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Súdwest-Fryslân

Van de voorzitter

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
De lente is begonnen: de eerste voorjaarsbloemen zijn al te zien, vogels
zingen hun hoogste lied en ook wij mogen ons verheugen in een nieuwe
en positieve vooruitgang voor ons CDA-front. Een deel van de gemeente
Littenseradiel wordt per 1 januari 2018 samengevoegd met de gemeente
Súdwest-Fryslân. We heten de CDA-leden uit dit gebied van harte welkom.
In dit nummer:

20 april:
Algemene Ledenvergadering
Poppenwier
CDA nul zetels?!
Nieuwe mensen
Gaswinning en woningbouw
Populisme en samenleving
En om alvast in de agenda te zetten:

20 juni extra ledenvergadering over
kieslijst en verkiezingsprogramma

We kunnen nu al uitzien naar een vruchtbare samenwerking tussen de beide CDA-afdelingen en de gesprekken
hierover verlopen uiterst soepel en prettig. Inmiddels hebben ook twee nieuwe CDA-bestuursleden uit Littenseradiel
zich bij ons CDA-bestuur gevoegd, dit zijn Broer Wittenveen
en Marius Kastelijn. We heten hen van harte welkom in het
bestuur. Verderop in ons ledenblad leest u het interview,
door onze bestuurssecretaris Bianca Domhof, waarin zij
zich nader voorstellen.
In het kader van de landelijke verkiezingen mochten wij
Tweede Kamerkandidaten Harry van der Molen en Esther
Hanemaaijer begroeten; betrokken personen die onze
provincie Fryslân goed zouden kunnen vertegenwoordigen.
Tijdens hun campagnetour bezochten zij rondom het thema
armoede en zorg meerdere organisaties in Súdwest–Fryslân. Zij spraken hier met diverse ervaringsdeskundigen, en
hebben vooral kunnen vernemen dat minder regelgeving
wenselijk is omdat dit in de praktijk beter werkbaar blijkt te
zijn. Voor meer informatie over hun campagnetour
(lees verder op pagina 3)
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kunt u kijken op onze website www.cda-swf.nl/fryslan.
Hierop wordt steeds actueel nieuws geplaatst.
Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt
aan de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen
op 22 november van dit jaar. Inmiddels zijn alle commissies
hiertoe samengesteld en al voortvarend aan de slag. De
groslijst met vijftig potentiele kandidaten is gereed. Hierbij
is gekeken naar een evenredige spreiding vanuit heel
Súdwest-Fryslân en het toekomstige deel van Littenseradiel. Deze lijst is begin maart op alfabetische volgorde in
het bezit van de vertrouwenscommissie gesteld. Geweldig is het, al deze mensen met lef en daadkracht die het
aandurven om hun gezicht te laten zien voor onze mooie
gemeente die wij graag goed door willen geven. Momenteel

wordt ook het verkiezingsprogramma voor CDA SúdwestFryslân ontwikkeld. Dit willen we met u bespreken tijdens
de extra ledenvergadering op 20 juni, waarin we ook de
kieslijst zullen vaststellen.
Het bestuur en de fractie hopen u weer te mogen ontmoeten bij de komende ledenvergadering op 20 april 2017. Ik
wens u een sprankelende lente toe, vrede en alle goeds!

Catharina van Staveren
Voorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

16 Maart 2017: CDA nul zetels
Op 16 maart lees ik de krant en ik zie dat het CDA landelijk groeit van 13
naar 19 zetels. Wat een geweldige prestatie heeft het CDA geleverd!
We hebben meer kiezers weten te enthousiasmeren
met als gevolg 5% meer stemmen voor het CDA vanuit
Súdwest-Fryslân. We mogen trots zijn op Sybrand Buma
die geboren en getogen is in onze gemeente.

Compliment
In de dagen voor de verkiezingen heb ik genoten van
de vele vrijwilligers van het CDA Súdwest-Fryslân. Een
groot compliment voor het team van Marten Hoekstra die
de campagne in Súdwest-Fryslân heeft geleid. Het was
prachtig om de vele CDA-borden in de weilanden, steden
en dorpen te zien.
Vaak ontgaat het velen van ons dat diverse CDA’ers deze
werkzaamheden in alle stilte en bescheidenheid, maar met
een gouden hart en grote toewijding, voor het CDA doen. Ik
noem zomaar wat namen: Catherinus, Pieter, Klaas, Annelies en als ik ze schrijf weet ik dat zovelen vergeet. Samen
met de ‘stille vrijwilligers’ hebben we de basis gelegd voor
de groei van het CDA. In onze gemeente bijna 5% meer
stemmen. Een persoon die ik in het bijzonder wel noem is
Jos de Boer uit Sneek die de Friese campagne van Harry
van der Molen en Esther Haanemeijer heeft geleid. Een
groot compliment!

CDA -0- (lees nul) zetels
En de harde werkelijkheid is dat vanaf 16 maart de teller,
voor de herindelingsverkiezingen eind november van dit
jaar, weer op -0- (lees nul) zetels staat. Ik zet de situatie
hiermee bewust op scherp. Er ligt een grote uitdaging voor
ons allen om de stem van de kiezers te winnen. Dat gaan

we doen door de duidelijke CDA-boodschap en -visie voor
de periode 2018-2022. Over een verhaal dat mensen aanspreekt, toekomstbestendig is en dichtbij de mensen van
Súdwest-Fryslân leeft.

Algemene Ledenvergadering
Gea Akkerman en ik vinden het daarom naar u als leden
zinvol om tijdens de eerstvolgende CDA Algemene Ledenvergadering op 20 april te vertellen wat we gedaan hebben
in de afgelopen vier jaar. We hebben wat te verantwoorden over de gedane beloftes. Bijvoorbeeld over de grote
veranderingen die doorgevoerd zijn in het Sociaal Domein.
De grote kanteling in de zorg, dat budget niet meer leidend
is, maar dat het draait om de “zorg voor mensen”. Onze
aandacht voor jongeren en 50/60/70/80+ plussers.
Daarmee laat het CDA kraakhelder haar sociale hart zien.
Maar ook over het stimuleren van de economie en het
aanjagen van de woningbouw. Na de ledenvergadering
gaan Gea en ik graag met jullie in gesprek en volop werken
aan de campagne van de verkiezingen op 22 november.
We gaan die verschrikkelijke -0- achter ons laten en met
z’n allen keihard werken aan een klinkend succes voor het
CDA in gemeente Súdwest-Fryslân en het zuidelijke deel
van gemeente Littenseradiel.

We rekenen op uw steun!
Maarten Offinga
wethouder
CDA Súdwest-Fryslân
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Vanuit de Fractie
Sinds eind 2016 ben ik fractievoorzitter, als opvolger van Hans
Hettinga. Deze nieuwe rol met weer andere contacten is naast de
verantwoordelijkheid, uitdagend. Onze fractie is met 10 zetels de grootste
raadsfractie in Súdwest-Fryslân. De richting die onze fractie kiest is dan
ook vaak bepalend in de discussies en de besluitvorming.

Op Locatie
De fractie vergadert sinds enige tijd ook op locatie. De
reden is meerledig. We zijn beter zichtbaar, de aankondigingsadvertenties worden gelezen en we treffen onze
inwoners in eigen dorp of wijk. Zo hebben we recentelijk
gehoord wat er speelt in Exmorra, Oppenhuizen en Zurich.
Hieronder in vogelvlucht een aantal aandachtsvelden
waarmee de fractie zich de afgelopen periode heeft beziggehouden.

Overleg CDA Statenfractie
We hebben overleg gevoerd met Hans Visser, lid van de
Provinciale Statenfractie van het CDA, over actuele zaken.
Eén van de onderwerpen is de N354 (Sneek – Leeuwarden). Er is een analyse gedaan en een aantal ongevallen zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat veel te wijten is aan
houding en gedrag. Dit jaar zet de provincie in, op tijdelijke
maatregelen zoals nieuwe belijning en campagneborden,
aangevuld met meer politiecontroles. In de tweede helft van
dit jaar volgt groot onderhoud van de weg. Al met al wordt
de N354 tussen Dearsum en de aansluiting met de A32
veiliger gemaakt.

Ondernemersfonds

De fractie op locatie in Oppenhuizen

Bestemmingsplan Buitengebied
De bestemmingsplannen van Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel zijn ouder dan 10 jaar. Tijd dus voor vernieuwing! In de
raadsvergadering van 2 maart jl. is de reactienota inspraak
en vooroverleg gewijzigd aangenomen. Gewijzigd; omdat
wij bouw- en recreatiemogelijkheden willen blijven bieden.
De planning is dat er eind dit jaar een eigentijds en modern
bestemmingplan ligt. Belangrijk, het gaat om een vitaal buitengebied met een levendige agrarische sector. Maar het
gaat ook om een bijzonder en waardevol gebied waar iedereen van kan genieten. In totaliteit 152 inspraakreacties,
drie commissieavonden en veel persoonlijke contacten, het
heeft veel opgeleverd. Kortom, een boeiend traject!
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Bij een aantal ondernemers blijft onrust bestaan over het
ondernemersfonds. Dit fonds is van, voor en door ondernemers, waarbij de rol van de gemeente slechts een faciliterende is. Recent zijn er door ontevreden ondernemers
borden geplaatst met de tekst ‘Ondernemersfonds Diefstal’.
De fractie heeft in de raad gezegd dat de borden voor
een negatieve beeldvorming zorgen en dat er een weinig
respectvolle benadering is richting het bestuur van het
ondernemersfonds én de gemeente Súdwest-Fryslân. De
gemeenteraad heeft namelijk besloten tot 100% retributie in
die postcodegebieden die geen gebruik willen maken van
het fonds. Daarmee is diefstal niet aan de orde. Wij hebben
het college gevraagd deze problematiek snel bij het fonds
aan te kaarten met als einddoel de bezwaren weg te nemen
zodat er rust komt.

Tenslotte…..
Er is voor de fractie genoeg werk. Dit werk doen we met
veel plezier omdat de sfeer onderling goed is en we elkaar
versterken. Met zijn allen gaan we de uitdaging aan, en
pakken de kansen voor onze prachtige gemeente!

Namens de fractie
Douwe Attema,
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

Nieuw CDA-raadslid

Theunis de Vries
In de gemeenteraadsvergadering
van 15 december 2016 is Theunis
de Vries als raadslid geïnstalleerd.
Hij volgt Hans Hettinga op die in
dezelfde vergadering afscheid nam.
Theunis stelt zichzelf voor:
Mijn naam is Theunis de Vries en
kom uit Koudum. Ik ben 53 jaar jong,
ongehuwd en werk zo’n 9 jaar bij
Caparis in Leeuwarden. Daarvoor ben
ik bijna 25 jaar werkzaam geweest
in de levensmiddelenhandel. Ik heb
al eerder samen met Hans Hettinga
in de Nijefurdse periode 4 jaar in de
gemeenteraad mogen zitten. Voordat
ik nu in de raad ben gekomen ben
ik ongeveer 6 jaar schaduwfractielid
geweest.

Mijn pake Theunis was vroeger
wethouder voor de ARP en ook mijn
oom heeft in de provinciale politiek
meegedaan. Bestuurlijke ervaring heb
ik opgedaan in het CDA bestuur, in het
bestuur van het dorpshuis De Klink,
de feestcommissie van Koudum en ik
ben 4 jaar penningmeester geweest
van de Ondernemers Vereniging van
Koudum. Momenteel ben ik voorzitter
van de Vogelwacht Koudum-Hemelum
en ben ik bezig samen met wat anderen een stichting op te richten voor het
Koudumer wedstrijdskûtsje “Grytsje
Obes”.

ook graag wandelen en vissen. Een
keer per jaar ben ik wedstrijdleider
bij het SKS-zeilen op Elahuizen. Mijn
interesse gaat uit naar concrete zaken
zoals die meestal in commissie Doarp,
Stêd en Omkriten aan de orde komen.
Maar ook zaken als natuur en milieu
hebben mijn aandacht. Voor vragen
maak ik graag wat tijd voor je vrij.
Schiet me maar aan!

Ik maak graag één keer per jaar een
verre reis. Verder mag ik natuurlijk
graag zeilen op ons skûtsje en ik mag

Theunis Jac.Zn de Vries
CDA-raadslid

Afscheid Hans Hettinga
Donderdag 15 december 2016 heeft Hans Hettinga
afscheid genomen van de gemeenteraad van SúdwestFryslân. Hans Hettinga was fractievoorzitter, en is in
deze functie opgevolgd door Douwe Attema.
Burgemeester Hayo Apotheker gaf in zijn toespraak aan
dat Hans kiest voor een nieuwe weg en voor nieuwe perspectieven. In die afweging een mooie nieuwe functie bij
Friesland-Campina. Hans is op 12 maart 2002 als raadslid
gestart in de gemeente Nijefurd. Met de fusie in zicht heeft
Hans zijn steentje bijgedragen in een aantal werkgroepen.
Hierin kon hij vooral meedenken in de ontwikkeling van
de nieuwe gemeente en leverde hij en actieve bijdrage in
de klankbord bijeenkomsten als voorbereiding om tot de
nieuwe gemeente te komen.
De burgemeester omschreef Hans’ kerneigenschappen als
gedegen, inhoud geven, kort en bondig en begrijpelijk de
standpunten uitdragen.

aan ons mooie landschap: “Neem dat mee en bewaar dat in
je verdere werk,“ en wenste Hans veel succes en genoegen
in zijn nieuwe functie.

“In de Algemene beschouwingen is de bijdrage van de
grootste partij belangrijk,” aldus Hayo Apotheker, “want het
is voor het college altijd de vraag hoe de grootste fractie
de begroting ziet en daarmee ook de toon voor de andere
partijen zet.”

Vrijdag 16 december hebben we als fractie het politiek seizoen in Workum afgesloten. De fractie en onze wethouders
Gea Akkerman en Maarten Offinga hebben Hans bedankt
voor zijn inzet en werk voor het CDA. Gelukkig blijft Hans
betrokken bij het CDA.
Douwe Attema
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

Na zes jaar Súdwest-Fryslân gaat Hans acteren opeen nog
grotere schaal per 20 december, als bestuurslid en commissaris bij Friesland-Campina. De burgemeester refereerde
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Iedereen telt mee in onze samenleving!
Komend najaar gaan we naar de stembus voor het
kiezen van een nieuwe gemeenteraad. Voor het verkiezingsprogramma van 22 november staan eenzaamheid
en mantelzorg ondersteuning hoog in het vaandel bij
ons CDA Súdwest-Fryslân. We willen juist voor alle
mensen in onze gemeente, dat men zich gelukkig kan
voelen. Iedereen telt mee.
Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid bij jongeren wordt
onderschat. Bij ouderen is bekend dat eenzaamheid ook
veel voorkomt. Als je aan huis gebonden raakt, loop je het
risico geïsoleerd te raken. Een drukke vijftiger die veel tijd

in zijn werk steekt en daardoor zijn vrienden verwaarloost
kan later een eenzame oudere worden. Het gaat niet om
de vele contacten maar om de betekenisvolle contacten.
Ook blijkt uit onderzoek dat er steeds meer zwaarbelaste
mantelzorgers bij komen, die last hebben van de bureaucratie. Een van de factoren die de zorg voor een ander
zwaarder maakt, is het regelen van zaken met instanties.
Dit kan eenvoudiger door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun
naasten.
Daarom vinden we dat het gebiedsteam, waar ook de
WMO onder valt, nu echt dieper op deze materie in moet
gaan. Los van het verminderen van de regeldruk is het
belangrijk dat mantelzorgers tijdig hulp krijgen van anderen. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook
een professional. De gemeente heeft hier een taak in. Zij
moet op tijd hulp aanbieden en niet pas als het water de
mantelzorger tot de lippen staat. Met minder bureaucratie
en het sneller inschakelen van professionele hulp kan het
leven van o.a. mantelzorgers een stuk aangenamer worden
gemaakt. Iedereen is uniek en mag meedoen.
Uilkje Attema
CDA-raadslid

Populisme
Populisme was in de verkiezingstijd een geliefd onderwerp in de
verschillende media. Maar wat is populisme nu precies?
De Van Dale beschrijft populisme als:
”(minachtend) Neiging zich te richten
naar de massa van de bevolking”.
De site ‘Parlement & Politiek’ (www.
parlement.com/id/vh8lnhrsy2za/
populisme) beschrijft dat populisten
alleen zeggen wat het volk wil horen.
En: “Populisten zetten zich af tegen
de gevestigde orde, de ‘elite’ ”. In een
artikel van 22 februari 2017 in het
dagblad Trouw schrijft de Duitse JanWerner Müller: ”Populisten zijn een
gevaar voor de democratie”.
Je kan er niet omheen, aan populisme kleeft vooral een negatieve
klank. Toch is er ook een ander geluid
te horen, zoals dat van de Belg David
Van Reybrouck. Van Reybrouck
schreef in 2008 het boek ‘Pleidooi
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voor populisme’ waarin hij zegt dat
populisme geen noodzakelijk kwaad
hoeft te zijn voor de democratie. Hij
geeft aan dat de kloof tussen hoogen laagopgeleiden blijft groeien. Er
is weinig ruimte voor de stem van
laagopgeleiden. Van Reybrouck roept
niet op tot minder populisme maar tot
beter populisme.
Of populisme nu een gevaar is voor
de democratie of niet, het is als volksvertegenwoordiger zaak om goed te
blijven luisteren naar inwoners van
het land (of gemeente). Vooral als het
gaat om onderwerpen waar mensen
onzeker over zijn, zoals in deze tijd
werk en inkomen of pensioen, de
betaalbaarheid van de zorg en de toenemende migratiestroom.

Als volksvertegenwoordiger of politicus is het belangrijk om te zorgen
voor een oplossing die je kan uitleggen aan de inwoners én te zorgen
voor een oplossing die voor de lange
termijn houdbaar is! Van een oudfractievoorzitter van de CDA-fractie
in Sneek hoorde ik de woorden: ”Je
moet als politiek zorgen dat je een
eik plant en geen populier”. Sybrand
Buma zegt het nog wat anders: ”Voor
een land dat we door willen geven”.

Petra van den Akker
CDA-raadslid

Werkbezoek kandidaat-Tweede Kamerleden

Midden in de samenleving
met oog voor de kwetsbare mens
Tijdens de campagne van Harry van der Molen en Esther Hanemeijer,
voor de landelijke verkiezingen, is door CDA Súdwest-Fryslân een
ochtend georganiseerd met als thema verschillende maatschappelijke
onderwerpen. Aan de orde kwamen onder andere ‘stille armoede’ en
eenzaamheid.
Daarnaast is gesproken over de daklozenopvang, kinderen
en armoede, zorgen over het voortbestaan van de sociale werkvoorziening en de vraag hoe aan de zorg op een
menselijk manier vorm te geven. Diverse organisatie waren
van de partij: kerken, pastores en diaconale afdelingen,
kledingbank, de daklozenopvang, ouderenbonden, een
woningbouwvereniging en ouderentehuizen.

Een tijdje geleden heb ik geschreven over Robin Rijpma.
Mijn buurjongen die een jaar lang werkzaam is geweest
in een kindertehuis in Ghana. Ik was onder de indruk van
wat hij heeft meegemaakt en dat een jonge vent bewust
kiest om er te zijn voor anderen. Solidariteit is niet iets
wat je voor de camera doet maar vaak in stilte en voor
mensen. Ik spreek respect uit voor de vele “stille werkers”
op de achtergrond die op deze
manier solidariteit tonen. Laten
we elkaar aansporen om, oog te
”In de samenleving zit men niet te
houden voor onze medemensen
wachten op de persoon die aan de
die het moeilijk hebben en, daar
deur belt en zegt ‘Ik breng u Jezus’. waar nodig een helpende hand
Ja, zet hem maar onder de trap.”
te bieden.

Doel van deze ochtend was de
kamerleden inzicht te geven
op welke wijze CDA SúdwestFryslân omgaat met mensen die
in de verdrukking komen en hoe
we via de politiek een handreiking geven. Pastoor Peter van
der Weide zei het treffend: ”In de
samenleving zit men niet te wachten op de persoon die aan
de deur belt en zegt ‘Ik breng u Jezus’. Ja, zet hem maar
onder de trap.” Mensen vragen om hulp en een helpende
hand, solidariteit en medemenselijkheid. Dat is het ware
Christendom, er zijn voor anderen. Aan ons allen een vraag
hoe we invulling geven aan solidariteit.

We hopen dat Harry deze
boodschap in zijn hart meeneemt naar Den Haag en de
solidariteit van het CDA laat horen. Een geluid van oog voor
de kwetsbare mens als partij midden in de samenleving.
Maarten Offinga
wethouder
CDA Súdwest-Fryslân
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Fotoverslag
Campagne Tweede Kamerverkiezingen
In maart is het CDA Súdwest-Fryslân de straat op gegaan om campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook kwamen
kandidaten Harry van der Molen (nr. 8) en Esther Hanemaaijer (nr.
31) voor twee werkbezoeken naar onze gemeente. Mede dankzij
de inzet van het campagneteam is het CDA in onze gemeente de
grootste partij geworden!
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Campagnecommissie aan de slag

Samen kunnen we meer!

De campagnecommissie kan dit jaar vol aan de bak. Met
eerst de afgelopenTweede Kamerverkiezingen en straks de
gemeenteraadsverkiezingen op 22 november van dit jaar.
Ook deze keer hebben we bij de gemeenteraadsverkiezing
te maken met een gemeentelijke herindeling in SúdwestFryslân. Onze buurgemeente Littenseradiel wordt opgedeeld en een deel van deze gemeente wordt bij gemeente
Súdwest-Fryslân gevoegd.
Vandaar dat wij als campagnecommissie in november 2016
al een vergadering hebben belegd met een delegatie van
CDA-Littenseradiel om met elkaar in contact te komen en
om samen op te trekken bij de verkiezingen. De integratie
op bestuurlijk vlak met CDA-Littenseradiel verloopt uitstekend en we spreken dan ook de wens uit dat de inwoners
zich snel thuis zullen voelen bij de gemeente SúdwestFryslân.
De CDA-campagnecommissie heeft samen met vele
vrijwilligers in de afgelopen campagne een aantal succesvolle evenementen georganiseerd. Bijvoorbeeld voor de
bustour op 3 en 9 maart met Harry van de Molen en Esther
Hanemaaijer in onze gemeente, heeft de campagnecommissie een boeiend programma kunnen samenstellen; 3
maart stond vooral in het teken van de zorg en op 9 maart
was de aandacht vooral gevestigd op het onderwijs en de
landbouw. Zie ook elders in dit blad.

Verder zijn overal in de gemeente sandwichborden geplaatst en de bekende canvas CDA doeken stonden her en
der bij boeren in de weilanden. En natuurlijk is er veel geflyerd door verscheidene vrijwilligers, raadsleden, wethouders
en bestuursleden. Alle hulde en dank daarvoor en het
resultaat mocht er zijn, landelijk een prachtige uitslag en het
CDA in Súdwest-Fryslân de meeste stemmen.
Natuurlijk gaan we met de komende gemeenteraadsverkiezingen nog groter uitpakken, want als CDA SúdwestFryslân willen we wel de grootste blijven. Maar in een zo’n
grote gemeente als de onze vraagt dat veel vrouw- en
mankracht, vandaar de oproep aan u en jou om ons te
helpen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
in november dit jaar.
Samen kunnen we meer (en is het ook nog veel gezelliger)!

Ik hoop op Oant Sjen!
Marten Hoekstra
voorzitter campagnecommissie
CDA Súdwest-Fryslân
martenhoekstra@outlook.com
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Over gaswinning en samenwerken en zo ……..

Samen sterk!
Vermilion Energy Netherlands BV heeft het voornemen om uit het gasveld
bij Oppenhuizen te gaan winnen. Deze gaswinning zal bijdragen aan de
energievoorzieningszekerheid in Nederland.
Het is een gevoelig onderwerp in de
regio. De bodem is kwetsbaar en de
gevolgen zijn onvoorspelbaar. Volgens
Vermilion gaat het hier om een klein
gasveld en is de kans op bodemdaling en aardbevingen minimaal. Een
second-opinion rapportage van ir.
Houtenbosch laat echter een heel
ander toekomstscenario zien.

Kritische strijd
Doarpsbelang Top en Twel heeft in
haar strijd tegen de gaswinning vanaf
het begin af aan contact gezocht met
de politiek. De gemeente SúdwestFryslân en de provincie Fryslân
spraken zich uit tegen de gaswinning.
Tweede Kamerlid Agnes Mulder stelde
kritische vragen, maar vond geen
gehoor bij minister Kamp. Helaas ziet
het er naar uit dat de gaswinning door
Súdwest-Fryslân wil er alles aan doen
om de gevolgen voor onze inwoners
zo minimaal mogelijk te laten zijn. En
wil van tevoren volstrekte duidelijkheid hebben over de vergoeding van
eventuele schade.
Bij de start van de afgelopen verkiezingscampagne in Drachten op

De gaswinlocatie in Oppenhuizen
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27 januari jl. spraken CDA-raadslid
Anneke Koster, CDA-Statenlid José
Vroonland en CDA-Tweede Kamerlid
Agnes Mulder elkaar hierover.

Resultaat
Het resultaat was dat Agnes Mulder in
de Tweede Kamer een motie indiende
over het gebruik van tiltmeters bij
de gaswinning in Top en Twel. Op
15 februari werd de motie aangenomen. En José Vroonland bracht de
tiltmeters onder de aandacht bij de
Provincie door het stellen van kritische
schriftelijke vragen. Vervolgens diende
Anneke Koster tijdens de raadsvergadering van 2 maart een motie in m.b.t.
de borging van voorwaarden voor
het gebruik van de tiltmeters. Deze
motie werd mede ondertekend door
de gehele gemeenteraad! Dit was een
prachtig staaltje van een perfecte samenwerking van alle 3 CDA bestuurslagen en het plaatselijk belang.
De onderhandelingen met Vermilion
zijn nog gaande, maar dit succes hebben we met zijn allen alvast bereikt.
En in Den Haag weten ze inmiddels
waar Oppenhuizen ligt….. Omdat

Vermilion vele kleine gasvelden in het
Noorden wil aanboren en daarmee
veel onrust onder de bevolking teweeg
brengt, wordt er nauwlettend gekeken
naar het proces dat in Súdwest-Fryslân wordt gevoerd.

En dan nog even dit:
Tijdens onze campagneactiviteiten
kregen we af en toe de opmerking
van onze inwoners: “It is nó allegear
polityk op’e dyk mar wêr wiene jimme
de ôfrûne jierren?” Wij zijn áltijd toegankelijk en benaderbaar als er wat is,
als raadslid individueel en als fractie,
via de mail en persoonlijk. Wij nemen
al uw problemen, vragen en ideeën
serieus. Top en Twel is in foarbyld fan
in goede gearwurking oan in mienskiplik doel.
Dus:

Lit jim’ mar hearre…!
Anneke Koster
CDA-raadslid

Nieuwe huizen in aanbouw in Harinxmaland

Nieuwe woonvisie gemeente in juni

Woningbouw in Súdwest-Fryslân
De woningbouw in onze gemeente zit fors in de lift. Het jaar is net
begonnen of er zijn in Sneek alweer zo’n 40 kavels verkocht in
Harinxmaland, terwijl nog maar net zo’n 70 woningen hun hoogste punt in
de bouw hebben bereikt. En de volgende fase staat ook al te wachten.
De eerste 60 woningen in Houkepoort
zijn onlangs verkocht. Als het zo
doorgaat volgen de overige 120 zeker
nog dit jaar. 34 stuks aan de Furmerusstraat van woningcorporatie Accolade worden nog dit jaar gebouwd.
Waterstad zal goed zijn voor de volgende 40 woningen. In Bolsward kan
gestart worden met 30 woningen aan
de Franekerstraat. In Raerd, Warns,
Oudega, Oosthem, Blauwhuis worden
in totaal zo’n 35 kavels verkocht. En
dit is ‘slechts’ een opsomming van
gemeentegrond van dit jaar, tot nu
toe. Daarnaast zijn er tál van projecten
in aanbouw dan wel in voorbereiding
waarvan de grond in eigendom is
bij ontwikkelaars en bouwbedrijven.
Kortom, het gaat echt goed met de
woningbouw in onze gemeente.

Keuzes in de woningmarkt
Om richting te kunnen geven aan
keuzes in de woningmarkt wordt juni
van dit jaar een nieuwe woonvisie
vastgesteld door onze gemeenteraad.
Belangrijk daarin zijn onder andere

afspraken die worden gemaakt met
corporaties over sociale woningbouw
en met zorgaanbieders over wonen
met daaraan gekoppeld een zorgbehoefte.
In de woningwet van juli 2015 is bepaald dat corporaties alleen nog maar
mogen verhuren aan mensen met
een inkomen beneden de € 36.165,-.
Wat betekent dit bijvoorbeeld voor
de vraag naar sociale huurwoningen
in onze dorpen? Is daar nog wel
behoefte aan voor deze doelgroep of
is het de vrije markt die de vraag naar
(huur)woningen daar moet oppakken?

Sociaal Domein
Een ander aspect is de wetgeving in
het Sociale Domein. Zoals u weet zijn
er sinds 2015 veel rijkstaken gedecentraliseerd naar de gemeente. Eén
van de effecten is dat mensen langer
thuis moeten blijven wonen, daar waar
voorheen sneller een indicatie voor
een zorginstelling werd gegeven. Tot
2030 is er toenemende behoefte aan

zorgwoningen doordat de bevolking
vergrijst. Hierdoor moeten er in onze
gemeente zo’n 500 extra plaatsen in
zorginstellingen bijkomen en daarbij
nog eens rond de 800 extra zorgwoningen.
Dit alles betekent dat we goed moeten
kijken naar de opgave in de woningbouw die ons voorstaat. Hebben we
voldoende aanbod om in de vraag te
kunnen voorzien en is dit voldoende
verspreid over onze gemeente? En
zijn we voorbereid op de forse woonzorgvraag die de komende tien jaar op
ons af komt? Een nieuwe woonvisie
in juni van dit jaar, is nodig om hierop
antwoord te kunnen geven.
Tegen die tijd kom ik ongetwijfeld bij u
terug met de keuzes die zijn gemaakt
en alle andere ontwikkelingen op dit
gebied die eraan zitten te komen.
Gea Akkerman
wethouder
CDA Súdwest-Fryslân
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Uw
advertentie
Súdwest-Fryslân

hier?
Mail naar bestuur@cda-swf.nl

www.cda-swf.nl
Contactgegevens:
Bestuur:			bestuur@cda-swf.nl
Secretaris:		 secretariaat@cda-swf.nl
Communicatiecommissie: communicatie@cda-swf.nl
Redactie:		redactie@cda-swf.nl
Fractie:			fractie@cda-swf.nl
Steunfractie:		 steunfractie@cda-swf.nl
Wethouders:		 wethouders@cda-swf.nl
Wijzigingen, familieberichten en e-mailadressen kunt u
doorgeven aan ledenadministratie@cda-swf.nl
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.
Druk:
Van der Eems, Easterein
©2017, CDA Súdwest-Fryslân

Bouwbedrijf Leenstra
Gaastmeer BV
Kaepwei 11, 8611JL Gaastmeer - 0515 46 98 91 - info@bouwbedrijfleenstra.nl
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Bestuur
Nieuwe bestuursleden
Een interview met Broer Witteveen en
Marius Kastelijn, twee nieuwe bestuursleden namens Littenseradiel in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen op
22 november 2017.
Bianca Domhof
Secretaris
CDA Súdwest-Fryslân

Broer Witteveen

Broer Witteveen is geboren en
getogen in Reahus (in 1953) op een
boerderij, met twee broers en drie
zussen. Hij heeft de landbouwschool
doorlopen. “Ik was geen superleerder
en had graag boer willen worden maar
dat is om gezondheidsredenen niet
gelukt. Ik ben afgestudeerd aan de
middelbare landbouwschool. Heb stagegelopen bij het LEI in Sneek waar

ik onderzoek heb gedaan naar stallen.
Uiteindelijk ben ik bij Accon AVM
beland als bedrijfsadviseur. Mijn beide
broers hebben samen de boerderij. Ik
ben getrouwd met Luuk en woon sinds
2010 in Itens.”

meerdere aspecten. Dan ben je in je
werk ook meer dan alleen boekhouder
of adviseur, dan komt het erop aan.
Delen vind ik heel belangrijk. Ik kan
niet zeggen in welke hoek ik zit, ik ben
van het midden.”

“Politiek is een van mijn hobby’s. En ik
mag graag kaarten! Ik vind het belangrijk om iets voor anderen te betekenen. Daar ligt ook de kracht van het
CDA en dat spreekt mij aan: mensen
helpen verder te komen in de maatschappij. In mijn geval vooral boeren.
De actualiteit van dit moment, de
stoppersregeling voor boeren, verenigt

Over de aanstaande gemeentelijke
herindeling zegt hij: “Wel jammer,
alhoewel Súdwest-Fryslân wel goed
voelt, ook geografisch gezien. Het zijn
wel ingewikkelde procedures.” Over
het bestuur van de afdeling waar hij
en zijn medebestuurder in terecht
gekomen zijn: “Het bevalt prima, de
omgang onderling is heel prettig.”

heb ik in 75 het bedrijf overgenomen.
Ik ben getrouwd met Anneke Lageveen en we hebben drie dochters en
een zoon.

Op de vraag wat hem aantrekt in het
CDA zegt hij: “Ik ben fan van Hannie
van Leeuwen, als Christen moet je
rentmeester zijn, je moet opkomen
voor de mensen aan de onderkant van
de samenleving.”

Marius Kastelijn

Marius Kastelijn is geboren in november 1949 in Woerden (Utrecht). Zijn
vader had een klein boerderijtje in
Harmelen. Na een aantal verhuizingen
via Gelderland naar Ederveen zijn
ze uiteindelijk in het Friese Wiuwert
beland. “Na de lagere landbouwschool
en een aantal bedrijfsgerichte cursussen heb ik daar van 1972 tot 1975 in
maatschap met mijn vader geboerd en

Geen van de kinderen wilde het bedrijf
overnemen maar we hebben we het
huis geruild met een van de dochters
en de meeste grond verkocht. We
hebben nu een kleine tuin. Mijn hobby
is besturen, ik ben penningmeester
van de stichting Archis, lid van de
kerkeraad, bestuurslid van de Pronkrijders (schoonrijden op de schaats) en
ik mag graag schaatsen. Ik heb drie
Elfstedentochten uitgereden.”

Over de gemeentelijke herindeling is
hij gematigd positief: “Ik vind dat de
gemeente veel te groot wordt, ik heb
wat minder met Sneek. Wel meer met
Bolsward en de voormalige gemeente
Wûnseradiel. In het bestuur bevalt het
tot nu toe goed. Het is wel wennen
aan de enorme hoeveelheid e-mails
en appjes. De mensen zijn plezierig
en het is een jong bestuur.”
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Bestuur
20 april 2017, 19.30 uur

Algemene
ledenvergadering
Locatie:
De Trilker
Marsherne 2
9013 CG Poppenwier

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en verstuurde stukken
5. Vaststellen notulen Algemene
ledenvergadering 25 oktober
2016 in Witmarsum
6. Uit de fractie en de raad
•

Toelichting door vice-fractievoorzitter Pieter Dijkstra
en van de CDA-wethouders:
Maarten Offinga of Gea Akkerman.

(concept-)Verslag Extra ALV 25 oktober 2016
Dorpshuis de Fûke, Gaast, aanwezig
11 leden.
Tijdens deze korte extra ALV stonden de volgende onderwerpen op de
agenda:
1. Vaststellen kieslijst Tweede Kamerverkiezingen maart 2017 en
2. Indienen amendementen op
verkiezingsprogramma
De lijst is aangepast (voorstel was om
Mulder te ruilen met vd Dam).
En er zijn 3 amendementen ingediend
bij CDA Fryslân m.b.t. het verkiezingsprogramma. Het gaat om de volgende
onderwerpen:
3.3.8. Terugdraaien leenstelsel
pag 27. De laatste zin ‘’De Ov-studentenkaart tot en met in de reiskosten’’ schrappen. Ons argument: dit
kost meer dan het oplevert namelijk
uitzoekwerk, gevolgen voor MBO
leerlingen.

4.1.3. Langdurige zorg
pag 30. in de 4e alinea staat ‘’De
computer mag aan de kant’’ Deze zin
schrappen; ons argument: dit is onzin.
Regel beginnen met: Onnodige regels
worden geschrapt
5.1.12 Op weg naar slimme mobiliteit
pag 38. Laatste zin van 4e alinea
‘’Een dure en tijdrovende reorganisatie .....tot en met daar niet bij.’’ kan
geschrapt worden want dit is achterhaald.
In de rondvraag meldde mw vd Berg
aangenaam verrast te zijn door het
ledenblad. Vroeg de heer Greidanus
naar de stand van zaken rond de
website en was er een vraag van dhr.
Hoekstra over materiaal voor de campagne voor TK verkiezingen.
Om 21.00 is de vergadering gesloten
onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng.

7. Financiën
•

Financieel verslag 2016

8. Bestuurswijzigingen
•

Afscheid Hessel de Haan en
Johan Steenbeek

•

Voorstellen en benoemen
nieuwe bestuursleden: Broer
Witteveen en Marius Kastelijn

9. Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2017
•

Stand van zaken programmacommissie, campagnecommissie en vertrouwenscommissie

•

Aankondiging extra ALV om
verkiezingsprogramma en de
kieslijst vast te stellen

Korte pauze
10. Input van de aanwezige leden
voor verkiezingsprogramma
(interactief)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Volgende Ledenvergadering:
20 juni, over kieslijst en
verkiezingsprogramma
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(concept-)Verslag ALV 8 november 2016
Gekroonde Roskam, Witmarsum,
aanwezig ruim 40 leden
Vicevoorzitter Matthijs Beute heet iedereen van harte welkom en opent de
vergadering. Hij bedankt de eigenaar
van de Gekr. Roskam voor de gastvrijheid. Speciaal woord van welkom voor
de twee bestuursleden van de afdeling
Littenseradiel.
Mededelingen:
Er is van 6 personen bericht van verhindering binnen gekomen.
Ingekomen en verstuurde stukken
Enkele leden melden dat ze geen
ledenblad hebben ontvangen, dit betreft dhr de Boer en mw Jansma. Dhr
O. Hoekstra vraagt naar de actuele
ledenstand. Dhr Huitema meldt nog
altijd 2 bladen te ontvangen.

Notulen vorige vergadering (maart
2016)
Er zijn geen opmerkingen over de
notulen.
Uit de fractie:
Douwe Attema meldt dat er 4 nwe
steunfractieleden zijn gevonden. Het
is inmiddels een mooie ploeg.
De financiële situatie van de gemeente gaat de goede kant op. Binnenkort
zijn de algemene beschouwingen.
Hierbij heeft elke partij 6 minuten voor
de inbreng.
De gebiedsteams functioneren goed,
de procedure rond het voormalige
stadhuis in Bolsward duurt lang, er
zijn klachten over de groene wegen
en de bezuinigingen op de trottoirs.
Daarnaast is de fractie druk met het
zwembad in Workum, de gaswining en
de windmolens.

Uit de raad:
Maarten Offinga: Gea heeft zorg erbij
gekregen en onderwijs losgelaten.
Collega-wethouder Stoker ligt in het
ziekenhuis in verband met een breuk
in de voet. Er moet 6,5 miljoen aan
bezuiniging gevonden worden, politiek
betekent ook verantwoordelijkheid
nemen, het geld klotst niet meer over
de plinten. De mens staat centraal. Er
is ook veel aandacht voor de werkgelegenheid. Er is veel werkeloosheid
in de gemeente. Een ander belangrijk
aandachtspunt is de Afsluitdijk. De
voormalige generaal Van Uhm heeft
ooit gezegd: “als je niet perfect bent is
dat een mooie basis om mee verder
te gaan.”
Gea Akkerman: Van Ruimtelijke
Ordening naar Wonen en zorg is een
mooie overgang. In de RO gebeurt
heel veel, veel eerste palen. Ze is trots
op de portefeuille Zorg, dit maakt de
helft van de begroting uit. De zorg is
helemaal ontschot in de gemeente, dit
is een unieke situatie.
Dit geldt ook voor de manier waarop
de gebiedsteams opereren, deze
mensen zijn allemaal in dienst gekomen van de gemeente. Zodat het een
integrale aanpak kan worden. Compacte teams die zelf de regie hebben
Dhr. T. de Vries vraagt naar waar er
bouwgrond te koop is. Is dit alleen in
Sneek, of elders ook?
Gea meldt dat de focus in Sneek,
Bolsward en Workum ligt. Er is een
speciale winkel geopend in Sneek.
Mw. U. Attema meldt dat 10 november
de dag van mantelzorger is, iedere
mantelzorger krijgt 75 euro.
O. Hoekstra vraagt of de bezuinigingen eigenlijk nog wel nodig zijn?
Gea antwoordt dat de aanpak in de
gebiedsteams geen bezuiniging was
maar een kwaliteitsslag.
Maarten vult aan dat de bijdragen
vanuit het rijk naar de gemeenten een
dalende trend vertonen. Het is dus
noodzakelijk om goed op de financiën
te passen.
Dhr O Hoekstra vraagt of de zorgvraag toeneemt.

Dhr. Hegie vraagt of er een terugkoppeling komt naar de dialoogtafels?
Maarten O. meldt dat deze vorm van
co-creatie een leuk initiatief is geweest
maar dat er onderling te weinig is
uitgewisseld.
Dhr. J. de Jong vindt dat de redenen
om de toeristenbelasting te verhogen
drogredenen zijn. Vooral de kampeerder is de dupe. Het is en blijft een
kostprijsverhogende belasting. Hij pleit
voor een hoofdelijke stemming in de
gemeenteraad.
Financiën
In zijn functie van penningmeester
geeft Matthijs Beute een toelichting op
de begroting. Het komende verkiezingsjaar is een duur jaar. Maar door
de jaarlijkse reserveringen uit de
bijdragen van Den Haag (deel van de
contributie), de bijdragen van raadsleden en wethouders, de advertentieinkomsten en giften en bijdragen is
er een flink bedrag beschikbaar. Aan
de campagnecommissie de taak om
met plannen te komen waarvoor het
bestuur dan een bedrag beschikbaar
stelt. Niet andersom.
Sijbren Mulder wil graag een verdere
detaillering van de bedragen.
Bestuurszaken
Samantha Jansma stelt zichzelf voor
en wordt met applaus als nieuw bestuurslid begroet.
Catharina van Staveren stelt zichzelf
voor en wordt met applaus als nieuwe
voorzitter begroet. Hans Hettinga zal
ook toetreden tot het bestuur en in
die hoedanigheid als vicevoorzitter
als mentor voor de nieuwe voorzitter
functioneren. Carin Boersma geeft
een toelichting op de samenvoeging
met een deel van Littenseradiel. We
krijgen er circa 60 leden bij.
Stand van zaken commissies
Gea en Douwe gaan de programmacommissie trekken
Maarten de campagnecommissie en
ook de vertrouwenscommissie is bijna
compleet.

Rondvraag
Dhr Groothuis vraagt of er de komende verkiezingen weer digitaal gestemd
kan worden.
Dhr U. de Jong vraagt naar de routes
voor elektrische sloepen en kano’s.
Hoe zit het met het onderhoud van
de oevers en wat gebeurt er met het
archief van historisch Koudum.
Maarten Offinga meldt dat in Bolsward
een streekarchief is en dat het onderhoud is geïnventariseerd.
Dhr. C. van der Meer vraagt naar
de stand van zaken rond de 11-stedenfonteinen. Wat zijn de beheerkosten, waar komen ze en wie betaalt ze.
Offinga meldt dat daar nog niks over
bekend is. Van der Meer vraagt of de
gemeente kan weigeren.
Dhr. A. Doedel vraag naar de stand
van zaken rond de woningen voor statushouders in relatie tot aangekondigde boetes. Gea Akkermand meldt dat
het een pittig voorstel is. De boetes
kunnen oplopen tot 1 a 1,5 ton.
Klaas Kielstra vindt dat de gemeente
de nek uitsteekt. Het is voor gemeente
moeilijk om huisvesting te organiseren
omdat er weinig huurwoningen zijn.
Dhr. Hoekstra vraagt naar de lusten
van de windmolens Volgens Gea
Akkerman komt er een compensatiefonds met circa 5 a 6 ton per jaar.
Er wordt een opmerking gemaakt door
dhr. J. de Jong over het landelijke
CDA. Dat staat er niet florissant voor:
Oekraïne, optreden van Buma. Pieter
Omzigt doet het uitstekend! Matthijs
Beute wijst erop dat dat niet aan ons
is en wijst op het landelijke congres
van aanstaande zaterdag.
Bianca gaat kort in op de extra ALV
van 25 oktober jl.
Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering
om 21.30 uur, onder dankzegging voor
ieders inbreng. .
Bianca Domhof
secretaris
CDA Súdwest-Fryslân
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Fractie

Catharina van Staveren
Voorzitter
Uitwellingerga
catharina.van.staveren@xs4all.nl
06-23245122

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

Hans Hettinga
Vicevoorzitter
it Heidenskip
hanshettinga@kpnmail.nl
0515-542384

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

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

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

Matthijs Beute
Penningmeester
Sneek
penningmeester@cda-swf.nl
0515-852511

Pieter Dijkstra
De Bunders 39, 8701 GR Bolsward
0515-574264
p.dijkstra.cda@sudwestfryslan.nl

Carin Boersma-Staats
P.R. en Communicatie
Sneek
cbo@home.nl
0515-424848

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

Samantha Jansma
Algemeen bestuurslid
Sneek
06-57268293

Anneke Koster-Klijnstra
Oppenhuizen
0515-559345
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl

Broer Witteveen
Kandidaat-bestuurslid
Itens
b.witteveen1953@gmail.com

Rinske Poiesz
Kanadezenstrjitte 25, 8603 EE Sneek
0515-418642 / 06-14913316
r.poiesz.cda@sudwestfryslan.nl

Marius Kastelijn
Kandidaat-bestuurslid
Wieuwerd
menakastelijn@kpnmail.nl

Jentje Steringa
De Him 28, 8701 LL Bolsward
0515-573747
j.steringa.cda@sudwestfryslan.nl

Gea Akkerman-Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling Zorg en Gezondheidszorg - Welzijn en
Vrijwilligerswerk - Wonen
secr.akkerman@sudwestfryslan.nl

Pieter de Vries
Fractiesecretaris
Bolsward
06-22331408
fractiesecretaris@cda-swf.nl

Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën - Economische
zaken - Toerisme en Recreatie - Grondexploitatie
secr.offinga@sudwestfryslan.nl

Theunis de Vries
Spoarleane 1, 8723 EV Koudum
06-12791344
t.devries.cda@sudwestfryslan.nl

Wethouders
Súdwest-Fryslân

