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Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 

maart is het CDA Súdwest-Fryslân weer als 

grootste uit de bus gekomen.  Het CDA 

heeft 23.6% van de stemmen behaald. In de 

nieuwe gemeenteraad krijgt het CDA 10 van 

de 37 zetels. In het kader hieronder ziet u 

de gekozen kandidaten. 

Geweldig is ook dat acht van de tien gekozen 

kandidaten voldoende stemmen hadden om 

met voorkeursstemmen gekozen te worden. 

Opmerkelijk hierbij is dat Rinske Poiesz-

Zijlstra op nummer 14 op de kieslijst stond, 

maar dankzij een stevige campagne toch met 

voorkeursstemmen gekozen is. 

Pieter de Vries uit Bolsward en Anneke Kos-

ter-Klijnstra uit Oppenhuizen stonden respec-

tievelijk op plaatsen 10 en 11. Zij zijn de 

eerst aangewezen opvolgers als het CDA 

wethouders levert in het nieuwe college. 

Maarten Offinga en Gea Akkerman-Wielinga 

zijn weer de wethouder-kandidaten. 

Dinsdag 15 april: 

ALV CDA Súdwest-Fryslân 
met Wiebe Strikwerda 

Over Europese Verkiezingen 

 

Dorpshuis Jutrijp-Hommerts Oan 't Far 

Aanvang: 19.30 uur. 

(agenda: zie pagina 13) 

 

Nr Naam Woonplaats Stemmen 

1 Maarten Offinga Workum 3.217 

2 Gea Akkerman-Wielinga Sneek 832 

4 Uilkje Attema-de Groot Ferwoude 752 

3 Hans Hettinga It Heidenskip 718 

6 Douwe Attema Heeg 337 

14 Rinske Poiesz-Zijlstra Sneek 325 

5 Jentje Steringa Bolsward 294 

8 Petra van den Akker Sneek 284 

7 Pieter Greidanus Gauw 216 

9 Pieter Dijkstra Bolsward 224 

 Kiezers bedankt! 
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We hebben de verkiezingen voor de  

gemeenteraad nauwelijks achter de rug en 

dan mogen we al weer naar de stembus. 

Deze keer, op 22 mei aanstaande, mogen 

we de kandidaten voor het Europese 

Parlement kiezen. De één zegt: “dat is het 

belangrijkste orgaan van onze democratie” 

en de ander: “Europa daar kies ik niet voor, 

dat is een ver van mijn bed show”.  

Hoe belangrijk is Europa voor ons land 
en u als individu?  
De EU is ontstaan na de oorlog en naast eco-

nomische redenen (kolen en staalproductie) 

was een andere belangrijke reden  de oorlog. 

Toen werd in Europa breed  ingezien dat we 

niet weer in oorlog moeten geraken met 

buurlanden. Dat vraagt een te groot offer 

van de maatschappij. Dus de voornaamste 

reden voor het ontstaan van  de EU  was het 

garanderen van veiligheid. En dat is gelukt. 

Na 1945 hebben we in Europa geen onderlin-

ge oorlogen meer  gevoerd, iets wat voor-

heen bijna niet voor mogelijk werd gehou-

den. In dat opzicht is de EU dus geslaagd en 

slaagt de EU daar nog steeds in. Bovendien 

speelt de EU een belangrijke rol in de voed-

selvoorziening door het gevoerde Europese 

landbouwbeleid. Tegenwoordig lijkt de EU 

alleen maar om geld te draaien.  Anders dan 

sommige Euro-sceptici ons willen doen gelo-

ven is de EU voor Nederland van cruciaal 

belang. Omdat Nederland een exporterend 

land is, is het van groot belang dat er onder-

ling in Europa geen concurrentie is en dat we 

samen met andere Europese landen een 

grote economische speler zijn op wereld-

markt niveau. 

Welke invloed kunt u als CDA lid heb-
ben in Europa? 
Natuurlijk gaat u stemmen op 22 mei voor 

de Europese kandidaten. Daar hebt u op de 

1e plaats  invloed. Op dit moment heeft het 

CDA 5 fractieleden in de Europese fractie. 

Deze mensen zijn een onderdeel van de EVP 

fractie. Een fractie waar alle christen demo-

craten van Europa in zijn vertegenwoordigd. 

Als u dus 22 mei stemt op een CDA kandidaat 

hebt u wel zeker invloed in Europa. Een an-

dere manier van invloed krijgen is contact 

zoeken met CDA mensen in Europa. Brussel 

lijkt ver weg en het contact lijkt moeilijk, 

maar niets in minder waar. De CDA kandida-

ten zijn heel goed benaderbaar en bereik-

baar. Wat nog belangrijker is, ze weten (of ze 

willen graag weten) wat er bij u speelt. Dan 

kunnen ze uw geluid laten horen in Europa. 

Esther de Lange is lijsttrekker van het CDA 

Europa. Ze is al 5 jaar vertegenwoordiger van 

o.a. Friesland in Brussel en is zeer betrokken 

met onze provincie en onze afdeling. Ze is 

bekend in Friesland en is ook bekend met 

Friesland. Daarnaast staat Wim Eilering op 

nummer 10 van de kieslijst. Wim komt uit 

Drachten, is ondernemer en de eerste op de 

lijst die boven de rivieren woont. Op num-

mer 19 van de kieslijst staat Wiebe Strikwer-

da. Wiebe is jong en ambitieus, studeert 

Internationale betrekkingen aan de RUG in 

Groningen en heeft een periode stage gelo-

pen bij Wim van der Camp in Brussel. Hij 

kent de omgeving al en heeft geroken aan de 

sfeer in het Europese parlement. We hebben 

Wiebe dan ook uitgenodigd om onder het 

motto ‘’Europa van binnenuit’’ een inleiding  

te houden tijdens de ALV en met u te discus-

siëren over Europese onderwerpen. Dit om 

Europa zelfs fysiek dichter bij de afdeling te 

krijgen.  U bent van harte uitgenodigd voor 

deze ledenvergadering op 15 april aanstaan-

de. 

Dan  nog even dichterbij huis 
Natuurlijk blikken we tijdens de ledenverga-

dering ook terug op de verkiezingen van 19 

maart jl. Wat was het resultaat en wat gaan 

we doen als CDA SWF met dat resultaat? 

Hans Hettinga, onze campagneleider doet 

verslag van de hectische periode voor de 

verkiezingen en geeft een toelichting op het  

resultaat.  In de gemeente spelen tal van  

belangrijke onderwerpen. Onderwerpen die 

ook in dit nummer worden belicht. De pro-

blematiek rond windmolens en duurzaam-

heid komt in dit nummer uitgebreid aan de 

orde in een bijdrage van  Pieter Dijkstra. 

Daarnaast worden er veel onderdelen van de 

zorg naar de gemeente verplaatst. Uilkje 

Attema heeft een artikel geschreven over het 

sociale domein  en de uitdagingen daarin. 

Ook onze wethouders Maarten Offinga en 

Gea Akkerman komen in dit nummer aan het 

woord over hun ervaringen de afgelopen 4 

jaar en wat hun uitdaging voor de nieuwe 

periode. Al met al een CDA nieuws dat het 

lezen waard is. 

Nogmaals: op 15 april is onze ledenvergade-

ring met Wiebe Strikwerda als hoofdgast , bij 

deze bent u van harte uitgenodigd. 

Sijbren Mulder 

Voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân 

Van de voorzitter 

Het CDA en de Europese verkiezingen 

Esther de Lange is lijsttrekker voor het CDA 

bij de Europese verkiezingen op 22 mei. 
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De verkiezingsuitslag van de gemeente-

raadsverkiezingen is bekend. Het CDA heeft 

geweldig gescoord en is met 10 zetels op-

nieuw de grootste partij. De kiezer heeft 

ons opnieuw veel vertrouwen gegeven en 

wij staan klaar om onze verantwoordelijk-

heid te dragen. 

Op het moment dat u dit leest is de nieuwe 

raad geïnstalleerd en gaan de coalitieonder-

handelingen van start. De inzet van het CDA 

is dat we onze positie in het college willen 

handhaven dat betekent twee CDA wethou-

ders. Verder willen we een groot deel van 

ons verkiezingsprogramma in het collegeak-

koord terugzien. Wij zien deze onderhande-

lingen met vertrouwen tegemoet. 

De campagne tijd is een mooie maar ook 

intensieve tijd geweest. Campagne voeren 

kost namelijk veel tijd en energie. Bij de 

meeste kandidaten is dit een extra opgave 

naast ons dagelijkse werk en naast het raads-

werk dat ondertussen ook gewoon doorgaat. 

Dit geldt ook voor de bestuursleden die in-

tensief bij de campagne betrokken waren. 

Vooral de laatste maanden betekende dat 

weinig tijd voor andere dingen. We hebben 

daar allemaal in de afgelopen tijd met onze 

gezinsleden wel eens bij stil gestaan. Ik weet 

zeker dat een ieder het met heel veel plezier 

heeft gedaan, toch is het ook goed dat aan 

deze periode weer een einde is gekomen en 

we weer over gaan tot de normale orde van 

de dag 

De laatste drie weken van de campagne zijn 

de mooiste. Dan werk je naar maximale 

zichtbaarheid. Het CDA heeft die zichtbaar-

heid langs verschillende kanalen willen be-

reiken. 

Onze lijstaanvoerders Maarten Offinga en 

Gea Akkerman hebben deelgenomen aan 

talrijke verkiezingsdebatten. Zij hebben op 

uitstekende wijze de CDA standpunten voor 

het voetlicht gebracht. 

Op straat hebben waren de CDA kandidaten 

actief met discussiëren met mensen en het 

uitdelen van onze flyers, en we hebben op 

ieder adres in onze gemeente twee keer een 

CDA flyer in de bus bezorgd. Ik kan u zeggen: 

dat is een behoorlijke klus! 

Verder hebt u gezien dat we met borden in 

de weilanden en met sandwichborden om 

lantaarnpalen ons als groep gepresenteerd 

hebben.  

Tot slot en dat was veelal nieuw deze keer, 

we zijn erg actief geweest op de website, 

facebook en twister. Vooral de filmpjes van 

de kandidaten zijn erg veel verspreid en heb-

ben het erg goed gedaan. 

Het is plezierig te constateren dat onze in-

spanningen beloond zijn. Het CDA gaat op-

nieuw als een sterke partij de komende be-

stuursperiode in. Dat hebben we met elkaar 

toch maar weer mooi voor elkaar gekregen 

en dat motiveert ons allen zeer. 

We zullen er in de komende ledenvergade-

ring ongetwijfeld opnieuw op terug kijken. 

Voor nu alvast een hartelijk dank aan een 

ieder die aan dit mooie resultaat heeft bijge-

dragen! 

Namens het campagneteam, 

Hans Hettinga 

CDA opnieuw de grootste partij 
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Waar denkt u aan bij duurzaamheid? De 

kans is groot dat u termen als 

energiebesparing, windmolens, zonne-

energie en scheiden van afval noemt. 

Wellicht dat Fair Trade en 

millenniumgemeente nog in uw lijstje 

voorkomen. Maar wat dacht u van taal, 

muziek, voetballen en verkeersborden? 

Wat is Duurzaamheid? 
Als we aan verschillende mensen vragen wat 

zij onder duurzaamheid verstaan dan krijgen 

wij vele verschillende antwoorden. Dit maakt 

werken aan duurzaamheid vaak ook verwar-

rend. Vandaar dat wij bij de gemeente Súd-

west-Fryslân één definitie voor duurzaam-

heid gebruiken. 

Een ontwikkeling is duurzaam als deze ten-

minste aan één van de volgende spelregels 

voldoet.  

- Voor deze ontwikkeling zijn minder delf-
stoffen uit de bodem nodig. 

- Door deze ontwikkeling brengen wij min-
der schadelijke chemische stoffen in onze 
omgeving. 

- Door deze ontwikkeling tasten wij onze 
natuur minder aan. 

- Met deze ontwikkeling voorzien wij meer 
in de basisbehoeften van mensen. 

 

Daarnaast geldt nog dat als één van de spel-

regels slechter wordt, dan is deze ontwikke-

ling niet duurzaam. Alles wat we doen toet-

sen we aan dit -wetenschappelijk bewezen- 

principe:  The Natural Step. De eerst drie 

regels zijn het meest herkenbaar. Deze gaan 

over onze omgeving en over het milieu. We 

laten deze dan ook eens voor de verandering 

links liggen. We willen hier eens dieper in-

gaan op de vierde regel; de basisbehoeften 

van de mens. Een regel die bij discussies over 

duurzaamheid nog weinig aandacht krijgt. 

Wat zijn menselijke basisbehoeften? 
Volgens de Chileense econoom Manfred Max 

Neef heeft de mens negen basisbehoeften 

- levensonderhoud; 

- Ontspanning; 

- Participatie; 

- Bescherming; 

- Genegenheid; 

- Begrip; 

- Creatie; 

- Identiteit; 

- vrijheid. 

Deze basisbehoeften gelden voor iedere 

mens en zijn daarom onafhankelijk van reli-

gie, cultuur, tijd, geslacht, intelligentie en 

dergelijke. Wel vult ieder mens deze behoef-

ten op zijn of haar eigen unieke manier in. Zo 

kan het spreken van je eigen taal de basisbe-

hoefte identiteit invullen. Muziek kan be-

langrijk zijn voor iemand om  zijn creativiteit 

te uiten. Terwijl voetbal zowel kan bijdragen 

aan ontspanning als participatie. En ver-

keersborden? Deze helpen om ons om onze 

woonomgeving veiliger te maken. Dit zorgt 

voor een zeker gevoel van bescherming. 

Wat betekent dit voor de gemeente? 
Bij de basisbehoeften staan de bewoners 

centraal. Hierbij gaat het niet zozeer om 

individu, maar om de gemeenschap, want 

alleen sámen kunnen we werken aan een 

duurzamere samenleving. Denken vanuit 

basisbehoeften geeft ruimte om te denken in 

belangen in plaats van standpunten. Op deze 

manier kunnen we mensen bij elkaar bren-

gen.  

Om invulling te geven aan de basisbehoeften 

van bewoners is het belangrijk om te weten 

wat deze behoeften zijn. Neem bijvoorbeeld 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als 

iemand vraagt om een scootmobiel. Wat 

vraagt deze persoon dan echt? Vrijheid? 

Genegenheid? In het geval van vrijheid biedt 

de scootmobiel uitkomst. Vraagt men echter 

een scootmobiel om op zoek te gaan naar 

genegenheid, dan biedt het veel meer uit-

komst om het gesprek aan te gaan en per-

soonlijke aandacht te geven. 

Een ander voorbeeld is bereikbaarheid van 

kleinere dorpen. Het handhaven van het 

openbaar vervoer in kleinere dorpen wordt 

steeds moeilijker. Het openbaar vervoer is 

een vertaling van de basisbehoefte vrijheid. 

In overleg met bewoners zouden wij kunnen 

onderzoeken hoe wij deze vrijheid anders 

kunnen invullen. Zo zouden we bijvoorbeeld,  

als de bewoners dit willen. een buurtauto in 

een kleine kern kunnen plaatsen in plaats 

van openbaar vervoer laten rijden. 

Is de mens dan belangrijker dan de na-
tuur? 
Nee. We hebben eerder de vier spelregels 

van duurzaamheid beschreven. Deze spelre-

gels zijn allemaal even belangrijk. We moe-

ten ze allemaal blijven toetsen. De mens kan 

niet zonder gezonde leefomgeving. Door de 

basisbehoeften van mensen echter centraal 

te stellen, maken wij voor onszelf duidelijker 

waar we het voor doen. Duurzaamheid gaat 

dan niet alleen meer over onderwerpen als 

energiebesparing of afvalscheiding. Het den-

ken in basisbehoeften brengt duurzaamheid 

dichter bij onszelf en brengt ons daardoor 

dichter bij elkaar. Dit maakt zorgen voor 

elkaar vanzelfsprekend. En deze zorg voor  

elkaar is de basis voor een gezamenlijke zorg 

voor onze omgeving. Hiermee geven wij een 

waardig invulling aan ons rentmeesterschap. 

Gea Akkerman 

Wethouder duurzaamheid 

Gemeente Súdwest-Fryslân 
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Duurzaamheid 
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Veel jongeren bij het CDA 
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Politiek wordt weer hot. Veel jongeren zijn 

uitermate geïnteresseerd in de politiek en 

willen graag hun partij meefluiten met de 

gevestigde partijen. Dit beeld zien we Euro-

pees, Landelijk maar ook regionaal. Een 

voorbeeld is dat Wiebe Strikwerda deze 

keer op onze ledenvergadering spreekt. Een 

jongere die betrokken is bij de Europese 

politiek en dat graag wil uitdragen.  

De landelijke politiek trekt ook veel Jongeren 

en het CDA doet daar bovengemiddeld aan 

mee. Er wordt intensief door jongeren bin-

nen het CDA gediscussieerd over welke koers 

het CDA moet nemen. Veel jongeren hebben 

zitting in werkgroepen en er worden veel 

cursussen bijgewoond door jonge mensen. 

Tot zover het landelijke beeld, maar hoe is 

dat in onze gemeente? Als bestuur, fractie 

en vooral onze wethouders hebben we de 

laatste periode veel jongeren kunnen inte-

resseren voor politieke onderwerpen. Veel 

jonge leden hebben input geleverd aan ons 

programma en ze hebben heel intensief mee 

campagne gevoerd. Een aantal jonge leden 

stonden op onze kieslijst. Tijdens het cam-

pagne voeren zijn er speciale activiteiten 

door en voor de jeugd georganiseerd. Eén 

van die activiteiten was het Jongerendebat 

(zie kader).  

Dit is een ontwikkeling die het bestuur om-

armt, ja zelfs noodzakelijk vind en we willen 

heel graag dat deze ontwikkeling stand 

houdt en uitbreidt. We gaan samen met de 

jonge leden de discussie aan wat ze nodig 

hebben om hun geluid binnen onze partij te 

laten horen. We gaan ze die ruimte geven, ja 

ze mogen er zelfs sturing aan geven. We zijn 

van mening dat het CDA een partij voor de 

jongeren is en dat gaan we samen met de 

jeugd laten zien.  

CDJA 
Het CDA heeft ook een jongerenafdeling 

waar de jeugd jonger dan 27 lid van kan 

worden. Dit is een landelijke afdeling met in 

iedere provincie activiteiten. Tijdens landelij-

ke bijeenkomsten wordt er door het partijbe-

stuur heel serieus geluisterd naar de input 

van het CDJA. Het zijn vaak slimme mensen 

die een eigen kijk hebben op de Christen 

Democratie. Input die een partij die bezig is 

met vernieuwing nodig heeft.  De meeste 

van onze jeugdleden zijn lid geworden van 

het CDJA zodat ze daar ook de politieke dis-

cussie kunnen voeren. Het is voor en door 

jongeren met ondersteuning van het CDA. 

Als je lid wordt van het CDJA kun je automa-

tisch lid worden van het CDA een keus die 

bijna altijd wordt gemaakt. 

Bij deze wil ik graag onze leden oproepen om 

in hun omgeving de jeugd te interesseren 

voor de politiek en dan de Christen Democra-

tische politiek. Bij het CDA is er de ruimte 

voor. Durf te kiezen en kies voor het CDA. 

 

Bestuur CDA Súdwest-Fryslân. 

Sijbren Mulder, voorzitter. 

Jongerendebat in ‘t Ouwe Vat 
Vrijdag 14 maart kwamen zo'n 15 jongeren 

bijeen in het café 't Ouwe Vat te Sneek om 

hier te debatteren over onderwerpen die 

zich afspelen binnen en buiten de gemeente 

onder leiding van Tweede Kamerlid Sander 

de Rouwe en een jury. 

De groep bestond uit leden van het CDA, 

maar ook een lid van de VVD. Iedereen deed 

enthousiast mee waarbij de gemoederen 

hoog opliepen. Sander de Rouwe begon 

met de volgende stelling: "Moeten mensen 

een boete krijgen als ze niet stemmen? " De 

meningen waren hierover verdeeld, wat 

voor leuke discussie zorgde. 

Ook andere onderwerpen kwamen aanbod 

zoals de inzet van twee treinen in het uur 

tussen Sneek en Stavoren, het belang van 

maatschappelijke stage en de problemen op 

de Krim. De Krim was een onderwerp waar 

niet iedereen een mening over had omdat 

men de achtergronden niet goed kende, 

maar er waren toch een aantal jongeren die 

hier een duidelijke mening over hadden wat 

erg leerzaam was voor de anderen. 

De jury moest na afloop ons beoordelen op 

lichaamshouding, inhoud en humor. Drie 

jongeren werden als beste uitgekozen dit 

waren Thom Lageveen, Henny Zuidersma en 

Hendrik Tamsma. Hendrik Tamsma wist de 

jury het best te overtuigen en won een VIP-

dag in de Tweede Kamer met Sander de 

Rouwe. 

Deze avond was erg gezellig en ontspannen 

waarbij iedereen de kans krijgt om op te 

komen voor zijn of haar mening. Onder het 

genot van een biertje en bitterballen werd 

de avond afgesloten. 

Anneke van Popta 
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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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Evenals op vele andere plaatsen wordt er 

ook in de CDA-fractie Súdwest-Fryslân al 

geruime tijd gesproken over duurzame 

energie(-opwekking). Hoewel er meerdere 

mogelijkheden zijn voor het opwekken van 

schone energie heeft windenergie verreweg 

de meeste aandacht op dit moment. De CDA

-fractie is voorstander van duurzame 

energie en vindt ook dat windenergie daar 

een onderdeel van kan zijn. Daar ligt het 

probleem niet!  

De vraag is waar wij in Súdwest-Fryslân de 

windturbines willen plaatsen, respectievelijk 

windmolenparken willen situeren. Er mag 

geen misverstand over bestaan dat de CDA-

fractie van mening is dat de gemeente haar 

verantwoordelijkheid moet nemen en een 

evenredig deel van het door de provincie 

vastgestelde aantal Megawatts moet 

“leveren”. De discussie spitst zich toe op de 

plaats van de windmolenparken. Rijk en 

provincie sturen aan op een (groot) park in 

het IJsselmeer. Daar is de CDA-fractie, en met 

haar de gehele raad, geen voorstander van. 

In de visie van het CDA zijn er andere opties: 

het opschalen van een drietal bestaande 

parken en de opstelling van een linie wind-

molens langs de Afsluitdijk. Op die wijze kan 

SWF aan haar quotum voldoen. Het Rijk 

keurt (vooralsnog tot 2020) een linie langs 

de Afsluitdijk af en de provincie wil het liefst 

de molens die nu her en der verspreid staan 

saneren (opruimen). De CDA-fractie is niet 

tegen sanering mits er een compensatie 

tegenover staat. De fractie vindt dat de lijn-

opstelling langs de Afsluitdijk onvoldoende 

onderzocht is en snapt niet waarom er met 

nieuw onderzoek gewacht moet worden tot 

2020. Of wil Den Haag van te voren het wind-

park in het IJsselmeer er “doordrukken”?  

Wanneer wij als volksvertegenwoordigers 

met burgers en (toeristische) ondernemers 

praten, ontmoeten wij slechts tegenstanders 

van een park in het IJsselmeer. Statenleden, 

hoewel ook volksvertegenwoordigers, spre-

ken van een andere verantwoordelijkheid.  

De CDA-fractieleden nemen hun verantwoor-

delijkheid als volksvertegenwoordigers, die 

het dichtst bij de burger staan, serieus en 

blijven tegen een park in het IJsselmeer. De 

fractie kiest voor opschaling van drie be-

staande parken en een lijnopstelling langs 

de Afsluitdijk. Daarnaast spelen voor ons nog 

een aantal randvoorwaarden. Dit is ten eer-

ste participatie, waarmee we bedoelen dat 

de (inwoners van de) gemeente moet(en) 

kunnen profiteren van de revenuen van de 

windmolens. Een andere voorwaarde is dat 

er sprake moet zijn van compensatie bij sa-

nering en eventuele andere “nadelen”. Kort-

om: de CDA-fractie is van mening dat SWF 

aan haar verplichtingen jegens de provincie 

kan voldoen zonder dat het IJsselmeer wordt 

ontsierd! 

Pieter Dijkstra, 

CDA-fractie SWF 

Het CDA en windmolens 
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Je bent de tweede Fries op de lijst, jong en 

nog vrij onbekend. Stel jezelf even voor:  

Mijn naam is Wiebe Strikwerda. Ik ben 22 

jaar en kom uit Feanwâlden. Ik ben CDA lid 

sinds 2010. Zoon van Paulus Strikwerda uit 

Winsum (Frl), Mijn moeder Griet Jongsma 

komt uit Oudega (sm). Ik heb twee broers en 

twee zussen.  

Ik zit in mijn derde jaar van de bachelor In-

ternationale Betrekkingen aan de Rijksuni-

versiteit in Groningen. In mijn vrije tijd ben 

ik veel bezig voor het CDJA, zowel provinci-

aal, landelijk, als internationaal. Als ik daar 

mijn ei niet kwijt kan, sport ik graag. Ik heb 

verscheidende jaren actief gevoetbald, ge-

korfbald en geschaatst.  

Waarom koos je voor het CDA?  
Mijn vader is al jaren actief voor de club. 

Door Balkenende werd mijn interesse voor 

de politiek aangewakkerd. Maar het congres 

in Arnhem in 2010 was de directe aanleiding. 

Een hele dag lang zat ik er live voor. Het 

bleek dat je als lid van de partij er toe deed. 

Een partij met een luisterend oor, gecombi-

neerd met verantwoordelijkheidsgevoel. 

Daar wilde ik graag bij horen.  

Door de jaren heen heb ik mogen leren dat 

deze keuze juist was. Ik heb deelgenomen 

aan de CDA Talent Academie in Drachten. 

Hier heb ik veel over de Christendemocratie 

mogen leren. Daar kwam ik er ook achter dat 

mijn denkwijze van nature erg aansluit bij 

deze ideologie.  

Waarom sta je nu verkiesbaar?  
Ik ben geboren in 1991. Twee jaar na de val 

van de muur; het jaar van de hereniging van 

Duitsland. Ik heb nog nooit moeten wachten 

bij de grens. Mijn eerste pinpas kreeg ik rond 

mijn 13e; Een gulden heb ik nooit gepind, 

noch een mark of een franc. En zo kan ik nog 

wel even doorgaan. Mijn generatie weet niet 

anders dan dat de EU bestaat, en plukt er de 

vruchten van.  

Dat de Europese Unie niet perfect is, zal ik 

niet ontkennen. Maar kijk eens naar de twee-

de kamer op dit moment. Daar is het beleid 

ook verre van perfect. Het Christendemocra-

tisch gedachtegoed staat voor een Europa 

zoals ik het graag zie. Subsidiariteit; Grens-

overschrijdende problemen aanpakken op 

Europees niveau. Maar andere vraagstukken 

overlaten aan op het niveau waar dat het 

beste aangepakt kan worden, het liefst zo 

dicht mogelijk bij mensen.  

Wat voeg je toe aan een Europees Par-
lement?  
Een gezonde zwarte haardos. Kijk maar eens 

naar de foto’s van een gemiddeld Europarle-

mentslid. (De gemiddelde leeftijd is 55 jaar). 

Doorgewinterde politici, dat wel. Qua kennis 

en inhoud hoef ik me dus nog geen illusies te 

maken.  Maar ik kom wel met frisse denkwij-

ze, durf vragen te stellen over procedures en 

ben nog niet murw geslagen door de politie-

ke realiteit. 

nummer 19 op de lijst voor de Europese Verkiezingen voor het CDA.  

Wiebe Strikwerda 
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Veranderingen in de zorg 
Met ingang van 1 januari 2015 wil de huidige regering een nieuwe 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in laten gaan. 

Deze wet regelt de zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers 

die ondanks hun beperkingen in hun eigen huis willen /moeten 

blijven wonen. Deze wet roept bij mij nog veel vragen op. De invoe-

ring van deze wet gaat namelijk gepaard met grote bezuinigingen 

op huishoudelijke verzorging, begeleiding en dagbesteding.   

Er is nog heel veel onduidelijk. Welke inkomenseffecten kunnen de 

middeninkomens verwachten door de nieuwe regels voor het hef-

fen van eigen bijdragen? Wat zijn de gevolgen voor de rechtsposi-

tie van kwetsbare burgers? Hoe komt het met de huishoudelijke 

hulp? Hoe komt het met de banen in de zorg? Ik heb ook vragen 

over de effecten op familie en mantelzorgers. Bovenop wat deze 

mensen allemaal al doen voor kwetsbare burgers wordt namelijk 

nog meer van hen verwacht. Ik vrees voor overbelasting van man-

telzorgers. En wie heeft de kinderen allemaal in de buurt wonen? 

Of accepteren we de eenzaamheid onder onze senioren. Ik niet. 

Hoe gaan we dit in Súdwest Fryslân aanpakken? Een onderdeel is 

de gebiedsgerichte teams die er komen waarin verschillende disci-

plines met elkaar gaan samen werken. Zo voorkom je bureaucratie 

en werk je toe naar één huishouden, één plan, één aanpak.  

In korte tijd moeten hierdoor veel besluiten worden genomen. 

Daarom vindt het CDA Súdwest Fryslân het van essentieel belang 

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 dona-

teurs van CDA Súdwest-Fryslân. 

Oplage: 700 ex. 

Redactie: Patrick Janssen (eindredactie & vormgeving), Rinske Poiesz-Zijlstra, Matthijs 

Beute 

E-mail: redactie@cda-swf.nl 

CDA Súdwest-Fryslân 
Website www.cda-swf.nl 

Bestuur: bestuur@cda-swf.nl 

Steunpunt: secretariaat@cda-swf.nl 

Communicatiecommissie: communicatie@cda-swf.nl 

Redactie ledenblad en website: redactie@cda-swf.nl 

Fractie fractie@cda-swf.nl 

Steunfractie steunfractie@cda-swf.nl 

Wethouders 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 Súdwest-

Fryslân 

http://www.cda-swf.nl
mailto:secretariaat@cda-swf.nl
mailto:secretariaat@cda-swf.nl
mailto:redactie@cda-swf.nl
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De eerste periode van de gemeente Sûd-

west-Fryslân kunnen we met een goed ge-

voel afsluiten. We kunnen stellen dat de 

herindeling goed is geweest. Er staat een 

gemeente die met minder mensen meer 

werk doet, die een stevige onderhande-

lingspartner is naar de provincie, die zonder 

de belastingen te verhogen de bezuinigin-

gen heeft kunnen opvangen en daarnaast 

doorgaat met investeren in belangrijke 

ontwikkelingen.  

Maar het meest belangrijke is misschien niet 

eens wát we hebben bereikt maar de manier 

waarop we dat gedaan hebben. En voor wie 

we dat gedaan hebben.  Voor het CDA staat 

de betrokkenheid van mensen bij de samen-

leving centraal. De betrokkenheid van fami-

lie- en gezinsleven, dorpen, wijken, scholen, 

bedrijven en verenigingen.  

De grote uitdaging bij de samenvoeging van 

de vijf gemeenten was: hoe houd je inwo-

ners, stads- en dorpsbelangen en wijkvereni-

gingen betrokken bij een gemeente van  zes 

steden en achtenzestig dorpen. Het ant-

woord ligt in het Kernenbeleid. Dit is met 

grote inzet en steun van CDA-ers ontwikkeld 

en in de gemeente breed gedragen en me t 

succes tot uitvoering gebracht. Veel mensen 

zijn bereid om samen met de gemeente in-

spanningen te leveren voor een betere leef-

omgeving. De kern zit dan in het woord 

‘samen’ waarbij het draait om vertrouwen. 

De gemeente geeft mensen het vertrouwen 

om te doen waar ze goed in zijn; zij weten 

als geen ander wat belangrijk is voor hun 

leefomgeving en hoe dingen geregeld moe-

ten worden. En de gemeente krijgt vertrou-

wen door aan te geven welke mogelijkheden 

er zijn om gevolg te geven aan de wensen 

van de inwoners. Dit gebeurt op een CDA-

waardige manier, met respect voor ieders 

standpunt en positie. 

We willen door meer samen te werken, min-

der regels en meer mogelijkheden bieden. 

We zien dat de overheid in de loop der jaren 

steeds meer taken op zich heeft genomen. 

Daarbij is de gemeente steeds meer regels 

gaan voorschrijven. Wij willen minder regels. 

Meer verantwoordelijkheid en vertrouwen 

bij de mensen laten. Zo hebben we bijvoor-

beeld de afgelopen bestuursperiode  in meer 

dan honderd gevallen meegewerkt aan ont-

wikkelingen, in afwijking van de daar gelden-

de regels: het bestemmingsplan. Het is goed 

dat mensen de kans krijgen te ontwikkelen 

maar het wijzigen  van een bestemmings-

plan duurt per definitie lang. Soms te lang. 

We moeten ons dan afvragen waarom we die 

regels hebben en of dat niet anders, meer 

flexibel,  kan. Daarbij moeten wij als over-

heid dus meer vertrouwen aan de mensen 

geven. 

In de komende periode zullen werk en zorg 

een erg belangrijke rol gaan spelen. Werk-

loosheid is een groeiend probleem. Terwijl 

werk een middel bij uitstek is om mee te 

kunnen doen in de maatschappij en je eigen 

verantwoordelijkheid te dragen. Samen met 

werkzoekenden en werkgevers willen we een 

oplossing vinden voor de groeiende werk-

loosheid. Zo heeft het Rijk de maatschappe-

lijke stage afgeschaft, terwijl dit dé manier 

voor jongeren is om kennis te maken met het 

arbeidsproces. Als het Rijk het laat liggen, 

willen wij als gemeente de maatschappelijke 

stage weer oppakken. En we willen jongeren 

actief betrekken bij het maken van plannen 

tegen jeugdwerkloosheid. 

In 2015 moeten we extra taken rond onder-

steuning en persoonlijke verzorging van het 

Rijk overnemen. Met minder geld dan het 

Rijk ervoor beschikbaar had; er wordt door 

het Rijk fors op bezuinigd. Wij willen mensen 

niet aan hun lot overlaten. Als mensen niet 

in staat zijn om geheel op eigen kracht deel 

te nemen aan de samenleving, moeten wij 

garant staan voor een passende compensa-

tie. Daarbij bepaalt niet de gemeente of de 

professional wat de mens nodig heeft maar 

vragen wij de mensen zelf. Wij willen organi-

seren dat mensen zelf budget, dus financiële 

ondersteuning, krijgen. Op basis van hun 

eigen individuele behoefte. Het geld gaat 

dan dus niet rechtstreeks naar de zorginstel-

ling. Dat vergt een andere aanpak en manier 

van denken waar wij ons de komende perio-

de hard voor zullen maken. Dat wordt een 

hele uitdaging maar die pakken we graag op 

de komende bestuursperiode. Samen met u, 

voor u. 

Wij zijn dankbaar dat wij ons de afgelopen 

periode hebben mogen inzetten voor het 

CDA in Sûdwest-Fryslân. De overweldigende 

verkiezingsuitslag die we met zijn allen heb-

ben behaald op 19 maart voelt als een kroon 

op het werk van deze eerste bestuursperio-

de. We hebben met z’n allen als CDA weder-

om het vertrouwen van de kiezers gekregen 

om door te mogen gaan waar we mee bezig 

zijn. En dat is een grote pluim voor het CDA! 

Maarten Offinga en Gea Akkerman.  

 

Goed gevoel, en een hele uitdaging 

dat alle betrokkenen zo goed mogelijk geïn-

formeerd zijn over het proces. De aandacht-

punten van het CDA zijn; 

- Inzetten op preventie, vroeg signalering 
en maatwerk. 

- neem onze kwetsbare inwoner serieus. 

- koester de vrijwilligers en mantelzor-
gers, zorg voor voldoende ondersteu-
ning voor deze belangrijke groep. 

- samen met inwoners afstemmen over 
de benodigde basisinfrastructuur per 
cluster. 

- goed functionerende netwerken hierbij 
betrekken. Wat goed gaat blijven conti-
nueren. Het wiel niet opnieuw gaan 
uitvinden. 

- positie van de huisartsen en wijkver-
pleegkundigen meenemen.  

- de kennis en ervaring van professionals 
meenemen, dit verbinden met de plaat-
selijke sociale kaart. 

- klanttevredenheid meenemen. 

- WMO adviesraden, ouderenbonden 
vertegenwoordigen vele leden. Blijf met 
hun in gesprek. 

- combineer de mogelijkheden in dorpen 
en wijken. Ook dorpshuizen en wijk 
accommodaties kunnen een rol spelen 
in de uitwerking waardoor je de saam-
horigheid kunt bevorderen. 

- financiële middelen voor het sociale 

domein wordt op gekort, maar wordt 
een groot deel van de begroting, durf 
keuzes te maken. Gaan we voor stoepte-
gels of voor mensen. 

- aandacht voor de jeugd, dit verdient 
zich later weer terug. 

- door de oudere handige tips te geven 
woont men langer prettig zelfstandig. 

- aandacht voor kinderen met psychische 

problemen. 

Landelijk heeft de regering besloten om 

diverse inkomensregelingen voor chronisch 

zieken en gehandicapten af te schaffen per 

1 januari 2014 (Wtcg). Hiervoor in de plaats 

komt er geld naar de gemeenten toe, maar 

wel veel minder. Wij willen dat dit wel naar 

deze groep gaat. Vinden het belangrijk dat 

het geld terecht komt bij de mensen die het 

echt nodig hebben. Daarom hebben we in 

de vergadering van 6 maart nogmaals ge-

vraagd om het geld wat de gemeente hier-

voor straks in het gemeentefonds krijgt ook 

daadwerkelijk naar deze groep mensen te 

laten gaan. 

Om samen deze moeilijke puzzel op te los-

sen zal er een andere manier van denken en 

doen nodig zijn. Zowel de inwoner, de zorg-

aanbieder als de gemeente moet willen 

veranderen. Een grote uitdaging voor ons 
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Altijd het laatste CDA-Nieuws? 
 

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws van het CDA Súdwest-
Fryslân? Bezoek dan regelmatig onze 

website! 

www.cda-swf.nl 
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Verslag ALV 27 november 2013 Bolsward, 

aanwezig ruim 80 leden 

Sijbren Mulder heet iedereen van harte wel-

kom en in het bijzonder Be de Winter, Jose 

Vrooland en Willemina Vroegindeweij. En 

gaat in zijn openingswoord in op de vele 

stormen die woeden in de wereld. Hoe ga je 

daar als individu mee om? We stellen onszelf 

allerlei vragen bij natuurrampen. Dit vraagt 

ook solidariteit van ons, die vaak de landen 

die getroffen worden alleen kennen als va-

kantieland.  

Agenda: toegevoegd wordt de lijst voor de 

EU. Dit wordt aansluitend aan punt 3 behan-

deld.  

Notulen vorige vergadering: Zowel redactio-

neel als inhoudelijk zijn er geen opmerkin-

gen.  

De EU lijst: Er is een conceptlijst met kandi-

daten, voorstel is dat alle Friese afd. de Frie-

se kandidaten wat hoger op de lijst zetten. 

Dit betekent: Wim Eilering op 2 en Wiebe 

Strikwerda op 3. Dit voorstel wordt gesteund 

door de leden. Sybren Reitsma vraagt aan-

dacht voor de invloed van de regio’s op het 

bestuur. 

Uit de fractie: Hans Visser noemt als onder-

werpen waar de fractie in de raad de afgelo-

pen periode druk mee zijn geweest: wind-

energie, het economische actieprogramma, 

de gevolgen van de krimp voor scholen, de 

begroting, de rondweg rond Warns en Heme-

lum. 

Financiën: Penningmeester Matthijs Beute 

geeft een toelichting op de begroting voor 

volgend jaar.   

Rinske Poiesz geeft een korte toelichting op 

de opbrengst van de advertenties. 

Vraag van Patrick Janssen: drukt de gemeen-

teraadsverkiezing niet heel zwaar op de be-

groting? Voorzitter Sijbren Mulder meldt dat 

de campagnecommissie een budget heeft 

toegewezen voor de verkiezing. Dit budget 

bedraagt € 19.500 en daar moet het van 

gedaan worden. Dit is de verantwoordelijk-

heid van de campagnecommissie. Er is bin-

nen deze commissie een penningmeester die 

dit bewaakt. Het bedrag is overigens meer 

dan de helft minder dan drie jaar geleden. En 

in de jaren in de aanloop naar de verkiezin-

gen is hier reeds naar toe gewerkt.  

Vaststellen lijst voor de gemeenteraadsver-

kiezing 

Voorzitter Sijbren Mulder vraagt toestem-

ming aan de leden om voor dit deel van de 

vergadering het voorzitterschap over te dra-

gen aan Be de Winter en verklaart de aanwe-

zigheid van Jose Vrooland. De vergadering 

gaat akkoord.  

Be de Winter geeft het woord aan Willemina 

Vroegindeweij, de voorzitter van de vertrou-

wenscommissie. Zij introduceert kort de 

leden van de vertrouwenscommissie (Sybren 

Jansen, Marten Boonstra, Libbe Zijlstra, Meli-

us Kramer, Netty Weening, Henk Looyenga). 

Vervolgens licht ze de gevolgde procedure en 

het proces toe. Het hoofdcriterium was: uit 

elke voormalige gemeente 1 kandidaat bij de 

1e zeven en vervolgens de algemene criteria: 

continuiteit, kennis, kennis van oude dos-

siers, kwaliteiten, verhouding man/ vrouw, 

verhouding nieuw/oud, teamgeest.  

Vervolgens is gekeken of er ontheffingen 

nodig waren en zijn deze aangevraagd. Me-

vrouw Vroegindeweij benadrukt het belang 

van de relatief korte raadsperiode die achter 

ons ligt.  

Ze meldt verder dat de lijst door de vertrou-

wenscommissie met grote zorg is samenge-

steld. Maar is zich ervan bewust dat niet elk 

kandidaat-raadslid tevreden zal zijn over de 

plek op de lijst. Als advies geeft ze de afde-

ling mee om nu alvast te gaan nadenken 

over het werven van met name vrouwen en 

jongeren. Daar zit de grootste zorg.  

Uit de zaal komen vervolgens een aantal 

vragen en opmerkingen:  

- A. Hulst vraagt naar de procedure en wat 

er is gedaan met de aanbevelingen van 

de vorige verkiezing  

- P. Janssen vraagt waarom de grens bij de 

1e zeven ligt  

- T. Metz verbaast zich over het feit dat er 

geen kandidaat uit de nieuwe gemeente 

op staat 

- Verschillende leden missen een toelich-

ting en wat uitgebreidere informatie over 

de verschillende kandidaten 

- J. Groothuis mist doorstroming en vindt 

de man/vrouwverhouding niet in balans. 

- G. Bakker vraagt of er een reden is om de 

leeftijd niet te noemen.  

- P. Janssen vraagt zich af of er over 4 jaar 

(Vervolg op pagina 14) 

Algemene 

Ledenvergadering 

CDA Súdwest-Fryslân 

Dinsdag 
15 april 2014 

Dorpshuis Jutrijp Hommerts Oan 'T Far 

Jeltewei 96 

8622 XV Hommerts 

Telefoonnummer: 0515 442532 

Aanvang 19.30 uur 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen en verstuurde stukken 

5. Vaststellen notulen Algemene leden-

vergadering CDA SWF 27 november – 

2013 (zie elders in dit blad)  

6. Terugblik gemeenteraadsverkiezing dd 

19 maart 

7. Uit de fractie / raad 

8. Financiën: goedkeuring jaarrekening 

- Toelichting kascommissie 

- Benoemen nieuwe kascommissie 

9. Jaarverslag (zie elders in dit blad) 

10. Afscheid van de bestuursleden Marten 

Boonstra, Marten Hoekstra, Rinske 

Poiesz en van voormalige fractieleden.  

11. Benoemen nieuwe bestuursleden 

(Hessel de Haan) 

12. Rondvraag, afsluiting huishoudelijk 

gedeelte 

 

Korte pauze 

 

13. Inleiding ‘Europa van binnenuit’ Wie-

be Strikwerda (kandidaat op de lijst 

voor de Europese verkiezingen) 

14. Sluiting 

Verslag ALV 27 november 2013 
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Het jaarverslag is samengesteld door de 

leden van het bestuur; ieder over zijn/haar 

eigen werkgebied.  

Van de voorzitter 
2013 was een bewogen jaar met veel inten-

sieve momenten. Na een rustig voorjaar 

vond in april de voorjaarsversie van de alge-

mene ledenvergadering plaats in Nijland. 

Hier werd onder leiding van beoogd voorzit-

ter van de campagnecommissie Douwe Atte-

ma gebrainstormd met de leden over voor 

hen belangrijke onderwerpen voor het ver-

kiezingsprogramma. Dit als voorbereiding in 

de aanloop naar de  gemeenteraadsverkie-

zingen in 2014.  

Eigenlijk is het jaar voor de verkiezingen voor 

een afdelingsbestuur van een politieke partij 

het meest intensieve jaar. Het is het jaar dat 

het programma geschreven wordt, de kandi-

daten gekozen worden en de eerste aanzet 

voor de campagne gemaakt wordt. En daar 

moet ook nog enigszins overzicht over ge-

houden worden. Om dit tijdig voor elkaar te 

krijgen is in mei de programmacommissie 

van start gegaan onder leiding van Douwe 

Attema. Een zeer belangrijke klus die met 

veel enthousiasme is uitgevoerd. De vertrou-

wenscommissie is in mei gestart onder lei-

ding van Willemina Vroegindewei. Een uitda-

gende opdracht om een goede evenwichtige 

lijst samen te stellen. Ook een opdracht 

waar vaak teleurstellingen te verwerken zijn. 

In de ledenvergadering van oktober hebben 

we eerst het programma met de leden vast-

gesteld en in een extra ledenvergadering van 

november is gezamenlijk de lijst vastgesteld. 

Daarna  zijn de campagneactiviteiten opge-

start. Sander de Rouwe heeft ons  een goede 

voorzet gedaan en onder voorzitterschap van 

Marten Hoekstra en campagneleider Hans 

Hettinga ging de campagne van start. De 

uitslag is tegen de tijd dat u dit leest bekend. 

Hoe die ook uitvalt, een compliment aan alle 

betrokkenen, zowel vóór als achter de scher-

men, voor hun inzet is op zijn plaats. 

Vorig jaar hebben we afscheid genomen van 

twee bestuursleden: Adrie Hegie en Anneke 

Koster. Nogmaals dank voor jullie inzet. We 

konden ook een nieuw bestuurslid begroten: 

Carin Boersma. 

De bestuurssamenstelling is behoorlijk ge-

wisseld de afgelopen jaren, we hebben dan 

ook nog steeds  behoefte aan nieuwe be-

stuursleden.  

In het bestuur is het toch een kwestie van 

veel handen maken licht werk en die vele 

handen hebben we wel nodig. Ons motto is: 

wat je aandacht geeft groeit, dat zal ook 

voor het zoeken van nieuwe bestuursleden 

gelden.  

Ik sluit af met positief nieuws. Er waren vorig 

jaar enkele opzeggingen van het lidmaat-

schap. Het aantal aanmeldingen van nieuwe 

leden was echter vele malen groter. Ik zeg 

daarom: Samen vooruit!  

Sijbren Mulder 

Voorzitter CDA Súdwest-Fryslân 

 
Financieel 
In 2013 is het penningmeesterschap gewis-

seld van Anneke Koster naar Matthijs Beute. 

Op dat moment is ook, vanwege het beeindi-

gen van het landelijk arrangement met de 

ING Bank, een nieuwe bankrekening geo-

pend bij de Rabobank Sudwest Fryslan. In de 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

is een budget vrijgemaakt voor de verkie-

zingscampagne op basis van de begroting 

van de campagnecommissie. Dit was gelijk 

de grootste uitgave in 2013, waarvan door 

de campagnecommissie onder verantwoor-

Jaarverslag 2013 niet hetzelfde probleem gaat ontstaan 

nav deze lijst. Hij stelt voor een rooster 

van aftreden te introduceren. 

Voorzitter de Winter stelt voor dat er in om-

gekeerde volgorde vanaf plek 18 een kort 

voorstelrondje wordt gehouden en dat de 

kandidaten daarbij leeftijd en indien van 

toepassing het huidige aantal periodes noe-

men.  

Vervolgens wordt Maarten Offinga met alge-

mene instemming benoemd tot lijsttrekker. 

Aansluitend wordt voor het vaststellen van 

de kandidatenlijst een stemcommissie be-

noemd bestaande uit Gerrit Bakker, Patrick 

Janssen en Bianca Domhof. Eerst wordt ge-

stemd over de toestemming voor het aanvra-

gen van ontheffingen. De leden gaan hier in 

overgrote meerderheid mee akkoord. Vervol-

gens vindt benoeming en stemming plaats 

over de eerste 18 kandidaten op de lijst. Dit 

leidt tot enkele wijzigingen en aansluitend 

vaststelling van de lijst.  

De Winter stelt voor het bestuur mandaat te 

verlenen om de lijst aan te vullen tot 50 

personen. De leden gaan hiermee akkoord.  

Hierna geeft De Winter het woord terug aan 

Sijbren Mulder. Mulder bedankt vervolgens 

de Winter met een passend bloemetje en 

Willemina Vroegindeweij als voorzitter van 

de vertrouwenscommissie met een bloeme-

tje en een fles wijn voor de inzet in de ver-

trouwenscommissie.  

Toespraak lijsttrekker 

Maarten Offinga noemt in zijn toespraak het 

feit dat het CDA echt het verschil maakt. Hij 

roemt de saamhorigheid en ook de gedreven-

heid van de kandidaten en is blij met de jon-

geren. Bijzonder dat ook de zoon van Gerard 

en Tiny Huitema op de lijst staat. Tot slot 

vraagt hij Gods zegen. En roept op dat we 

samen een slag maken naar 11 zetels!  

Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik ge-

maakt.  

Sluiting  

Nadat voorzitter Sijbren Mulder een gedicht 

heeft voorgelezen sluit hij om 23.25 uur on-

der dankzegging van alle aanwezigen de 

vergadering.    

Bianca Domhof, 

Secretaris 

CDA Súdwest-Fryslân 

(Vervolg van pagina 13) 

In de ledenvergadeirng in apriil brainstormden de leden over het verkiezingsprogramma. 
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ding van het bestuur verslag zal worden 

gedaan wordt afgelegd. Daarnaast waren er 

de gebruikelijke kosten aan het ledenblad, 

bijeenkomsten en kleine uitgaven. Het voor-

lopig financieel resultaat is als volgt:  

Beginsaldo € 20.433,57  

Ontvangsten € 14.529,73  

Uitgaven € 28.876,37  

Eindsaldo € 6.086,93  

De jaarrekening wordt in de komende ALV 

behandeld.  

De campagnecommissie 
De bestaande campagnecommissie is in 2013 

in de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-

zingen van 2014 uitgebreid naar een groep 

van ongeveer 15 personen met een duidelij-

ke taakverdeling. En daarnaast werd gewerkt 

met een grote groep enthousiaste vrijwil-

ligers die ingezet konden worden voor de 

nodige hand- en spandiensten. 

Tweede Kamerlid Sander de Rouwe heeft in 

eerste instantie geholpen om het campagne-

plan op te stellen, maar had daarna zoveel 

vertrouwen in de groep, dat hij zich heeft 

teruggetrokken uit de campagnecommissie. 

Bovendien werd er landelijk zoveel van hem 

gevraagd dat hem de tijd ontbrak om ons 

goed bij te staan. 

Naar mate het jaar vorderde is de intensiteit 

van vergaderen opgevoerd, maar met deze 

enthousiaste groep was dat geen bezwaar. 

Naast voorzitter Marten Hoekstra heeft Hans 

Hettinga de functie van campagneleider op 

zich genomen, hij vervulde deze rol met 

verve. 

PR  
Afgelopen jaar is er twee keer, in de aanloop 

naar een algemene ledenvergadering, een 

ledenblad verschenen. Dit blad is het belang-

rijkste communicatiemiddel naar de leden. 

Fijn dat dit - met dank aan alle medewerkers, 

sponsors en adverteerders – opnieuw twee 

keer gerealiseerd kon worden. 

En daarnaast is ook de website www.cda-

swf.nl natuurlijk een belangrijk  communica-

tiemiddel.   

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-

zingen van dit jaar is er in 2013 intensief 

samengewerkt met het campagneteam en is 

ook een speciaal digiteam opgericht. Er is 

een nieuwe Facebook pagina (cdaswf) inge-

richt en daarnaast zijn een CDA you-tube 

kanaal en een twitteraccount  @cdaswf 

aangemaakt.  

Fractie 
Ook voor de fractie stond 2013 al groten-

deels in het teken van de gemeenteraadsver-

kiezingen. 2013 was immers het laatste vol-

ledige jaar voor de huidige raad en het zit-

tende college.  

Het afgelopen jaar is veel tijd en energie 

gestoken in de begroting 2014 en de meerja-

renbegroting. Deze baren de nodige zorgen: 

de nieuwe Raad die wordt gekozen krijgt dan 

ook een uitdaging om de balans te vinden 

tussen enerzijds de leefbaarheid en maat-

schappelijke ondersteuning en anderzijds 

zorgen voor een gezond financieel perspec-

tief voor onze gemeente. 

Aandachtspunten in 2013 voor de frac-
tie: 
De grondexploitatie: De CDA fractie heeft 

aangegeven dat er een halt moet komen op 

de jaarlijkse afboeking op de grondexploita-

tie. En heeft gepleit voor verdere verkenning 

van de gevolgen van de krimp voor de wo-

ning markt en of eventuele overtollige gron-

den weer verkocht/ of verhuurd cq verpacht 

kunnen worden. 

NUON gelden: De fractie heeft in de raad 

opgeroepen dat de Staten deze gelden daad-

werkelijk over de gehele provincie verdeeld 

moeten worden en in onze gemeente  ten 

goede moeten komen aan de volgende pro-

jecten:  

- Kennisnetwerk Jachtbouw en metaalindu-

strie, een stimulans om jongeren binnen 

deze bedrijfstak toekomstmogelijkheden 

te bieden;  

- De Finke te Koudum, een impuls ouderen 

in hun “eigen” woonomgeving te laten; 

- Het stad(s)huis van Bolsward, welke een 

huis kan zijn vol met culturele verhalen; 

- Badpaviljoen Hindeloopen, een meer dan 

cultuurhistorisch object in onze gemeen-

te. 

- Kernenbeleid. Het CDA wil blijvend inves-

teren in het Kernenbeleid. Dit beleid 

wordt door andere gemeenten in ons 

land belangstellend gevolgd vanwege de 

bijdrage aan de leefbaarheid.  

Andere belangrijke onderwerpen in 2013 

waren met name: windenergie, de ont-

sluiting van Stavoren, Warns en Hemelum, 

de WMO.  

CDJA 
Het jaar 2013 was een rustig jaar voor het 

CDJA in Súdwest-Fryslân. Er was een gestage 

groei van he aantal leden. De ogen waren in 

2013 vooral gericht op het jaar 2014, een 

jaar waarin zowel de gemeenteraadsverkie-

zingen als de Europese verkiezingen plaats-

vinden. Het is belangrijk voor het CDA Súd-

west-Fryslân om een gezonde doorstroming 

van nieuwe mensen in de partij te hebben. 

Voor de volgende verkiezingen willen we 

alvast mensen klaarstomen. In de aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben 

we een grote groep actieve jongeren gekre-

gen. De doelstelling voor het komende jaar is 

dan ook om deze jongeren ook actief te hou-

den voor onze gemeente. Dit willen we gaan 

doen door avonden te organiseren met de-

batten of informatieve avonden over actuele 

onderwerpen te organiseren. 

Het bestuur CDA Súdwest-Fryslân 

Bianca Domhof, 

Secretaris 

(Vervolg van pagina 14) 

De voltallige fractie in beeld:: Petra van den Akker, Pieter Dijkstra, Douwe Attema, 

Hans Hettinga, Jentje Steringa, Pieter de Vries, Uilkje Attema, Henk Jan Greven, 

Hans Visser, Pieter Greidanus. 
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Het bestuur: 
 

Sijbren Mulder 

Voorzitter 

Allingawier 

0515233535 

0646141724 

sijbren@deondernemerscoach.eu  
voorzitter@cda-swf.nl 

 Bianca Domhof 

Secretaris 

Gaast 

06-13914649 

biancadomhof@hotmail.com 

 Matthijs Beute 

Penningmeester 

Sneek 

beute02@home.nl 

0515-852511 

 Carin Boersma 

P.R. en Communicatie 

 

 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  

 Rinske Poiesz 

Lid 

Sneek 

0515-418642 / 06-14913316 

r.poiesz@kpnplanet.nl 

  

De fractie: 
 

Maarten Offinga  

Mouterij 3, 8711 KH Workum 

 Petra van den Akker 

Koninginnenpage 70, 8607 HP Sneek 

0515-418400 

p.vandenakker.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Gea Akkerman-Wielinga 

Hoofden 104, 8604 DK Sneek 

 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 

 Hans Hettinga 

Heidenskipsterdyk 6A, 8724 HP It Heidenskip 

0515-542384 

h.hettinga.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Rinske Poiesz 

Kanadezenstrjitte 25,  8603 EE Sneek 

0515-418642 / 06-14913316 

r.poiesz@kpnplanet.nl 

 Jentje Steringa 

De Him 28, 8701 LL Bolsward 

0515-573747 

j.steringa.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

Informatie 

mailto:voorzitter@cda-swf.nl
mailto:r.poiesz@kpnplanet.nl
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=97:hans-visser-nr-2&catid=7:kandidaten&Itemid=34
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=60:petra-van-den-akker-nr-11&catid=7:kandidaten&Itemid=34
mailto:p.vandenakker.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:douwe-attema-nr-6&catid=7:kandidaten&Itemid=34
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:douwe-attema-nr-6&catid=7:kandidaten&Itemid=34
mailto:d.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:uilkje-attema-de-groot-nr-16&catid=7:kandidaten&Itemid=34
mailto:u.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:gerard-huitema-nr-7&catid=7:kandidaten&Itemid=34
mailto:g.huitema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:pieter-greidanus-nr-10&catid=7:kandidaten&Itemid=34
mailto:p.greidanus.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=96:hans-hettinga-nr-3&catid=7:kandidaten&Itemid=34
mailto:h.hettinga.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
mailto:r.poiesz@kpnplanet.nl
http://www.cda-swf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:jentje-steringa-nr-5&catid=7:kandidaten&Itemid=34
mailto:j.steringa.cda@gemeentesudwestfryslan.nl

