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Terugblik op de bijeenkomst “Zingeving”

Zorg, zingeving en
gebiedsteams

“Wat een geweldig initiatief van jullie om

als CDA in Súdwest-Fryslân een bijeen-

komst over Zingeving te organiseren”. Dit

Het huidige zorgstelsel in Nederland
is aan flinke veranderingen onderhevig. Burgers zien zich door deze veranderingen plotseling geconfronteerd met
de vraag wie er nog voor hen zorgt als de
overheid zich terugtrekt. Kwetsbaarheid,
eenzaamheid en een opeenstapeling van
sociale problemen geven aanleiding tot het
stellen van levens- en zingevingsvragen.

is één van de reacties die we terug hebben

gekregen na de bijeenkomst van 14 decem-

ber 2015 over dit onderwerp.

Maar vaak is er verlegenheid rondom het
spreken over deze vragen. Wie hoort die
vraag als levensvraag? Wie heeft tijd om
daar even bij stil te staan? De stichting Zinportaal Fryslân is opgericht door 7 geestelijk
verzorgers uit verschillende werkvelden
(o.a. GGZ, jeugdzorg) en biedt ondersteuning bij levensvragen aan mensen. Ook
schoolt Zinportaal professionals en vrijwilligers in het herkennen van en omgaan met

die
vragen. Ook
de gebiedsteams
van de gemeente spelen
hierin een rol. Het CDA SúdwestFryslân organiseerde een themabijeenkomst over dit onderwerp.
Het blijkt dat veel mensen dit thema belangrijk vinden en daardoor konden we een
zaal vol gasten verwelkomen.

Stichting Zinportaal
Tjeerd van der Meer van de stichting Zinportaal begint met het vertellen hoe deze stichting tot stand is gekomen en wat hun wen(Vervolg op pagina 3)

Kijk op www.cda.nl/partij/tweede-kamerverkiezingen-2017
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Van de vicevoorzitter

Met elkaar vooruit!
Jarenlang heeft Sijbren Mulder als voorzitter u vanaf deze plek inspirerende woorden
doen toekomen. Nu hij afscheid neemt valt
de eer mij te beurt om als vicevoorzitter van
onze CDA-afdeling op te treden. Ik wil Sijbren ook vanaf deze plek danken voor zijn
inzet.
Ik weet niet hoe het u vergaat maar in het
bestuur merken wij eigenlijk niets meer van
het feit dat we niet eens zo lang geleden nog
uit verschillende gemeenten en afdelingen
kwamen. Súdwest-Fryslân is echt een begrip
en zo ervaren wij het ook. Bijzonder eigenlijk
dat we met zijn allen zulke grote stappen
hebben gezet. Ik wil me hier niet aan een
evaluatie van de herindeling wagen maar ik
ben er toch stellig van overtuigd dat we er
met zijn allen goed aan hebben gedaan om
één gemeente te vormen. Op termijn mogen
we zelfs een kleine uitbreiding van het
grondgebied tegemoetzien. De CDA-leden in
dit gebied wil ik dan ook alvast van harte
welkom heten en hopelijk voelen zij zich ook
snel vertrouwd in de nieuwe gemeente. Intussen moeten we blijven bouwen aan de
saamhorigheid die ons zo kenmerkt. Want
vanzelfsprekend is dat niet.

nog in Utrecht woonde zag ik ze vaak in
Hoog Catharijne. Toen ik 10 minuten later
weer langs kwam waren ze echter verdwenen en stond het draaiorgel muziek te spelen
op die plek. Toen ik vervolgens richting Wijde
Burgstraat liep stonden de panfluitspelers
daar weer. Het publiek kon het wel waarderen maar de eigenaar van het draaiorgel
niet. Terwijl de muziek luid speelde trok hij
het draaiorgel achter zich aan richting de
panfluitspelers. Die twee keken elkaar aan
met een betekenisvolle blik en pakten de
spullen weer in. Op dat moment realiseerde
ik me dat er sprake was van rivaliteit tussen
deze muzikanten. Het is wel hun broodwinning. Ik denk dat het winkelend publiek het
niet eens in de gaten had.

Even heel iets anders. Onlangs liep ik op een
zaterdagmiddag in het centrum van Sneek
en was daar getuige van een bijzondere situatie. De u wellicht bekende panfluitspelers
uit Zuid-Amerika stonden op het Schaapmarktplein hun kunsten te vertonen. Toen ik

Diezelfde avond beelden in het journaal van
een radeloze man in Syrië naast de puinhopen van wat eens zijn winkeltje was. Een
bombardement had in luttele seconden een
einde gemaakt aan zijn broodwinning. Hoe
mooi is het eigenlijk als je de boel kan oppakken en ergens anders weer kan beginnen

(Vervolg van pagina 1)

Keukentafelgesprekken

sen zijn. Hij werkt als geestelijk verzorger bij
Jeugdhulp Friesland. De stichting ZinPortaal
Fryslân biedt haar cliënten ondersteuning bij
levensvragen en schoolt professionals en
vrijwilligers in het herkennen van en omgaan
met die vragen.
De stichting wil nadrukkelijk een netwerkorganisatie zijn en zoekt lokaal verbinding en
samenwerking met andere (zorg)disciplines
zoals huisartsen, gemeenten, welzijns- en
zorginstellingen, kerken etc.
Van der Meer brengt boeiende voorbeelden
ter tafel, van jongeren met bijzondere levensvragen. Samen met nog zes collega’s is
hij initiatiefnemer.

Anita Modderman en Jetske Santema vertellen over het werk als manager van een gebiedsteam en nemen ons mee in hun dagelijks werk. Vanuit deze teams worden o.a. de
keukentafelgesprekken gevoerd. Ze zijn tevreden over de resultaten van deze nieuwe
teams.
Ook zij komen mensen tegen met levensvragen of mensen die niet weten hoe ze hun
leven weer op rit moeten krijgen. Het is belangrijk om als hulpverleners elkaar te kennen en gebruik van elkaars kwaliteiten te
maken.
Wethouder Stella van Gent verteld over het
gemaakte beleid en de toekomst. Eigen regie
en maatwerk zijn hierin sleutelwoorden.

zoals de panfluitspelers? Dat zal niet zo makkelijk gaan voor deze Syriër. Velen komen
noodgedwongen naar Europa om hier een
nieuw bestaan op te bouwen. We kunnen
niet iedereen helpen maar een beetje begrip
kost niks. Ik hoop dat onze politieke leiders
constructieve oplossingen vinden en het
mooiste zal zijn als niemand meer gedwongen wordt zijn boeltje te pakken maar kan
bouwen aan de toekomst op een plek naar
eigen keuze. Veelal is dat toch ieders geboortegrond.
Als bestuur kijken we al vooruit naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt
nog ver weg, maar als je bedenkt wat er nog
moet gebeuren vliegt de tijd. We hebben
uiteraard goede kandidaten nodig voor de
lijst, maar het programma moet ook geschreven en de campagne moet worden opgezet.
Vele handen maken licht werk en ik wil dan
ook graag een beroep op u doen om mee te
helpen. Heeft u een idee of kent u iemand
die wel betrokken is bij het CDA maar nog
niet actief? Laat het ons weten! Graag tot
ziens op de komende ledenvergadering die
op locatie plaatsvindt. Ik hoop velen van u
dan te mogen begroeten. Ik wens u veel
leesplezier met deze editie van ons ledenblad.

Matthijs Beute
Vicevoorzitter bestuur
CDA Súdwest-Fryslân

Na de pauze krijgt men uitgebreid de gelegenheid om met elkaar te discussiëren. Aan
de hand van opmerkingen vanuit de zaal
wordt gesproken over prioriteiten stellen,
kwaliteit en het belang van zingeving. De
menselijke maat, vrijwilligerswerk, levensfases, eigen regie zijn o.a. onderwerpen die
voorbij komen. Het zijn niet alleen de ouderen, maar mensen in alle leeftijdsfasen die
dit tegenkomen. De oplossing is er niet,
maar door met elkaar in gesprek te gaan en
te blijven, kun je wel tot zinvolle dingen
komen. We hebben elkaar allemaal nodig!

Uilkje Attema
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân
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Ondernemers in Súdwest-Fryslân kunnen aan de slag met het ondernemersfonds!

Geld voor eigen initiatieven ondernemers
Het voorstel tot het instellen van een on-

dernemersfonds in de gemeente SúdwestFryslân, is met royale meerderheid aangenomen in de raad. Ondernemers kunnen nu

De raad heeft zijn fiat gegeven om het fonds
financieel te voeden via de OZB regeling
voor niet-woningen. Verenigde leden en
kernen die niet willen meedoen kunnen via
retributie hun geld terugkrijgen. (voor meer
informatie kijk op
www.ondernemersfondsswf.nl )

teren in gastvrijheid en bereikbaarheid,
bewegwijzering etc. etc. Men kan het zelf
bedenken en ondernemen.

Het ondernemersfonds geeft ondernemers
de kans om samen initiatieven op te zetten.
Geen gedoe meer zoals van wie betaalt het.
Neen het geld zit in het fonds en kan besteed worden in het eigen gebied waar men
zaken doet. De kracht van het fonds is gezamenlijk optrekken waardoor er prachtige
initiatieven kunnen worden opgezet.

Zo’n fonds betekent ook dat je met elkaar
gaat nadenken over wat je nodig hebt in je
gebied, stad of dorp, om de leefbaarheid te
vergroten en onze bedrijven te laten floreren.

gezamenlijk aan de slag, dit dankzij de
royale steun van de raad op 17 december
2015 voor het ondernemersfondsvoorstel
van het college.

Het ondernemersfonds is een mooi instrument om de leefbaarheid, de levendigheid
en bedrijvigheid in de kernen te vergroten
en daarmee ook de werkgelegenheid te
behouden en te versterken. Alle bedrijven
doen mee en zijn solidair aan de te ontwikkelen activiteiten.

Rinske Poiesz
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Voorbeelden van initiatieven zouden kunnen
zijn: bezoekerstrekkende evenementen,
feestverlichting, gezamenlijke bewaking,
gezamenlijke inkoop van materialen, inves-

Respect
Nadat de nieuwe voorzitter van de Tweede
kamer mevr. Khadija Arib benoemd was,
reageerde ze blij verrast met de uitspraak:
“Ik zal er zijn voor iedereen in de Tweede

Kamer!”

Een groot verschil met de uitlatingen van
Geert Wilders van de PVV: “Dit is een zwarte
dag voor Nederland”. Hij stond afwijzend
tegenover de benoeming van mevr. Arib
vanwege haar afkomst. Er volgde geen felicitatie van zijn kant. Een handdruk kon er niet
af. In mijn ogen niet bepaald respectvol.
Respect, we komen de term momenteel ook
veelvuldig tegen in de media. Bij de start van
sportevenementen bijvoorbeeld. “Zonder
respect geen voetbal”, klinkt uit de mond
van menig internationaal spelende voetballer, voorafgaand aan elke wedstrijd ergens in
een Europese stad. Een slogan die bij ons als
Nederlanders verder geen uitleg behoeft, na
de tragische dood van grensrechter Richard
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Nieuwenhuis (scheidsrechter bij het amateur
voetbal) in december 2012. Een oproep die
moet bevorderen om met elkaar in gesprek
te gaan. Om na te denken over gedragsregels. Bedoeld ook om voor de sportieve houding in de mens te kiezen boven de negatieve keuze van anderen.

Respect in de politiek vraagt net zo goed een
positieve wilskracht en houding. Een optreden met gezonde gedragsregels. Respect
voor onze medemens is niet altijd als vanzelfsprekend. Ieder mens is uniek met sterke en
minder goede eigenschappen. We kunnen
als gemeenschap pas goed samen leven als
we begrip kunnen opbrengen voor een ander
met “zijn anders zijn”. Vandaag de dag ervaren we, dat mensen uit andere culturen deel
uit maken van onze maatschappij. En daarmee de opgave om elkaar te respecteren
soms lastiger lijkt maar wel geboden is. Uiteraard met de kanttekening dat we niet van
alles en nog wat van iedereen maar accepteren!
Wat we echt de moeite waard vinden in een
gezonde gemeenschap, daar gaat het om.
Dat ligt normaliter verankerd in ons doen en

laten. Waarden die er toe doen, die laten we
niet los. Zoals het niet uiten van discriminerende uitspraken jegens anders denkenden.
Dat klinkt logisch maar dat is niet altijd even
simpel in het dagelijks leven. We komen
natuurlijk als CDA leden op voor onze eigen
visie en standpunten. Uiteraard spannen we
ons ook als fractie in, om midden in de samenleving die we voorstaan, constructief de
politiek te bedrijven met onze Christelijke
identiteit. Op een manier, die bij anderen zo
mogelijk respect afdwingt. Door op een
open, positieve en eerlijke manier met elkaar
om te gaan. Met elkaar in debat te gaan , als
het gaat om het innemen en uiten van politieke standpunten.
Ik spreek de wens uit dat die wijze van politiek bedrijven door de burgers van SúdwestFryslân herkend wordt!
Jentje Steringa
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Wethouders willen nek uit steken

Oant ’t Wurk!
In de vorige uitgave van dit blad hebben we

u verteld hoe belangrijk het is voor jongeren om een diploma te behalen. Wij vinden
dat niet zomaar. Wij willen dat iedereen de
kans moet krijgen op een baan. En willen
onze nek uitsteken om dat te bereiken. We

Met onze nek uitsteken bedoelen we dat we
een stevige ambitie neerzetten en er alles
aan zullen doen om dit te behalen. Omdat
we vertrouwen hebben dat het kan. Wij
doen dat als wethouders schouder aan
schouder met elk onze eigen portefeuille en
een gezamenlijke missie.
Maarten Offinga, economische zaken: ‘95%
van de beroepsbevolking heeft een baan. De
werkloosheid is maximaal 5 procent in 2020
(nu ruim 11%)’.

helpen jongeren aan een diploma en wer-

instanties en lokale ondernemers om het

Gea Akkerman, onderwijs: ‘Geen jongere
verlaat school zonder diploma. Elke jongere
is na het behalen van dit diploma binnen
drie maanden aan het werk’.

aantal banen te vergroten.

Samenwerken

ken intensief samen met diverse opleidings-

Samenwerken is niet meer dan logisch. Het
verband tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is onlosmakelijk. Als overheid hebben
wij de taak om deze twee bij elkaar te brengen. Vraag en aanbod moeten op elkaar
aansluiten. Wij zijn intensief in gesprek met
verschillende branches waar we een groei
aan banen voorzien, zoals in de bouw en in
de zorg.

bij is het stimuleren van midden- en kleinbedrijf.

Fundament

Bouwbedrijven zien een tekort aan werknemers ontstaan. Het is van belang dat we
jonge mensen enthousiast maken voor een
bouwopleiding en dat het onderwijs hierop
anticipeert. Er moet een duidelijk beeld komen van welke opleidingen nu nodig zijn om
over vier, vijf jaar te kunnen aansluiten op
de wensen die het bedrijfsleven heeft.

Deze klus moet geklaard zijn in 2017. Wij
willen als goede rentmeesters een stevig
fundament neerleggen wat een basis is voor
járen. Een fundament dat staat, vóór de
verkiezingen van november 2017.

Wat ons hierbij opvalt, is de belangrijke rol
die je omgeving, je gezin, hierin heeft. Ouders willen alleen het beste voor hun kinderen. Het is hun taak om hun jeugd te begeleiden naar een goede toekomst. Zij zijn
een belangrijke adviseur in het kiezen van
een juiste opleiding. Het is aan ons om daarop in te spelen.

-

Helpen
Tegelijk willen we de rol van de gemeente in
het juiste perspectief plaatsen. De echte
nieuwe banen worden niet door ons als wethouders gecreëerd maar door onze ondernemers. Wij zien het wel als onze taak de ondernemers daar zo goed mogelijk bij te helpen. Het thema Werken staat centraal in
onze plannen. Een van de speerpunten daar-

Een fundament waarin de volgende zaken
duurzaam geborgd zijn:

Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt;
- Een goede match tussen vraag een aanbod op de arbeidsmarkt;
- Goede dienstverlening van de gemeente
aan ondernemers;
- Daling van 10 procent van het aantal
mensen met een uitkering;
- Jaarlijks 400 nieuwe banen;
- Behoud laagste schooluitval van Nederland.
Een mooie ambitie om het sociaaleconomisch klimaat van Súdwest-Fryslân te versterken waardoor werkgelegenheid groeit.
Oant ’t Wurk!
Maarten Offinga en Gea Akkerman,
wethouders CDA,
gemeente Súdwest-Fryslân
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Geen woorden, maar daden!
Het is onderhand alweer een jaar geleden

dat de verkiezingen werden gehouden
voor de Provinciale Staten. Een coalitie is
gesmeed, een coalitie akkoord is geschre-

Althans, zo hoort het het geval te zijn. Het
gevaar blijft echter altijd op de loer liggen,
in politiek en bestuurlijk Nederland, dat er
meer tijd wordt besteed aan wát we zeggen
of schrijven in plaats van wát we doen. De
uitdrukking "papier is geduldig" bestaat
niet voor niets. De kunst is echter om de
Friese burger te laten zien wat we doen.

ven en als "klap op de vuurpijl" is ook een
uitvoeringsprogramma geschreven. Want
hoewel woorden belangrijk zijn, draait het
uiteindelijk in de politiek om daden.

Kortom, geen woorden maar daden.
Dit probleem speelt nu bij verschillende
dossiers op, binnen het provinciale werkveld. Bijvoorbeeld glasvezel. In de vorige
statenperiode is besloten dat de provincie
hier tijd en geld aan wil besteden. Politiek
gezien is alles geregeld: van geld tot en
met het juridische kader. Maar, daarmee
ligt de glasvezel nog niet in de grond. Cruciaal is de betrokkenheid van lokale initiatieven en daar moet de provincie nu de focus
op leggen.
Hetzelfde geldt voor de Kulturele Haadstêd
2018. Politiek gezien is hier al veel geregeld
en "afgetikt". Maar, daarmee is de uitvoering nog niet geregeld. Samen met de gemeente Leeuwarden moet de provincie

Als wethouder moet je van vele markten thuis zijn!
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Fryslân er voor zorgen dat de aangewezen
uitvoerende partij, de stichting KH2018, er
een feest voor de hele provincie van maakt.
Er moet nog hard worden gewerkt om Fryslân, Nederland en Europa te laten zien welk
geweldig visitekaartje Leeuwarden-Fryslân
is. Ook hier zijn lokale initiatieven cruciaal.

Mei freonlike groetnis,
Sietske Poepjes
CDA Gedeputeerde
Provincie Fryslân

Jachthaven Hindeloopen locatie voor ALV

Algemene

Familiebedrijf in de recreatiesector

Ledenvergadering

CDA Súdwest-Fryslân
Dinsdag
22 maart 2016
Jachthaven Hindeloopen (Lounge¹)
Oosterstrand 3,
8713 JS Hindeloopen
Aanvang 19.30 uur

AGENDA:
1. Opening

2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en verstuurde stukken
Barber de Vries (derde van rechts) en haar familie

5. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 20 oktober 2015 in Gaast
(zie elders in dit blad)

6. Uit de fractie en de raad (toelichting

De algemene ledenvergadering van onze
afdeling vindt plaats op een bijzondere

Echt familiebedrijf

door fractievoorzitter Hans Hettinga
en een van CDA-wethouders Offinga of

locatie: Namelijk de jachthaven in Hinde-

Akkerman)

loopen. Barber de Vries runt samen met

7. Financiën
- Jaarrekening 2015
- Kascommissie

haar familie het bedrijf SkipsMartitiem
waar ook de jachthaven in Hindeloopen

- Benoemen nieuwe kascommissie
8. Bestuurswijzigingen
- Afscheid Sijbren Mulder

deel van uitmaakt. Zij zal tijdens de ALV
over het familiebedrijf vertellen.

- Stand van zaken nieuwe voorzitter

9. Rondvraag
10. Sluiting
Directielid Barber de Vries van jachthaven
Hindeloopen zal tijdens de vergadering
iets vertellen over de locatie, het bedrijf
en de gezamenlijke promotie voor de toeristische sector . Afhankelijk van haar
agenda zal dit aan het begin van de vergadering zijn of na het huishoudelijke deel.

maar achter de schermen is er veel samenwerking’ aldus Barber.

SkipsMaritiem b.v. is eigenaar van 5 moderne jachthavens aan de IJsselmeerkust
(Hindeloopen, Stavoren, Lemmer en Lelystad) , een camping en een aantal hieraan
gerelateerde recreatieve bedrijfsactiviteiten .’ Bij de bedrijven staat service en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Zowel
voor de gast als zijn/haar schip hebben we
alle faciliteiten onder één dak. Voor de schermen heeft ieder bedrijf zijn eigen identiteit,

Het is een echt familiebedrijf zo zegt Barber:
“Mijn vader en moeder hebben de dagelijkse leiding inmiddels overgedragen aan hun
zes kinderen, de tweede generatie is aan zet!
Ieder kind heeft zijn of haar eigen plaats in
het bedrijf helemaal gevonden. Ik houd mij
primair bezig met de horeca en seizoensgebonden recreatieve faciliteiten gevestigd op
onze Friese jachthavens. Als onderdeel van
mijn directietaken ben ik naast personeelsmanager onze vertegenwoordiger aangaande PR- en beleidszaken in de Friese regio en
gesprekspartner voor de overheid. In die
hoedanigheid ben ik ook betrokken geraakt
bij “het Toeristisch huis”, een initiatief van
ondernemers en gemeenten Súdwest-Fryslân
en Friese Meren om regionale promotie van
ons Toeristische gebied gezamenlijk op te
pakken.”

¹) Op het terrein staan bordjes richting
lounge. Bij de ingang kan rechts voor de
slagboom gratis geparkeerd worden.
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Hardlopen...

Een mooie sport met een lage drempel
Soms, na een inspannende dag met vergaderingen en/of lastige vraagstukken, dan is het
goed je sportschoenen aan te trekken en de
deur achter je dicht te doen. Ik zeg wel eens
‘je gaat enigszins moe weg en kom je fit
weer terug!’
In Workum, met de hardloopwedstrijd de
Strontrace, kwam ik CDA-wethouders Gea
Akkerman en Maarten Offinga tegen. Van
Maarten weet ik dat hij veel en regelmatig
sport, voor Gea is het hardlopen betrekkelijk
nieuw.
"Ik wil meedoen aan de Berenloop op Terschelling en daarom volg ik ook de clinic bij
de atletiekvereniging Horror" vertelde Gea

mij. En daarom ook de Strontrace als voorbereiding op de Berenloop.

Voor mij dezelfde reden, en leuk dat je elkaar
ook eens in een ander verband tegenkomt !
We kwamen elkaar ook weer tegen op Terschelling…., de halve marathon, meer dan
21 kilometer hardlopend over het mooie
Terschelling. Misschien volgend jaar nog een
keer…
Douwe Attema
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Ondertussen in de Raadszaal…
Tirns komt op voor het strooien van hun
fietspad naar de school in Roodhuis.
(21 januari 2016)

Fryske taal beskikber yn Google Translate
De Fryske taal is de nijste taal dy’t tafoege
is oan Google Translate. Fan 18 febrewaris
ôf is it mooglik om yn de oersettsjinst teksten yn bygelyks it Nederlânsk, Ingelsk of
Japansk oer te setten fan en nei it Frysk. De
ôfrûne moannen hawwe tûzenen Friezen
hurd wurke oan it beskikber meitsjen fan it
Frysk yn Google Translate. Yn de hjerst fan
2015 organisearre de provinsje Fryslân de
‘Fryske Google Translate Wike’. Yn dy wike
waarden mear as in miljoen wurden oerset
fan it Ingelsk nei it Frysk.

Ynformaasje tagonklik meitsje
Pim van der Feltz, directeur Google Nederland: 'Ons doel bij Google is om alle informatie ter wereld overal toegankelijk en
bruikbaar te maken. Met Google Translate
zorgen we ervoor dat alle bewoners van de
wereld met elkaar in gesprek kunnen gaan.
En daar hebben we nu het Fries aan toegevoegd, vooral dankzij alle Friezen die ons
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nei it Frysk. Meigean yn digitale ûntwikkelingen is hiel wichtich foar in taal. Dat it
Frysk no beskikber is yn Google Translate is
in tige wichtige stap foar de takomst fan it
Frysk. Ik hoopje dat in soad minsken troch
Google Translate it skreaune Frysk mear
brûke sille.”

Google Translate
geholpen hebben om de specifieke Friese
uitdrukkingen, woordkeuzes en nuances
goed in Google Translate te krijgen. Wij zijn
de Friese gemeenschap daar heel dankbaar
voor.'

Wichtige stap foar takomst Frysk
Deputearre Sietske Poepjes: “It is geweldich
hoefolle minsken yn septimber 2015 yn de
Fryske Google Translate Wike meidien
hawwe oan it oersetten fan Ingelske wurden

Der wurde geregeld nije talen taheakke oan
Google Translate. Yntusken kinne brûkers fia
Google Translate hast 100 talen nei har eigen taal oersette en oarsom. Sa’n 99 prosint
fan de wrâldbefolking praat in taal dy’t yn
Google Translate beskikber is. Dat betsjut
dat Friezen mei hast elkenien yn ‘e wrâld yn
har taal kommunisearje kinne. Brûkers fan
Google Translate kinne boppedat de oersettingen fierder ferbetterje troch korreksjes
foar te stellen yn de Translate Community.

Nu al bezig met de verkiezingen? Ja, natuurlijk!

Doet u ook mee?!
Weet u het nog? Op 19 maart 2014 brachten we allemaal onze stem uit. We brachten onze stem uit op de mensen die onze
mooie partij in de gemeenteraad mogen
vertegenwoordigen. En die stemmen hebben toen een mooi resultaat opgeleverd:
We behielden het aantal zetels en op een
enkele wijziging na, mocht ons ervaren

team van raadsleden haar taak een vervolg
geven. Doorgaan met het goede werk waar
ze al geruime tijd mee bezig waren.

Nieuwe verkiezingen
Nog twee jaar en dan staan de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw voor de deur.
Net als in het verleden zullen wij proberen
met z’n allen weer net zo’n goed resultaat
te halen.

Voorbereidingen
Alhoewel de gemeenteraadsverkiezingen
nog ver weg lijken, is onze afdeling achter
de schermen reeds bezig met de voorbereidingen. Eén punt is daarbij een terugkerend
onderwerp op de agenda en dat is de ledenbinding. Hoe kunnen we nieuwe leden werven? Hoe kunnen we nieuwe mensen aantrekken die zich verwant voelen met het
CDA? En hoe kunnen we de verbinding leggen tussen onze volksvertegenwoordigers
en deze verschillende groepen mensen? Een
vraagstuk wat onze constante en blijvende
aandacht heeft.

Inspraak
Zoals u weet stelt het CDA zich dienstbaar
op tegenover de burgers. We willen luisteren naar wat er leeft in de gemeenschap,
maar ook naar wat men wil of wat men
graag anders zou willen zien. Ook hierbij zijn
wij juist benieuwd naar de mening van onze
leden. Vanuit de kernwaarden, zoals u en ik

die kennen, probeert CDA Súdwest-Fryslân
daar op in te spelen en maatwerkoplossingen te vinden. Onze raadsleden en onze
wethouders hebben dat de afgelopen jaren
zo goed mogelijk gedaan. Een benoeming
tot raadslid is niet voor eeuwig. U allen
weet dat sommige raadsleden dispensatie
hebben gekregen om nog een termijn als
raadslid te mogen werken. En misschien zijn
er raadsleden die straks om andere uiteenlopende redenen niet meer terug kunnen
keren in de gemeenteraad.

Toekomst
Het CDA Súdwest -Fryslân heeft een ervaren
en betrokken team. De fractie bestaat uit
personen die weten waar ze over praten en
wat ze kunnen. We beseffen ons terdege dat
dit niet oneindig is; zij zullen op een gegeven moment hun stokje moeten overdragen.
Daarom is het belangrijk dat we nu al bezig
zijn om dit probleem straks het hoofd te
bieden. Zowel de bestuursleden als de fractieleden hebben zich gebogen over hoe dit
toekomstig scenario er uit moet gaan zien.

anders, iets meer dat verder gaat dan flyeren op de markt in hartje Sneek of in uw
woonplaats? Iets meer, waarbij u duidelijk
uw stem wilt laten horen! Iets meer, waarbij u zich in een zaal vol mensen uitspreekt
en uitdraagt waar het CDA voor staat en dat
toepast in de samenleving?
En als dat dan niet zo is: laat het dan bezinken. Denk er over na. Zet de mogelijkheden
op een rij. Durf te zien in kansen, niet alleen
voor uzelf maar ook voor onze partij en het
belangrijkste: voor alle inwoners van onze
gemeente Súdwest –Fryslân.
Voor informatie kunt u zich wenden tot alle
genoemde fractie- of bestuursleden en wethouders, zoals vermeld op de achterzijde
van dit blad. U bent van harte welkom.

Hessel de Haan
bestuurslid
CDA Súdwest-Fryslân

Oproep
Wij doen hierbij een oproep aan alle leden
uit onze prachtige gemeente SúdwestFryslân. Misschien heeft u erover gedacht
om iets te betekenen voor het CDA? Iets
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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 en volg ons op Facebook
en Twitter!

www.cda-swf.nl
www.facebook.com/cdaswf
twitter.com/CDASWF

CDA Súdwest-Fryslân
Website

www.cda-swf.nl

Bestuur:

bestuur@cda-swf.nl

Secretaris:

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 SúdwestFryslân
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: 600 ex.
Redactie: Patrick Janssen (eindredactie & vormgeving), Matthijs Beute
E-mail: redactie@cda-swf.nl
Druk: Hanzedruk, Bolsward
©2016, CDA Súdwest-Fryslân
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Verslag ALV 20 oktober 2015
Dorpshuis de Fûke, Gaast,
aanwezig ruim 20 leden

Voorzitter Sijbren Mulder heet iedereen van
harte welkom in Gaast en opent de vergadering.

Agenda:
Aan de agenda toegevoegd wordt onder punt
7 op verzoek van dhr. Hegie, het punt werkgelegenheid / starterswoningen.

Mededelingen:
Er is van aantal personen bericht van verhindering binnen gekomen. Op 13 november is
er een bijeenkomst over vluchtelingen.

Ingekomen en verstuurde stukken
De gebruikelijke zaken en daarnaast de ledenwervingskaarten. Volgens enkele aanwezigen zijn er te weinig ouderen zichtbaar in
deze werving. Er worden complimenten gemaakt voor het ledenblad. Het zag er zeer
goed verzorgd en aantrekkelijk uit.

Notulen vorige vergadering (april 2015)
Redactioneel: er zijn twee heren de Jong
aanwezig geweest de vorige vergadering “I.”
en “J.” Er is niet steeds is de juiste naam
gebruikt in het verslag.

Uit de raad:
Wethouder Gea Akkerman vertelt over de
stand van zaken rond haar portefeuille RO,
Wonen, Jeugdzorg en Onderwijs. Bij de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente
was niet bekend wat er aan zorgvraag op de
gemeente afkwam. Budgettair ligt de gemeente op koers. Er is veel aandacht voor
preventie. Bij onderwijs is bestrijding van
voortijdig schoolverlaten een prioriteit.
C. Strijker vraagt of het inhoudelijk ook goed
gaat naast dat het budgettair goed gaat.
J. de Jong vraagt waarom er geen wethouder
voor Onderwijs en zorg.

De wethouder meldt verder dat ze het belangrijk vindt dat er een mentaliteitsverandering komt bij bouw- en woningtoezicht. Er
worden jaarlijks 700 vergunningen behandeld.
I.de Jong vraagt naar de FUMO. Wethouder
Offinga meldt dat dit een bron van ergernis
is. Er is geen menselijke maat. Hij onderstreept dat de bedrijfsvoering ook voor de
ambtelijke organisatie van belang is, verandering is een prioriteit binnen het gemeentehuis.
Financiën: Het was beter geweest als zowel
de realisatie als de begroting vermeld waren.

Naar aanleiding van: graag aandacht voor de
regionale spreiding bij alles wordt er gedaan
wordt.

Aandacht voor het aantal advertenties.

Uit de fractie:

Beoogd bestuurslid Johan Steenbeek stelt
zichzelf voor. Voorzitter Sijbren Mulder kondigt aan dat hij om persoonlijke redenen per
1 januari a.s. stopt als voorzitter van de afdeling.

Fractievoorzitter Hans Hettinga vertelt over
de lopende dossiers van de gemeenteraad en
gaat in op het besluit over de centrale huisvesting. Dit is genomen met het oog op de
financiën en de efficiency. De fractie heeft
verdeeld gestemd. J. de Jong vraagt of de
parkeerkosten van de werknemers ook meegenomen zijn. I. de Jong meldt het jammer
te vinden dat het gebouw in IJlst verdwijnt,
het is een kwalitatief goed gebouw. J. Steenbeek vraagt of het bedrag van € 17 miljoen
dat in de kranten genoemd is, juist is. W.
Attema vindt dat de toelichting beter had
gekund
A. Hegie vraagt naar de gang van zaken rond
het wereldrestaurant.

Bestuurszaken

meerde discussie met de aanwezigen. Er zijn
veel onzinverhalen en -bedragen in omloop.

Rond 22.00 uur bedankt de voorzitter dhr.
Vellinga voor zijn interessante verhaal met
een doosje chocola.

Rondvraag
Marten Hoekstra: er missen campagnejassen.
Adrie Hegie wil een signaal afgeven over de
woningbouw richtingen fractie en wethouders.
J. de Jong, vraagt naar de rol van de gemeente bij het failliet van de Marrekrite. De wethouder antwoord dat dat niet het geval is.
I.de Jong vraagt of het ondernemersfonds
nodig is. In Koudum is men niet enthousiast.
Wethouder Offinga meldt dat het een fonds
van, voor en door ondernemers is.

Rinske Poiesz vraagt aandacht voor de musical Ik Martinus
Arjan Doedel meldt dat hij zich zorgen maakt
over TIP Makkum en vraagt zich af hoe het
bij andere tips gaat. De wethouder meldt dat
dit signaal niet bekend is.

Frans Middelhoff wil graag meer info vanuit
de fractie: bijvoorbeeld een email. Hans hettinga vraagt zich af wat de toegevoegde
waarde is. Er is nu al Gast van de Raad, werkbezoeken etc.
Bianca bedankt Sijbren Mulder voor zijn inzet
en inspanningen als voorzitter de afgelopen
jaren. In de voorjaars ALV zal aandacht besteed worden aan het afscheid.

Sluiting
En sluit vervolgens dit deel van de vergadering.

Sijbren Mulder dankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur.

Vluchtelingenwerk Sneek
Na een korte pauze vertelt Jaap Vellinga van
Vluchtelingenwerk Sneek over zijn werk, dat
momenteel in het brandpunt van de belangstelling staat. Van de tienduizenden vluchtelingen die momenteel naar Nederland komen, komen er ongeveer 70 permanent in de
gemeente Súdwest-Fryslân terecht. De noodhulp die nu geboden is/wordt, bijvoorbeeld
in Workum is tijdelijk. Er volgt een geani-

Bianca Domhof
Secretaris
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Informatie
Het bestuur:

De fractie:

Voorzitter
(vacature)

Hans Hettinga
Fractievoorzitter
Heidenskipsterdyk 6A, 8724 HP It Heidenskip
0515-542384
h.hettinga.cda@sudwestfryslan.nl

Bianca Domhof
Secretaris
Gaast
06-13914649
biancadomhof@hotmail.com

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

Matthijs Beute
Penningmeester, Vicevoorzitter
Sneek
penningmeester@cda-swf.nl
0515-852511
Carin Boersma-Staats
P.R. en Communicatie
Sneek
0515-424848
cbo@home.nl
Hessel de Haan
Algemeen bestuurslid
Scharnegoutum
hesseldehaan@hotmail.com
Johan Steenbeek
Algemeen bestuurslid
IJlst
johansteenbeek@hotmail.com

De Wethouders:
Gea Akkerman-Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Onderwijs en Onderwijshuisvesting, Jeugdbeleid en
Jeugdzorg
secr.akkerman@sudwestfryslan.nl

Douwe Attema
De Draei 54, 8621 CZ Heeg
0515-442800
d.attema.cda@sudwestfryslan.nl
Uilkje Attema-de Groot
Doniaburen 2, 8761 PE Ferwoude
0515-541529
u.attema.cda@sudwestfryslan.nl
Pieter Dijkstra
De Bunders 39, 8701 GR Bolsward
0515-574264
p.dijkstra.cda@sudwestfryslan.nl
Pieter Greidanus
De Glegauwe 14, 8627 SM Gauw
0515-521866
p.greidanus.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
Anneke Koster-Klijnstra
Oppenhuizen
0515-559345
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl
Rinske Poiesz
Kanadezenstrjitte 25, 8603 EE Sneek
0515-418642 / 06-14913316
r.poiesz.cda@sudwestfryslan.nl
Jentje Steringa
De Him 28, 8701 LL Bolsward
0515-573747
j.steringa.cda@sudwestfryslan.nl

Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën, Economische zaken, Toerisme en Recreatie, Grondexploitatie
secr.offinga@sudwestfryslan.nl
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Pieter de Vries
Fractiesecretaris
Bolsward
06-51483296
fractiesecretaris@cda-swf.nl

