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Wethouder Gea Akkerman:

Van groei naar krimp
Sneek is tot 2020 één van de drie groeikernen in de gemeente. Wethouder Gea Akkermanman-Wielinga heeft op 19 december de
eerste paal geslagen van het woningbouwproject Prelude: 24 betaalbare starterswoningen aan de Frieswijkstraat in Sneek.

Foto: Kroeze en Partners, Heerenveen

De laatste honderd, misschien wel 200 jaar,
heeft altijd in het teken gestaan van groei
van onze samenleving. Er kwamen steeds
meer mensen bij en dat was de basis voor
alles: Er moesten steeds meer huizen worden gebouwd, meer kerken, meer scholen,
meer supermarkten, etc. Alles meer.

is. Niet alleen minder inkomsten vanuit
grondexploitaties maar ook vanuit het Rijk
komt er steeds minder geld onze kant op. Dit
terwijl er wel steeds meer taken vanuit het
Rijk naar de gemeente toegeschoven worden. Meer doen met minder geld. Daar komt
het op neer.

Voor een gemeente is dit altijd een forse
inkomstenbron geweest. Bij heel veel ontwikkelingen werd de dekking gezocht in de
opbrengst van de verkoop van grond. Dat is
minimaal 100 jaar de situatie geweest. Nu is
dat niet meer zo. Súdwest-Fryslân is tot 2020
nog wel een groeigemeente maar deze groei
beperkt zich dan wel tot de grote kernen,
vooral Sneek en Bolsward. 56 van de 69 kernen zijn krimpgevoelig of hebben al te maken met krimp. Daar hoeven we geen oordeel over te hebben. Dat is een gegeven
waarvan de bewustwording nog in volle
gang is.

Wat betreft de woningbouw doen we het in
Súdwest-Fryslân overigens in verhouding nog
erg goed. Zowel in 2011 als 2012 kenden wij
bijvoorbeeld de grootste bouwproductie van
Fryslân. Het gaat dan voor het overgrote
deel om bouwprojecten in de sociale sector;
de corporaties en de zorginstellingen.

Daar komt bij dat er van overheidswege in
ieder geval steeds minder geld beschikbaar

26 april 2013:
Algemene
Ledenvergadering
CDA Súdwest-Fryslân
MFC de Mande, Nijland
Aanvang: 19.30 uur.
(agenda: zie pagina 14)

Nauwe samenwerking
Maar het bestrijden van krimp blijkt onmogelijk. De enige mogelijkheid is het zo goed
mogelijk begeleiden van deze demografische
transitie. En dat moeten we met z’n allen
doen. Een nauwe samenwerking tussen onze
inwoners, ons maatschappelijk middenveld
(Vervolg op pagina 3)

Gezocht:

Kandidaat-Raadsleden!
Kijk op bladzijde 7
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Van de voorzitter

Samen de schouders er onder
Maart 2014 mogen we naar de stembus
voor de gemeenteraadsverkiezingen! Een
spannend moment voor ons. Even een korte
terugblik.
November 2010 waren de eerste verkiezingen voor de herindelingsgemeente SúdwestFryslân. Als CDA-afdelingen heb je verwachtingen. Soms hoge, soms lagere of misschien
realistische verwachtingen. Soms hoop,
soms onzekerheid. Na een intensieve periode
met heel veel enthousiaste vrijwilligers hadden we een gedegen campagne gevoerd
maar het laatste woord heeft de kiezer. Het
resultaat was voor ons overweldigend: de
grootste partij in de wat oppervlakte betreft
grootste gemeente van Nederland! En ook
niet een klein beetje de grootste maar ruimschoots de grootste. Een succes wat we hadden gehoopt maar nooit verwacht. Maar het
was er.
Nu staan we weer voor de volgende verkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle
gang. De vertrouwenscommissie is actief en
is bezig om een lijst samen te stellen waar

we de komende periode weer mee door kunnen bouwen. Doorbouwen op wat de huidige
fractie heeft opgebouwd. De programmacommissie zal de regie voeren over het
schrijven van een programma wat past binnen de partij, maar juist ook wat past binnen
de samenleving. De samenleving die zo belangrijk is voor ons als partij en vooral voor
ons als mens. De programmacommissie
heeft informatie en ideeën nodig uit de samenleving. Bij deze een oproep om uw gedachten te delen met de programmacommissie.

(Vervolg van pagina 1)

Clusters

en de gemeente. Dat laatste vind ik een
winst voor ons als CDA’ers. De mensen kunnen het niet alleen maar de overheid kan
niet alles bepalen. We moeten het echt samen oppakken. Dat is waar het CDA in mijn
beleving voor staat. Er blijkt ook dat dorpen,
buurten en wijken steeds beter in staat zijn
om zelf te bepalen hoe de toekomst van hun
leefomgeving eruit zou moeten zien. Het is
aan de gemeente om samen met de professionele organisaties in het maatschappelijke
middenveld deze ‘eigen kracht’ te stimuleren.

Met deze boodschap zijn we in overleg met
onze inwoners en we zien ontstaan dat de
gemeenschapszin groter en groter wordt.
Dat is een goede ontwikkeling. Omdat we
een grote gemeente zijn is onze gemeente
opgesplitst in de volgende clusters:

De zes clusters binnen de gemeente

-

Cluster Sneek-Bolsward
Cluster Witmarsum-Arum
Cluster Makkum
Cluster Workum
Cluster Koudum
Cluster Heeg-Woudsend

Het cluster Sneek-Bolsward heeft zo’n
50.000 inwoners en de overige clusters gemiddeld 5.000 inwoners.
Wat wij gezamenlijk met onze inwoners willen bereiken is dat de voorzieningen in elk
cluster goed op niveau zijn. Voorzieningen
bedoelen we dan in de breedste zin van het
woord: Onderwijs, sociale huisvesting, sport,
recreatie, bereikbaarheid, etc.

De campagne was in 2010 een succes en dat
willen we graag evenaren. De campagnecommissie is al druk aan het voorbereiden
maar het belangrijkste is dat we voor een
goede campagne u ook nodig hebben. U als
lid van het CDA, u die vertrouwen heeft in
onze partij en onze waarden binnen de partij. U die ons steunt in goede tijden maar er
ook is als het iets minder gaat. U kunt die
boodschap uitdragen naar uw omgeving,
trots dat u kiest voor onze partij, trots dat u
kiest voor onze uitgangspunten. Als vrijwilligers gaan we ons maximaal inzetten om
het resultaat van 2010 te behouden maar als
u onze boodschap uitdraagt is het effect van
het zichtbaar zijn van het CDA vele malen
groter.
De kiezer heeft wederom het laatste woord
maar ik ga het met vertrouwen tegemoet.

Sijbren Mulder
Voorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

houden zou bijvoorbeeld geen discussiepunt
moeten zijn. De vraag moet zijn of mensen in
hun omgeving kwalitatief goed onderwijs
kunnen behouden. Tegelijkertijd staan er
momenteel in Súdwest-Fryslân zo’n 17 basisschoollokalen leeg en daalt het aantal leerlingen op basisscholen. Maar wie weet kunnen deze ruimten voorzien in een behoefte
die niet directe relatie heeft met het basisonderwijs…
De vraag is hoe we onze gemeente zo kunnen inrichten, dat iedereen in de nabije omgeving dat heeft wat er nodig is om een leefbare omgeving te houden. Deze vraag moet
u samen met ons beantwoorden. Vervolgens
ligt er voor ons als gemeente de dankbare
taak om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Gea Akkerman
CDA-wethouder

Puzzel
Deze puzzel moeten we met zijn allen zien te
maken en we moeten ons daarbij laten leiden door kwaliteit en niet door aantallen.
Een ondergrens om een school in stand te
3

Vanuit de fractie
Er gebeurt momenteel veel om ons heen,
dagelijks worden we geconfronteerd met
cijfers over de economie. Dit stemt de fractie tot nadenken. We moeten er echter voor
waken niet in een negatieve spiraal te komen. Maar we zijn ons er ook van bewust
dat bij ontslag de impact groot is. Kan ik de
vaste lasten nog opbrengen? kunnen de
kinderen nog lid blijven van hun verenigingen? waar kan ik nog meer op bezuinigen?
Allemaal terechte vragen waar geen pasklaar antwoord op te geven is.

Bezuinigingen:
De gemeente Súdwest-Fryslân ontkomt niet
aan nieuwe bezuinigingen. De komende tijd
zullen er keuzes moeten worden gemaakt.
De fractie gaat hiermee aan de slag.

Contact met onze inwoners
De commissie Boarger en Mienskip is betrokken bij de ‘kleine scholen’, de wet Werken
naar vermogen, Empatec, onze bibliotheken
- zwembaden en musea, de jeugdzorg en de
WMO. Dan merken wij dat het belangrijk is
dat er contact is met onze inwoners. Het
gaat erom wat er leeft in de gemeenschap.
Hier zijn we onze ambassadeurs ook dankbaar voor. We gaan ook zelf op zoek om te
horen wat mensen bezig houdt. Krijgen ze
wel de juiste ambtenaar aan de lijn en is de
klantvriendelijkheid al verbetert? We gaan
ook op werkbezoek want we laten ons niet
alleen in verkiezingstijd zien. Daarom ook
een oproep: is er aanleiding om met ons in
gesprek te gaan, neem dan contact op.

Taakverzwaring gemeente
Het kan u niet ontgaan zijn dat de gemeente
meer taken krijgt op het gebied van werk,
WMO, jeugd en onderwijs, en dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor bijna de
gehele ondersteuning. Dat er iets moet veranderen begrijpen we. Maar hoe we deze
verandering ondergaan zonder kwaliteitsverlies is een grote uitdaging. In de raadsvergadering van februari is de visie hierop vastgesteld.

De voltallige fractie. Achter van links naar rechts: Pieter Dijkstra, Hans Hettinga, Pieter de
Vries, Henk Jan Greve, Hans Visser. Voor van links naar rechts: Petra van den Akker, Douwe
Attema, Jentje Steringa, Uilkje Attema, Pieter Greidanus.
hele zorgstelsel en de WMO georganiseerd
gaat worden. Wij willen dit met een andere
manier van denken benaderen: minder bureaucratie, ontschotting en mensen aanspreken op het zelf oplossend vermogen. Wel
met aandacht voor de mensen in een kwetsbare positie. We hebben vele verkennende
gesprekken gevoerd met inwoners, cliëntenraad, WMO raad, ouderenadviseurs en uitvoerende instanties.
Onze visie is om eerst te kijken wat het echte
probleem is en hoe we dit samen kunnen
aanpakken. Ondersteunen daar waar het
kan, overnemen als het moet omdat men er
niet zelf in kan voorzien. Geen “recht op”
maar: wat heb je nodig?
Waar we door verrast zijn is dat er in onze
gemeente al initiatieven worden ontwikkeld
in dorpen door eigen mensen: van onderen
op. Er komen leuke ideeën en er worden al
projecten opgestart. We juichen dat toe.
Klasse!!

vinden en dat mogelijke sluiting veel onrust
geeft.
We noemden het al, we blijven de ontwikkelingen over de scholen volgen. Vooral de
kleinere scholen. We kunnen de ‘Haagse
normen’ toch niet zomaar toepassen op ons
platteland? Dit geldt ook voor de vraag wat
er gebeurd met de peuteropvang. Veel dorpen maken zich ongerust over de vereiste
minimale aantallen.

Bestuurlijke toekomst Littenseradiel
We volgen ook de discussie over de bestuurlijke toekomst van onze buurgemeente Littenseradiel. We horen dat in meerdere dorpen het beleid, de inzet en de resultaten van
ons steden- dorpenbeleid met dorpencoördinatoren van Súdwest-Fryslân wordt genoemd. Dit was één van de speerpunten van
ons verkiezingsprogramma! Betere reclame
is er niet! We wachten de besluitvorming bij
de buren rustig af.

Plannen Afsluitdijk e.o.
Het wachten is nu op uitspraken van Den
Haag hoe de bezuinigingen worden doorgezet. Vragen zoals blijft de huishoudelijke
hulp vanuit de gemeente bestaan? (mogelijk
75% minder), een korting op de uren zorg
voor de kwetsbaren (25%?) en het scheiden
van wonen en zorg.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In de raadsvergadering hebben we aandacht
gevraagd voor de teruglopende werkgelegenheid die hier uit voortvloeit en hoe het
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Andere zaken
De fractie vindt dat we aandacht moeten
hebben voor de steeds groter wordende
groep mensen die kampen met eenzaamheid. We hebben hierover vragen bij de wethouder gesteld.
In januari is de commissie B&M op werkbezoek geweest bij zwembad Vitaloo/Optiplus
in Bolsward. We weten dat onze inwoners de
zwembaden en de bibliotheken belangrijk

Belangrijk voor Súdwest-Fryslân zijn de plannen rondom de Afsluitdijk. Goede plannen,
er wordt gewerkt aan een gebiedsvisie en
een uitvoeringsplan de Nieuwe Afsluitdijk.
Dit biedt zeker kansen ook voor de economie! Later meer daarover.

Windturbines
Discussie geeft de forse opgave vanuit Den
Haag om in Súdwest-Fryslân windturbines te
moeten plaatsen. De Provincie heeft drie
gebieden aangewezen waarvan twee in onze

gemeente: op de kop Afsluitdijk en langs de
Afsluitdijk in het IJsselmeer. Henk Jan Greven
heeft in de raadsvergadering een voorstel
ingediend met als strekking dat er mogelijk
meer locaties in Fryslân moeten worden
aangewezen om aan die forse opgave te
voldoen. Erg belangrijk is dat onze gemeente
betrokken blijft bij de regie en in de fractie
wordt dit onderwerp regelmatig besproken
met als doel op tijd ons standpunt te bepalen en uit te dragen.

Friese Meren project
Een geweldige impuls krijgen Stavoren, Makkum, Workum, Heeg, IJlst, Woudsend en
Oudega door de uitvoering van het Friese
Meren project. In de eerste fase ging het om
de bereikbaarheid van Fryslân over het water. Realisatie van aquaducten, verhogen
van bruggen, en het baggeren van de vaarwegen.
Het gaat er nu om onze gasten te verwelkomen in de kernen langs het water en hun
verblijf te verlengen inclusief het verhogen
van de bestedingen aan de wal. We willen
onze toerist kwaliteit bieden.

Woningbouw
Aandacht vraagt ook het stagneren van de
woningbouw in onze gemeente. In een recent overleg met Friese CDA bestuurders
hebben we begrepen dat ook de woningbouwcorporaties scherpe keuzes moeten
maken. Zo moeten corporaties miljoenen
bijdragen om de tekorten bij Vestia Rotter-

dam en andere corporaties aan te zuiveren.
Daarnaast moet worden bijgedragen om de
staatskas in Den Haag aan te vullen. Hierdoor gaan de Friese corporaties terug naar
de kerntaak: het verhuren van woningen aan
de doelgroep. Nieuwbouw van woningen in
de kleine kernen wordt erg moeilijk. Het CDA
heeft daar moeite mee want de goedkopere
huurwoningen in onze dorpen zijn uitermate
geschikt voor starters.
We gaan daarover binnenkort met Elkien in
gesprek. Gespreksonderwerpen zullen zijn:
wat kunnen we voor elkaar betekenen, hoe
kan de leefbaarheid zo optimaal mogelijk zijn
en wat gebeurd er met de leegstaande
(school-)gebouwen. We willen meedenken
om woonvormen te creëren voor starters en
misschien ouderen.

rinxmaland fase 1 in Sneek gaan voortvarend. Het uitbreidingsplan Middenmeer in
Stavoren staat voor de deur. In Sneek is ook
gestart met de opwaardering en herinrichting van de Lemmerweg.

De Hemmen Sneek
De raad heeft ingestemd met de verdere
planvorming van de Hemmen. Het gaat om
de uitbreiding van de huidige Hemmen. In de
raad is vooral gediscussieerd over nut en
noodzaak om de Hemmen uit te breiden
richting landelijke gebied.
Wij hebben belangrijke vragen zoals: gaat
het plan door, hoe komt het er dan uit te
zien en hoe groot wordt de buffer bij Folsgare? Daar komen antwoorden op als er meer
duidelijkheid is.

Bestemmingsplannen

Tenslotte…

De kaders van een nieuw bestemmingsplan
in een groot deel van Súdwest-Fryslân zijn
vastgesteld. Onze agrariërs krijgen mogelijkheden om in te spelen op de schaalvergroting in de landbouw. Het CDA is voorstander
voor hogere stallen en grotere bouwvlakken.
Vrijkomende boerderijen krijgen mogelijkheden om er appartementen of passende bedrijvigheid in te vestigen. Ook zijn er straks
meer mogelijkheden om (kleinschalige) campings te beginnen.

Met al deze aandachtspunten blijft er genoeg werk. Dit doen we met veel plezier
omdat de sfeer onderling goed is en we elkaar versterken. Met zijn allen gaan we de
uitdaging aan, en zien kansen voor onze
prachtige gemeente!

Bolsward, Sneek, Stavoren
Goed nieuws: de bouwplannen ’Arriva terrein’, Hartwerdervaart in Bolsward en Ha-

Namens de fractie,
Uilkje Attema
Douwe Attema
De CDA-fractie aan het werk tijdens een
raadsvergadering.
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Oosterdijk 2 - Sneek - 0515-412720
www.drogisterijmeindersma.nl
info@drogisterijmeindersma.nl
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Even voorstellen...
Even kort voorstellen: Henk Jan Greven, 63
jaar, gehuwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen,
woonachtig in Sneek. Met prepensioen. Ik
was tot eind 2011 werkzaam als jurist bij
Stenden hogeschool Leeuwarden en zat 6
jaar voor het CDA in de gemeenteraad van
Sneek.

Fryslân niet op tegen een goedkope zonvakantie op Kreta.

Nu raadslid voor het CDA in de gemeente
Súdwest-Fryslân, bestuurslid van een tweetal stichtingen, secretaris-kerkrentmeester
van de Protestantse Gemeente in Sneek en
werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur
binnen het hoger beroepsonderwijs.

Naar mijn oordeel moeten we in onze gemeente wat kritischer kijken naar de toekomst van de watersport. Straks is de infrastructuur voor de watersporter door het
uitvoeren van masterplannen voor veel geld
op topniveau gebracht maar is er een tekort
aan watersporters die geld in het laatje brengen.

Daar komt de kredietcrisis nog eens bovenop. Er worden weinig nieuwe boten gekocht
en de handel in gebruikte schepen heeft ook
last van de financiële crisis.

Mijn taken in de gemeenteraad liggen vooral
op het gebied van ruimtelijke ordening, toerisme en detailhandel. Een boeiend terrein
met dikwijls een meer dan gevulde agenda.
Het boeiende aan ruimtelijke ordening is dat
bij het ordenen van de ruimte in onze gemeente de belangentegenstellingen duidelijk naar voren komen. Tussen stad en platteland, tussen buren onderling, tussen bebouwing en open ruimte en tussen industrieterrein en recreatiegebied.
Wat onze gemeente Súdwest-Fryslân zo kenmerkend maakt is het open landschap met
zijn dorpen en steden. Van verre te herkennen aan haar kerktorens. Een landschap
waar we zuinig op zijn en zuinig op moeten
blijven. Speciaal voor dit landschap met deze
karakteristieke dorpen en oude steden ko-

men de toeristen om te varen, om te fietsen
en om de Friese cultuur te beleven.
Maar met name het watertoerisme staat
onder druk. Er vallen lege plekken in jachthavens, jongeren hebben niet meer geleerd te
zeilen en de huurvloot aan open zeilboten
vindt steeds moeilijker aftrek. De watersporter wordt grijzer. Duitsers met boten in Fryslân zijn veelal van oudere leeftijd. Jongeren
laten het dus afweten in de watersport: te
duur en te weinig enerverend, vinden ze.
Voor jongeren kan een watersportvakantie in

Ik ben er voor om recreatie en toerisme veel
breder te trekken dan watersport alleen. Kijk
je naar onze historische steden dan kan ook
voor de insteek worden gekozen om cultuurtoerisme centraal te stellen. Onze steden
waar erfgoed te zien is. Maar ook als plaatsen waar wat te beleven valt op het gebied
van muziek, winkelen, eten en drinken. Kortom, waar “reuring” is. Daar komen toeristen
op af in hun (huur-)boot of op hun (huur-)
fiets. De infrastructuur aan vaarwegen en
fietspaden met als doel om cultuurtoerisme
te faciliteren.

Henk Jan Greven

Woensdag 19 maart 2014: de dag van de gemeenteraadsverkiezingen!

Gezocht: Kandidaat raadsleden
Momenteel is het CDA Súdwest-Fryslân bezig met het opstellen van de kandidatenlijst.
Mocht u interesse hebben om raadslid te
worden of hebt u namen van mogelijke
kandidaten?
Laat het ons weten!
Aanmelding via onderstaande adressen is
mogelijk tot uiterlijk vrijdag 3 mei 2013!
Wij zijn op zoek naar mensen, mannen en
vrouwen, met frisse ideeën, die hun kwaliteiten in willen zetten voor het CDA.
U kunt met uw ervaring en politiekbestuurlijke betrokkenheid meehelpen het
CDA nog beter op de kaart te zetten in de
gemeente Súdwest-Fryslân.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
site www.cda-swf.nl.
Laat wat van u horen?!
Sijbren Mulder
voorzitter CDA Súdwest-Fryslân.
sijbren@deondernemerscoach.eu
Meerweg 7, 8758 LC Allingawier
06-46141724
Willemina Vroegindeweij
voorzitter CDA Súdwest-FryslânVertrouwenscommissie
wvroegin@kpnmail.nl
Nieuwmarkt 29, 8701 KK Bolsward
06-53715338

Samen werkt het!
77

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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Nu even niet meer...
Met heel veel energie en motivatie ben ik 1
januari 2011 begonnen met de klus als voorzitter van het CDA Súdwest-Fryslân. Dit na
jarenlang al vanaf 1980 mij ingezet te hebben voor ons CDA. Als vrijwilliger voor het
CDA, als bestuurslid, als raadslid en als
wethouder.
Het kan toch niet zo zijn, zo dacht ik, dat ik
na de herindeling van de vijf gemeenten in
Súdwest-Fryslân, niet meer actief voor onze
partij kon zijn. Dus toen ik gevraagd werd
heb ik daarom met veel plezier de functie
van de voorzitter voor de nieuwe afdeling op
mij genomen. Het eerste anderhalf jaar heeft
het veel tijd en energie gekost om de zaken
te stroomlijnen, de communicatie te verbeteren, samen te werken als nieuw bestuur en
cohesie te bevorderen tussen de leden onderling. Dat vroeg volledig mijn aandacht,
attentie en aanwezigheid.
En als dan in 2012 door persoonlijke omstandigheden de dingen niet gaan zoals ze moeten gaan, dan vraag je je af: heb ik wel de
juiste keuze gemaakt? Na meer dan veertig
jaar in touw te zijn geweest voor onze sa-

toch een aantal taken op mij genomen. De
confrontatie nog dagelijks op pad te moeten,
voor diverse aangenomen functies, deed mij
inzien dat het anders had gemoeten. Ja, dus!
Vandaar mijn besluit per 1 januari 2013 te
stoppen als voorzitter van onze afdeling.
Thuis gaat het weer uitstekend met ons en
genieten wij van onze vrije tijd. Van de hobby’s, van de kinderen, kleinkinderen en
vrienden. Ik heb nog een aantal taken in
twee musea in Bolsward en Hindeloopen en
verder nog wat eenvoudig vrijwilligerswerk.

menleving: sport, kerk en politiek. Het antwoord was dus: neen!
Het CDA is en blijft mijn partij ondanks vele
teleurstelling in de laatste verkiezingen en
binnen de partij. Ik heb veel gegeven maar
ook veel teruggekregen van ons CDA. Met
heel veel plezier heb ik mij ingezet voor onze
idealen.
Ik meende na mijn actieve periode in een
zwart gat te zullen vallen. Daarom heb ik

Ik dank Sijbren Mulder dat hij het van mij
over wilde nemen. Veel sterkte en wijsheid
toegewenst. Dat geld ook voor het bestuur,
CDA-fractie en onze wethouders. Een spannende en boeiende periode komt er weer
aan. Ik blijf het CDA een warm hart toe dragen: eens een CDA’er altijd en CDA’er!
Bolsward, 8 maart 2013

Jelle Brouwer

CDA-Vrijwilligers naar Den Haag
Woensdag 6 maart hebben 50 CDA’ers uit
Súdwest-Fryslân op uitnodiging van Sander
de Rouwe een bezoek gebracht aan de Eerste en Tweede Kamer.
Zo’n 50 vrijwilligers waaronder de ambassadeurs voor het CDA in Súdwest-Fryslân en
vrijwilligers die helpen in campagnetijd voor
de Tweede Kamer-verkiezingen zijn uitgenodigd door Sander de Rouwe, CDA Tweede
Kamerlid, om een bezoek te brengen aan de
Tweede Kamer in Den Haag.
Het is een prachtige dag, het zonnetje
schijnt en we vertrekken al vroeg om 8.00
uur vanuit Zurich. De stemming is opperbest
en voor velen is het een weerzien van elkaar.
Vooral in campagnetijd zijn er vele handen
nodig om de activiteiten ten uitvoer te kun-

nen brengen en ook de ambassadeurs zijn
van waarde voor de politiek. Alle reden vind
Sander om iedereen te verwennen met een
bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag.
De CDA-groep krijgt een uitgebreide rondleiding en genieten ervan om in de groene
bankjes van de Eerste Kamer te zitten, mee
te luisteren naar een debat in de Tweede
Kamer en door de (wandel) gangen te lopen
en een blik te werpen in een fractiekamer,
de Ridderzaal en in een eeuwenoude bibliotheek waar geheime bijeenkomsten plaatsvonden. De gids vertelt uitvoerig over de
geschiedenis en laat alle bezienswaardighe-

den zien. Tijdens de break geniet het gezelschap een heerlijke lunch in het restaurant
dat het CDA deelt met D66 en Groen Links.
Sander onderbreekt zijn drukke werkzaamheden en schuift gezellig aan. Via het Binnenhof waar ook een ijsje gekocht kan worden
wordt de terugreis weer aangevangen. Een
geslaagde dag die keurig op tijd om 18.00
uur in Zurich weer eindigt. Voor velen staat
er wel iets op de agenda die avond.

Rinske Poiesz
PR CDA Súdwest-Fryslân
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Op naar de verkiezingen van maart 2014!
“Dat is pas over een jaar” zult U denken, maar zoals iedereen dat zelf meestal ook ondervindt, “de tijd gaat (te)
snel”.
Dus kan de campagnecommissie ook niet
stilzitten, en is daarom al bezig met de
voorbereidingen. Onze eerste activiteit in
2013 was een excursie naar het Binnenhof in Den Haag met vrijwilligers van het
CDA. Dit was op uitnodiging van Sander
de Rouwe (een verslag leest u elders in
dit ledenblad)
Sander de Rouwe heeft aangeboden
weer mee te willen denken in het campagneteam, en gaat voor ons het campagneplan schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Natuurlijk
zijn wij hier zeer content mee.
We willen ons als CDA de komende tijd
weer laten zien in Súdwest-Fryslân, maar
let wel, het CDA zijn wij niet alleen maar
bent U ook.
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Wilt U met ons meedoen om het CDA
weer groot te maken bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen in SúdwestFryslân, meld U bij ons aan!

Groet van de
campagnecommissie,
Marten Hoekstra
0515-543325
marten.annita.hoekstra@home.nl

In de statenbankjes

Gastvrijheid
Met de start van de nieuwe gemeente heeft
het CDA een aantal heldere speerpunten
geformuleerd. Speerpunten zoals; het
kernenbeleid, gedegen financieel beleid,
zorg voor mens en omgeving en investeren
in de toekomst. Deze speerpunten sluiten
nauw aan op wat er leeft in de samenleving
in Súdwest-Fryslân.

Een samenleving die op dit moment ook
geconfronteerd wordt met Rijksbezuinigingen, woonakkoorden, huurverhogingen,
werkeloosheid en stagnatie op de hypotheekmarkt. En een samenleving die roept om een
visie van de landelijke overheid om uit deze
crisis te komen. Een visie over onderwijs,
werkgelegenheid en een samenleving in
balans. Onze gemeente staat voor vergelijkbare uitdagingen. Wat is de visie op de samenleving waarmee wij, CDA’ers, de inwoners van Súdwest-Fryslân weten te binden en
hun vertrouwen krijgen. Maar we zullen ook
keuzes moeten maken omdat de bomen niet
meer tot in de hemel groeien.

Afstand doorbreken
In de aanloop naar de vorige verkiezingen
hebben wij de vrees voor de herindeling en
de afstand tussen overheid en inwoners omgezet naar een Kernenbeleid dat veel beter
aansluit op de vragen en wensen van onze
inwoners. Onze visie hebben we vertaald in
een andere werkwijze en daarmede het dogma “afstand tussen overheid en burgers”
weten te doorbreken. Contactambtenaren
die dagelijks bereikbaar zijn voor onze inwoners en daardoor sneller kunnen inspelen op
de dagelijkse vragen. Gezien de vele positieve reacties kunnen we zeggen dat het CDA
het verschil heeft gemaakt. Natuurlijk gaat
er wel eens iets mis maar onze visie om
dienstbaar te zijn aan de inwoners heeft
meetbaar effect gesorteerd. Ons motto is:
we zeggen wat we doen en doen wat we
zeggen. Daarmee laten een heldere boodschap achter dat we de signalen van de inwoners serieus nemen.

Lef
Daarnaast heeft de fractie zich in de afgelopen periode duidelijk geprofileerd en geïnvesteerd in contacten met inwoners, en organisaties. Het is fraai om te zien dat meer
en meer CDA’ers weer het lef hebben om
voor de partij te staan en een boodschap
hebben voor de inwoners. Op deze wijze

hebben we gespreide verantwoordelijkheid
en solidariteit vertaald naar moderne werkvormen. Dichtbij de mensen met een toekomstgericht perspectief.
Ik ben van mening dat in een economisch
lastige tijd juist de overheid bereid moet zijn
om te investeren. Wij hebben bij de start van
de gemeente een ontwikkelfonds van circa 7
miljoen gereserveerd. Nu blijkt dit een strategische belangrijke keuze is, want met de
steun van Provinciale/Europese fondsen
investeert de gemeente tientallen miljoenen
in de verschillende projecten. Ik geloof dat
de investeringen de leefbaarheid in de
Mienskip zullen versterken.
De Gemeenteraad heeft onlangs het omvangrijke project "De Friese Meren" goedgekeurd.
Het project heeft ten doel om investeringen
te doen in de verschillende kernen om leefbaarheid te versterken en de toerist meer in
de kernen te krijgen. Daarmee creëren we
werkgelegenheid in de verschillende kernen
zoals Heeg, Woudsend, IJlst, Oudega, Workum, Makkum, Bolsward, Stavoren. In totaliteit zal dit circa 115 extra banen opleveren
volgens de berekeningen van de provincie. In
het Friese Meren project investeren we niet
alleen in beton, hout en staal, maar kiezen
we ook voor het programma Gastvrijheid.

Gastvrijheid
Gastvrijheid is een veel gebruikt woord en
wordt gezien als een Christelijke deugd (lees
menselijke eigenschap) met een verwijzing
naar 1 pet 4:9. NBV “Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen”. Wat een uitdagende
en gelijktijdig confronterende tekst. Gastvrij
voor elkaar, zonder te klagen. “Klagen” staat
blijkbaar haaks op Gastvrijheid. Wij willen
het verschil maken door te investeren in
Gastvrijheid richting onze inwoners en de
toerist. Dat doen we door een door een trainingsprogramma voor brugwachters, havenmeester en ambtenaren om onze gastvrijheid te verstreken. Dit gaat u merken in de
omgang met de gemeente. Dit trainingsprogramma gaan we ook samen met ondernemers en opleidingscentra organiseren zodat
onze gemeente onderscheidend wordt op
het gebied van gastvrijheid.

Klaar staan
In de komende periode zal er veel veranderen voor de gemeenten. Decentralisaties zijn
het toverwoord uit Den Haag. Taken worden
door het Rijk overgedragen naar de gemeente maar dan met minder budget. Onze ambitie is om voor de zomer meer inzicht te krijgen in de exacte opgave en wat dit financieel
voor onze gemeente gaat betekenen. In de
lijn van financieel gedegen zal ik het proces
nauwlettend volgen maar gelijktijdig oog
houden voor de sociale kant van project. Op
dit vlak kunnen we als CDA een onderscheidend signaal laten horen dat het ons om
solidariteit gaat, medemenselijkheid en de
zorg voor onze naaste.

Het wil maar niet lente worden hier in Fryslan, alhoewel de vogeltjes het dapper proberen is het nog steeds best wel koud. In de
provincie hebben we aandacht besteed aan
de weidevogels. Want dat dat anders moet,
dat weten we allemaal. Als CDA pleitten we
voor het gebruik van de experts en de echte
vogelliefhebber in het veld, want wat weten
die veel! Die kennis is met geen geld te
koop, dus benut dat.
Een ander heel interessant onderwerp is de
glasvezel. Steeds meer blijkt dat een fatsoenlijke internet verbinding een basisbehoefte aan het worden is. En als provinciale
CDA zien we dat de markt alleen de commerciële gebieden aanpakt, dwz de grotere
kernen en steden. Maar juist voor het andere minder bevolkte deel van Fryslân is dit
zo'n belangrijke voorziening. Daarom willen
we snel internet realiseren voor bijna heel
Fryslân. Eind maart bespreken we dit in de
staten, een spannend onderwerp.
Tot slot nog iets over de windmolens, want
daar lopen de gemoederen hoog op in onze
gemeente. Begrijpelijk want het is een mega project wat er bij de afsluitdijk gepland
staat door de Rijkscoördinatieregeling. En
dat laatste maakt het nu net zo lastig. Het is
een belangrijk project voor en van de minister waar wij als provincie en gemeente alleen maar aan de zijlijn kunnen meepraten.
Als provinciale CDA maak ik me sterk om
dorpsmolens en andere moleneigenaren de
mogelijkheid te geven te kunnen meeparticiperen. Tegenhouden is eigenlijk niet te
doen, dan moeten we er maar het beste van
maken.

Met vriendelijke groet,
Fernande Teernstra
CDA-statenlid

Of het nu om het Kernenbeleid gaat of om
een Gastvrijheidsprogramma, het gaat altijd
om mensen. Mensen waar we als CDA voor
klaar willen staan. Maar ook mensen die het
verschil willen maken door zich in te zetten
voor het CDA.
Oja, en als u langs wilt komen voor een gesprek dan kan dat, de koffie staat klaar!

Maarten Offinga
CDA-wethouder
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CDA Súdwest-Fryslân
Website
Bestuur:
Steunpunt:
Communicatiecommissie:
Redactie ledenblad en website:
Fractie
Steunfractie
Wethouders

www.cda-swf.nl
bestuur@cda-swf.nl
secretariaat@cda-swf.nl
communicatie@cda-swf.nl
redactie@cda-swf.nl
fractie@cda-swf.nl
steunfractie@cda-swf.nl
wethouders@cda-swf.nl

Wijzigingen en e-mailadressen kunt u doorgeven aan
ledenadministratie@cda-swf.nl
Steun het CDA Súdwest-Fryslân!
Maak uw gift over op rekening
65.01.83.991 t.n.v. CDA SúdwestFryslân, Oppenhuizen
Colofon
CDA-Nieuws is een uitgave van CDA Súdwest-Fryslân en verschijnt twee keer per jaar: in
het voorjaar en in het najaar. CDA-Nieuws wordt verstuurd naar alle leden en donateurs van CDA Súdwest-Fryslân.
Oplage: 700 ex.
Redactie: Patrick Janssen (eindredactie & vormgeving), Rinske Poiesz-Zijlstra, Matthijs
Beute
E-mail: redactie@cda-swf.nl
Druk: Hanzedruk, Bolsward
©2013, CDA Súdwest-Fryslân
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Een bewogen jaar voor CDJA
Als CDJA Fryslân kijken we terug op een
bewogen en mooi jaar. Bewogen om een
reden die duidelijk is: de verkiezingsnederlaag. Kijken we echter puur naar onszelf en
de gezondheid van onze club dan mogen we
niet klagen. We staan er op alle fronten
goed voor. Door een duidelijke richting en
een gezonde betrokkenheid hebben we veel
kunnen bereiken.

We wilden ons meer bemoeien op een goede
en constructieve manier met de moederpartij. Het vergroten van de betrokkenheid.
Missie geslaagd. We waren altijd ruim vertegenwoordigd bij de activiteiten van het CDA.
De activiteiten, vergaderingen, ledenvergaderingen en trainingen. Ik denk dat veel
mensen ‘onze jongeren’ herkennen. Ook
inhoudelijk hebben we bijgedragen door mee
te denken en deel te nemen aan commissies.
Een ander belangrijk punt was het verhogen
van de zichtbaarheid en het verhogen van de
activiteiten op social media en Internet. Ook
hier kunnen we stellen dat het doel bereikt
is. Een actief Twitter account, een onderdeel
van de nieuwe website van het CDJA en natuurlijk onze eigen Facebook pagina. Alle
activiteiten worden op Facebook gepost.
Naast de gebruikelijke email en post bereiken we nu dus ook sneller een grotere groep
online.

In de regio Sûdwest hebben we ons laten
zien door middel van een jongerendebat met
Sander de Rouwe. Dit debat was een succes,
het heeft ons zelfs enkele nieuwe leden opgeleverd. Ook hebben we in onze regio een
zeilactiviteit gehad ter afsluiting van het
politieke jaar. Bij deze activiteit kwamen
leden vanuit het gehele land langs.
Ook dit jaar zullen we als CDJA Fryslân weer
volop aanwezig zijn! Lijkt het je leuk om ook
eens langs te komen bij het CDJA? Neem dan
gerust contact op en dan sturen wij je de
jaarplanning op. Wanneer de activiteiten
elders zijn is er vaak wel iemand die vanuit
Sûdwest deze activiteit bezoekt zodat je niet
alleen reist. Ook wanneer je geen lid bent
kan je altijd langskomen om vrijblijvend een
activiteit te bezoeken.

Roelof Hoekstra

Vergaderschema 2013 fractie en bestuur
Hieronder het vergaderschema voor 2013
van onze CDA-raadsfractie en het afdelingsbestuur.

Fractie
Wilt u inspreken in een fractievergadering of
heeft u vragen, neem dan contact op met
Betty Tamminga, Fractieondersteuning:
Telefoon: 0515-418603 of 06-11106979
E-mail:
fractieondersteuning@cda-swf.nl

Telefoon: 06-13914649
E-mail:
biancadomhof@hotmail.com

ringsproces van de raadscommissies en de
besluitvorming in de raad te kunnen volgen.
U kunt tijdens een commissievergadering uw
mening naar voren brengen (inspreken). In
een commissie kunt u inspreken over een
onderwerp dat het beleidsterrein van die
commissie aangaat, of het onderwerp wél of
niet op de agenda staat.
Wilt u inspreken? Meldt u zich dan aan vóór
aanvang van de betreffende vergadering via
griffie@gemeenteswf.nl

Bestuur
Wilt u inspreken in een bestuursvergadering
of heeft u vragen, neem dan contact op met
Bianca Domhof, secretaris van het afdelingsbestuur:

Commissie– en raadsvergaderingen
De raadscommissie- en raadsvergaderingen
zijn openbare vergaderingen waarbij u als
inwoner aanwezig kunt zijn om het advise-

fractievergadering
voor de commissies
Opiniërende commissie
BM, DSO, BF en of raad

18 apr

13 mei

3 jun

10 apr

15 mei

10 jun

commissie DSO

23 apr

21 mei

11 jun

commissie BM

24 apr

22 mei

commissie BF

25 apr

fractievergadering
voor de raad
raadsvergadering
bestuursvergadering

24 jun

De commissie– en raadsvergaderingen worden gehouden in de raadszaal in IJlst.

22 aug

19 sep

7 okt

24 okt

28 nov

21 aug

11 sep

23 okt

20 nov

18 dec

2 jul

27 aug

24 sep

16 okt

29 okt

3 dec

12 jun

3 jul

28 aug

25 sep

16 okt

30 okt

4 dec

23 mei

13 jun

4 jul

29 aug

26 sep

16 okt

31 okt

5 dec

6 mei

30 mei

20 jun

5 sep

3 okt

28 okt

4 nov

12 dec

16 mei

6 jun

27 jun

12 sep

10 okt

7 nov

14 nov

19 dec

15 apr

13 mei

10 jun

9 sep

8 okt

4 jul

3 dec
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Algemene
Ledenvergadering
CDA Súdwest-Fryslân

Vrijdag
26 april 2013
MFC de Mande
H. Pollemanstraat 2
8771 RT Nijland
Tel: 0515-569600
Aanvang 19.30 uur

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Ingekomen en verstuurde stukken
Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering CDA 14-12-2012
6. Jaarverslag 2012
(Het jaarverslag is gedrukt of digitaal
op te vragen bij de secretaris Bianca
Domhof)
7. Financiën
a. Bespreken jaarcijfers 2012
b. Kascommissie
c. Benoemen kascommissie
8. Bestuursaangelegenheden
a. Aftredend bestuurslid Adrie Hegie
b. Stand van zaken voorzitter
9. Nieuws vanuit de Fractie
10. Gemeenteraadsverkiezingen maart
2014
a. Voortgang
i. Campagnecie
ii. Vertrouwenscie
iii. Programmacie
b. Lijstverbinding Christen Unie
11. Pauze
12. In de vorm van workshops gaan we
met de leden in gesprek wat de speerpunten moeten zijn voor het verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014.
13. Rondvraag

Verslag ALV 14 december 2012
Verslag van de algemene Ledenvergadering
CDA Súdwest-Fryslân 14 december 2012 in
Witmarsum
Aanwezig: 37 leden, Ruth Peetoom en vertegenwoordigers van CDA Fryslân.

1. Opening en welkom door voorzitter
Sijbren Mulder.

Er is een brief ontvangen van de heren Wezenberg en Hulst. In deze brief uiten de
leden hun zorg op een aantal punten. De
brief is op aanvraag beschikbaar voor de
leden. De voorzitter heeft de in de brief aangegeven punten stuk voor stuk behandeld.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder mevrouw Ruth Peetoom en alle leden van andere afdelingen.

In de brief wordt met betrekking tot het bestuur verwezen naar art. 14 van de statuten.
De voorzitter wijst erop dat het bestuur in de
vergadering van 10 april jl. mandaat heeft
gevraagd en gekregen.

Vervolgens opent hij met een woord van
bezinning naar aanleiding van een gebeurtenis die hem deze week heeft geraakt, de
dood van een meisje uit Staphorst. Hij legt
de link naar de Bijbel, spreuken over pesten
en leest aansluitend een gedicht voor van
Fleur.

Vervolgens is er het punt over de vrijwilligheid van betaling van een bijdrage door wethouders en fractieleden. De voorzitter meldt
dat het een ‘vrijwillige verplichting’ is waar
een ieder zich aan gehouden heeft.

2. Vaststelling agenda.
Aan de agenda toegevoegd worden de punten bestuursaangelegenheden, -functies,
financiën en mededelingen uit de fractie.

3. Mededelingen:
Er zijn berichten van verhindering ontvangen
van Adrie Hegie, Hans Visser, Pieter de Vries,
Hans Hettinga, Petra vd Akker, Gea Akkerman, Fernande Teernstra, Sander de Rouwe.

Art. 16: Er is onvoldoende verbondenheid
met de huidige dorpen en kernen in het bestuur. De voorzitter meldt dat dat wel meevalt als je kijkt naar de resultaten bij de
meest recente verkiezingen. Het CDA heeft in
Súdwest-Fryslân hoog gescoord. Zeker ten
opzichte van het CDA landelijk en in heel
Fryslân.
Vraag: hoe gaat het met de ledenaantallen
sinds de fusie? De voorzitter meldt dat gewerkt wordt aan een schone ledenlijst. Deze
opmerking valt verkeerd en wordt door de
beide heren uitgelegd als een motie van
wantrouwen naar het oude bestuur. De voorzitter merkt op dat dat zo niet bedoeld is. De
vertegenwoordiger van het partijbureau in
Den Haag (Douwe Gerlof Heeringa) merkt op
dat de ledenlijsten de afgelopen periode
kritisch tegen het licht zijn gehouden. Mensen die gedurende een lange periode hun
contributie niet hebben betaald zijn verwijderd.

-

Er zijn enkele leden aanwezig van de
afdeling Boarnsterhim met het oog op de
komende herindeling.

-

Er zijn in de afgelopen periode voortgangsgesprekken gehouden.

-

Er worden voorbereidingen getroffen
voor de verkiezingen van maart 2014.
Het bestuur zal opdrachten formuleren
voor de vertrouwenscommissie, de campagnecommissie en de programmacommissie.

-

Marten Hoekstra meldt dat de campagnecommissie op 3 december jl. bij elkaar
is geweest (in bijzijn van Sander de Rouwe) Sander zal meehelpen bij het schrijven van het campagneplan.

Dit levert reactie op uit de zaal: de heer Karel
Lever (oud-penningmeester) meldt dat vroeger het bestuur de boer op ging, bij de deuren (leden) langs.

-

Op 6 maart is er een excursie naar het
Binnenhof.

-

Douwe Attema vraagt aandacht voor de
dorpen en het dorpenbeleid in de komende campagne.

Mevrouw Anneke Koster, de huidige penningmeester reageert dat er op de lijst 700
leden stonden waarvan er een aantal al drie
jaar hun contributie niet heeft betaald, deze
zijn van de lijst verwijderd. Daarnaast ging
het om 50 à 60 verhuizingen, overlijdens en
opzeggingen. Er is nu een redelijk actuele
lijst met nog circa 50 mensen die de contributie niet betaald hebben.

4. Verslag vorige vergadering 10 april.
Door omstandigheden is een conceptversie
van het verslag verspreid. Het verslag wordt
aangepast.
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5. Ingekomen stukken

De heer Jentje Steringa laat weten dat het
ledenblad er heel goed uitziet. Misschien kan
er een extra uitgave komen om mensen te
trekken?
De heer Wezenberg vraagt hoe het gesteld is
met de ledenzorg? Wat gebeurt er bij overlijden, bruiloften etc. De klacht is: we horen
niets meer van het CDA. Dit wordt opgepakt
door het bestuur.

Financiën/ begroting
Penningmeester Anneke Koster licht de begroting toe. Er zal een reservering gemaakt
worden met het oog op de komende verkiezingen. De heer Lever wijst op de mogelijkheden van verschillende potjes die er op het
partijbureau in Den Haag zijn. Anneke Koster
kent deze potjes en doet waar mogelijk een
beroep op deze middelen.

heeft uitgetrokken om te investeren in infrastructuur.
De voorzitter meldt bij de afsluiting van dit
deel van de vergadering dat het bestuur
samen met de fractieleden een belronde
heeft gepland onder de leden om van meer
leden de e-mailadressen te bemachtigen. Dit
met het oog op directe communicatiemogelijkheden en kostenbesparing.

Mededelingen uit de fractie
Communicatie: Communicatie: het in de
brief genoemde punt ten aanzien van av het
verslag van de ALV is al bij punt 4 aan de
orde geweest.
Punt van 3 termijnen bij verkiezingen: De
heer Wezenberg meldt dit jammer te vinden
gelet op de doorstroming. De voorzitter
meldt dat het standpunt is dat ‘nee, tenzij er
geen andere kandidaten zijn’
Punt over gebruik van e-mailadressen. Dit
blijkt op een misverstand te berusten. Er is
reply geweest op een e-mailbericht van het
bestuur.
Als laatste punt vraagt de heer Wezenburg of
het mogelijk is om een gedrukt exemplaar
van het jaarverslag te ontvangen? De voorzitter meldt dat dat mogelijk is.

Aanvullingen op de agenda

De heer Henk Jan Greven vervangt de heer
Hans Visser en geeft een toelichting op de
volgende zaken:
De fractie is bezig met de permanente campagne: verschillende leden geven acte de
préséance op zaterdag op het Schaapmarktplein in Sneek, daarnaast worden avonden
bijgewoond over bijvoorbeeld windenergie.
Overzicht van bereikte resultaten: soms lukken zaken niet (bijvoorbeeld de winkeltijdenwet, dit is een voorbeeld van iets dat de
fractie niet gelukt is in de gemeenteraad.)
Wat wel gelukt is dat er een motie is aangenomen door de gemeenteraad van mevrouw
Uilkje Attema (unaniem) om een brief te
sturen naar Den Haag over de wijzigingen
met betrekking tot de huishoudelijke hulp.
Op 17 november is er een heimiddag geweest in Stavoren.

Nieuwe bestuursleden
Bianca Domhof stelt zichzelf kort voor. De
vergadering stemt vervolgens in met haar
voordracht als bestuurslid.
Voorzitter meldt dat er nog een nieuw bestuurslid is: Matthijs Beute, die helaas niet
aanwezig is.

Bestuursfuncties
Voorzitter meldt dat Jelle Brouwer in mei
2012 heeft laten weten wegens privéomstandigheden tijdelijk te willen stoppen als voorzitter. Sijbren Mulder is toen als interim
voorzitter ingestapt. De zoektocht naar een
nieuwe voorzitter loopt. Zeker nu Jelle inmiddels heeft laten weten niet terug te keren.
De voorzitter doet een oproep in de zaal om
namen door te geven van geschikte kandidaten. De heer Van der Meer vraagt ook naar
de verhouding man/vrouw te kijken. En de
heer Steringa vraagt of Jelle Brouwer al bedankt is. Dit is nog niet het geval. Maar dit
gaat zeker nog plaatsvinden.
De heer Wezenberg vraag of er richtlijnen
zijn voor het opstellen van een agenda? Hij
mist de begroting op de agenda. Dit is aan
het bestuur, de agenda kan tijdens een vergadering aangevuld worden.

Vervolgens wordt de heer Pieter Greidanus
naar voren geroepen. Hij is eerder vanavond
met een limousine thuis opgehaald. opgehaald. Hij is door het landelijke CDA bestuur

Aandachtspunten voor de komende verkiezing: RO-beleid (wind), het voorzieningenbehoud, recreatie en toerisme, het kernenbeleid.
Vraag uit de zaal van de heer Peter Wezenberg: bedoelt de heer Greven met kernbeleid
de leefbaarheid? De heer Greven meldt dat
dat het geval is. Mevrouw Uilkje Attema
meldt dat leefbaarheid een belangrijk speerpunt is en doet een oproep om contact te
zoeken met de gemeenteraadsleden.
De heer Reinder Jan Postma vraagt naar het
standpunt betreffende het windmolenbeleid:
Het beoogde windpark op en rond het IJsselmeer kan vervallen als er solitaire molens
worden toegestaan. Ook vraagt hij aandacht
voor de cultuurhistorie in het gebied met
betrekking de windmolens. En. Verder wil hij
aandacht voor de positie van lokale en regionale bouwbedrijven en technische installatiebureaus die moeilijke tijden doormaken. Hij
pleit ervoor om investeringen in infrastructuur (fietspaden, vaarwegen) niet uit te stellen maar juist nu te doen, anders bezuinigen
we de economie kapot. Wethouder Offinga
meldt dat de gemeente 60 miljoen euro

benoemd en uitverkoren tot supervrijwilliger
en wordt door partijvoorzitter mevrouw Ruth
Peetoom in het zonnetje gezet. Hij is een van
de 12 supervrijwilligers. Hij is altijd bereid
om zich in te zetten, is zeer actief en er
wordt nooit tevergeefs een beroep op hem
gedaan. Samen met de supervrijwilligers uit
de andere provincies komt er nog een moment op het partijbureau in Den Haag. Ze
overhandigt hem een bloemetje en een geschenk. Ook ontvangt hij uit handen van
mevrouw Attema een doosje sigaren en een
flesje tegen de schrik van eerder deze avond.
Na een korte pauze geeft de voorzitter het
woord aan mevrouw Peetoom.
Zij gaat in een inspirerende inleiding in op
de gebeurtenissen van de afgelopen periode
in Den Haag en in de Partij. Vervolgens ontspint zich een geanimeerde discussie
Nadat de voorzitter Ruth Peetoom heeft
bedankt voor haar heldere uiteenzetting en
open discussie en dit kracht heeft bijgezet
met een bloemetje sluit hij om 22.00 uur de
vergadering en bedankt hij alle aanwezigen
voor hun inbreng.

Bianca Domhof,
Secretaris CDA Súdwest-Fryslân
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Informatie
De fractie:

Het bestuur:
Sijbren Mulder
Voorzitter
Allingawier
00515233535
0646141724
sijbren@deondernemerscoach.eu
voorzitter@cda-swf.nl

Petra van den Akker
Koninginnenpage 70, 8607 HP Sneek
0515-418400
p.vandenakker.cda@gemeentesudwestfryslan.nl

Anneke Koster
Penningmeester
Oppenhuizen
0515-559345
penningmeester@cda-swf.nl

Douwe Attema
De Draei 54, 8621 CZ Heeg
0515-442800
d.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl

Bianca Domhof
Secretaris
Gaast
06-13914649
biancadomhof@hotmail.com
Adrie Hegie
Algemeen adjunct, plaatsvervangend secretaris
Sneek
0515-851767 / 06-22741510
ahegie@home.nl
Rinske Poiesz
P.R. en Communicatie
Sneek
0515-418642 / 06-14913316
r.poiesz@kpnplanet.nl
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Pieter Dijkstra
De Bunders 39, 8701 GR Bolsward
0515-574264
p.dijkstra.cda@gemeentesudwestfryslan.nl

Henk Jan Greven
Oosterom 24, 8602 DG Sneek
0515-433543
h.greven.cda@gemeentesudwestfryslan.nl

Marten Hoekstra
Permanente campagnecommissie
Gaast
0515-543325
marten.annita.hoekstra@home.nl

Matthijs Beute
Lid
Sneek
beute02@home.nl
0515-852511

Uilkje Attema-de Groot
Doniaburen 2, 8761 PE Ferwoude
0515-541529
u.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl

Pieter Greidanus
De Glegauwe 14, 8627 SM Gauw
0515-521866
p.greidanus.cda@gemeentesudwestfryslan.nl

Marten Boonstra
Fractie en pers. beleid
Sneek
0515-418849
martenboonstra@home.nl

Roelof Hoekstra
Jongeren
Sneek
06-29302500
roelofhoekstra@live.com

Hans Visser,
Fractievoorzitter CDA
De Kling 21, 8651 CL IJlst
0515-532548
h.visser.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
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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

