 

- Extra aandacht voor recreatie en 

toerisme; 

- Een duurzame gemeente; 

- Veel aandacht voor educatie, jeugdbeleid 

en zorg. 

In het Algemeen Bestuur wordt diverse keren 

langdurig gesproken over de landelijke 

vastgestelde bijdrageregeling voor 

wethouders en raadsleden aan de afdeling. 

(Vervolg op pagina 15) 
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Besloten wordt om de vastgestelde regeling 

door het overgangsbestuur CDA en de door 

wethouders en fractieleden getekende 

regeling te handhaven. 

Derde ALV van 18 november in Heeg 

In Heeg wordt de 3e Algemene Vergadering 

van het CDA Súdwest-Fryslân gehouden. De 

opkomst was zeer groot, mede ook door de 

komst van Staatssecretaris Henk Bleker, die 

na de pauze een referaat houdt over de 

actuele politiek. Voor de pauze worden de 

gebruikelijk punten afgehandeld zoals: 

begroting 2011, instellen verkiezingsfonds 

2014, het aanstellen van een landelijke 

partijleider. De vergadering verzoekt het 

bestuur dit schriftelijk aan te kaarten bij het 

landelijk bestuur. Ook het windmolenbeleid 

wordt aan de orde gesteld. 

Na de pauze krijgt onze staatssecretaris 

Henk Bleker het woord. Hij houdt een zeer 

boeiend betoog, daar waar het gaat om zijn 

portefeuille en ook de regeringsdeelname 

van het CDA komt aan de orde. De volgende 

onderwerpen laat hij de revue passeren: 

- De natuurwet; 

- De thuiszorg; 

- De agrarisch sector; 

- Economie; 

- Windmolenbeleid; 

- Verantwoordelijkheid van het CDA in de 

naaste omgeving; 

Na de inleiding ontstaat er een zeer 

levendige discussie. Alle punten worden zeer 

discreet en deskundig beantwoord door het 

Henk Bleker. 

De laatste twee dagelijks-bestuursverga-

deringen worden gehouden op 9 november 

en 7 december 2012. Daarin zijn onder 

anderen voorbereidingen getroffen: voor de 

voortgang – en functioneringsgesprekken, 

het tijdspad en plan van aanpak koers naar 

de nieuwe verkiezingen in 2014, bestuurlijke 

inrichting van de afdeling en beschrijving 

van de taken van het algemeen bestuur. 

In december werden al onze vrijwilligers 

verblijd met een kerstattentie voor het vele 

werk en de inzet die zij in de afgelopen jaren 

voor het CDA hebben gedaan. 

Afsluiting 

Hierbij dan het jaarverslag over het 1e jaar 

van onze nieuwe afdeling Súdwest–Fryslân. 

Alle leden, wethouders, fractieleden, 

bestuursleden, vrijwilligers en allen die het 

CDA een warm hart toedragen, bedank voor 

de inzet . Ook voor het volgende jaar 

rekening wij op uw steun. U begrijpt dat dit 

een zeer verkorte versie is van ons 

jaarverslag. Het bestuur en onze secretaris, 

Arie Hulst, is uiteraard in het bezit het 

uitgebreide jaarverslag. 

Arie Hulst, secretaris 

Omdat ik tijdens de algemene leden-

vergadering van 10 april afscheid 

neem als secretaris van onze afdeling 

maak ik van de gelegenheid gebruik 

om via dit kanaal samen met u nog 

iets te delen. 

Het was in 1994 toen voorzitter Sjouke 

Tuinier van de afdeling Wymbritsera-

diel bij mij langs kwam met de vraag of 

ik mij wilde inzetten voor onze gemeen-

telijke afdeling. Een moeilijke vraag 

want wij waren naar Fryslân gekomen om van de rust en de vrijheid 

te genieten na een hectisch bestaan als ondernemer in de Randstad. 

Ik heb de vraag positief beantwoord en daarmee is een periode be-

gonnen van ruim 17,5 jaar met als taak het voeren van het secretari-

aat. 

Je kunt als je zo lang meedraait bijna een boek schrijven over alles 

wat je mee hebt gemaakt en alle veranderingen die in 17,5 jaar zijn 

optreden. Zo heb ik “gewerkt” met heel veel verschillende mensen 

naast mij. Bestuursleden gaan en komen. Voorzitters idem. Ik heb 

naast een aantal voorzitters gezeten in die 17,5 jaar. Het waren: 

Sjouke Tuinier, Jan Postmus (10 jaar), Peter Wezenberg, Douwe Tam-

minga en Jelle Brouwer. Het is iedere keer weer opnieuw aanpassen, 

soms lukt dat sneller en soms duurt het langer. 

Maar niet alleen de mensen wisselen. Ook de schaal veranderde. 

Wymbrits klein en overzichtelijk, het overgangsbestuur was heel 

groot en moest voor het CDA alles voor een grote nieuwe gemeente 

op de rit gaan zetten. Het huidige bestuur van Súdwest-Fryslân 

moet ervoor zorgen dat het CDA in een groot gebied dicht bij de 

mensen komt om duidelijk te laten 

zien en horen wat Christen Democratie 

in de praktijk betekent. 

Wat het besturen op zich zelf betreft is 

er weinig verschil in een kleine en een 

grote gemeente. In beide gevallen 

wordt er door allerlei krachten, van 

zowel van binnen als van buiten de 

eigen kring, gemorreld om de stevig-

heid en de professionaliteit van het 

bestuur te toetsen. Van bestuurders 

wordt verwacht dat ze helder en dui-

delijk een uitgezette lijn vasthouden 

en afspraken nakomen. Dan weet een fractie wat hun speelveld is en 

weten de leden wat de spelregels zijn tijdens de wedstrijd. Voor mij 

zijn dit basisvoorwaarden om je werkzaamheden naar tevredenheid 

te kunnen uitvoeren. 

Met plezier heb ik de afgelopen jaren het secretariaat gevoerd, al-

hoewel het niet altijd gemakkelijk was. Ik heb mij op mijn wijze en 

met de talenten die ik heb meegekregen, ingezet om de werkzaam-

heden waar ik voor stond zo goed mogelijk uit te voeren. Op deze 

wijze hoop ik een schakel geweest te zijn in het CDA van toen naar 

het CDA van de toekomst. 

Bedankt voor het vertrouwen dat de leden in mij hebben gesteld bij 

mijn (her)verkiezing tijdens de leden vergaderingen. Ook bedankt 

voor de fijne contacten en voor de samenwerking in al die jaren. 

Van harte wens ik u allen: alle goeds voor de toekomst. 

Arie Hulst 

Arie Hulst neemt afscheid 
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Het bestuur: 
 

Jelle Brouwer 

Voorzitter 

Bolsward 

0515-573023 

voorzitter@cda-swf.nl 

 Arie Hulst 

Secretaris 

IJlst 

0515-531238 / 06-51291504 

secretaris@cda-swf.nl 
 Anneke Koster 

Penningmeester 

Oppenhuizen 

0515-559345 

penningmeester@cda-swf.nl 
 Adrie Hegie 

Algemeen adjunct 

Sneek 

0515-851767 / 06-22741510 

ahegie@home.nl 
 Rinske Poiesz 

P.R. en Communicatie 

Sneek 

0515-418642 / 06-25462378 

r.poiesz@kpnplanet.nl 
 Sjors Eiling 

Ledenadministratie en ledenzorg 

Workum 

0515-542447 / 06-10879455 

ledenadministratie@cda-swf.nl 
 Marten Boonstra 

Fractie en pers. beleid 

Sneek  

0515-418849 

martenboonstra@home.nl 
 Marten Hoekstra 

Permanente campagnecommissie 

Gaast 

0515-543325 

marten.annita.hoekstra@home.nl  
 Roelof Hoekstra 

Jongeren 

Sneek 

06-29302500 

roelofhoekstra@live.com  

 

Wijzigingen en e-mailadressen 

kunt u doorgeven aan 

ledenadministratie@cda-swf.nl 

De fractie: 
 

Hans Visser,  

Fractievoorzitter CDA 

De Kling 21, 8651 CL IJlst 

0515-532548 

h.visser.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Petra van den Akker 

Koninginnenpage 70, 8607 HP Sneek 

0515-418400 

p.vandenakker.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Douwe Attema 

De Draei 54, 8621 CZ Heeg 

0515-442800 

d.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Uilkje Attema-de Groot 

Doniaburen 2, 8761 PE Ferwoude 

0515-541529 

u.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Pieter Dijkstra 

De Bunders 39, 8701 GR Bolsward 

0515-574264 

p.dijkstra.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Pieter Greidanus 

De Glegauwe 14, 8627 SM Gauw 

0515-521866 

p.greidanus.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Henk Jan Greven 

Oosterom 24, 8602 DG Sneek 

0515-433543 

h.greven.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Hans Hettinga 

Heidenskipsterdyk 6A, 8724 HP It Heidenskip 

0515-542384 

h.hettinga.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Jentje Steringa 

De Him 28, 8701 LL Bolsward 

0515-573747 

j.steringa.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Pieter de Vries 

Fractiesecretaris 

Stoombootkade 27, 8701 KA Bolsward 

06-51483296 

p.devries.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 
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Steun het CDA Súdwest-Fryslân! Maak uw gift over op reke-
ning 65.01.83.991 t.n.v. 
CDA Súdwest-Fryslân, Oppenhuizen 
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