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Onze afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) in Het Keerpunt te 

Bolsward is zeer goed verlopen. Wij kunnen spreken van een behoorlijke 

opkomst, een prima verloop van de avond en wij hebben hier tezamen een 

prachtige kandidatenlijst kunnen vaststellen.

Ook het campagneplan staat inmiddels in grote lijnen in de 
steigers en ziet er zeer positief, energiek en uitdagend uit. 
Kortom wij zijn startklaar voor de komende verkiezingen en 
we zetten alle zeilen bij met onze verkiezingscampagne, 
om straks onze positie in de raadszaal weer sterk te kun-
nen innemen. 

Wij hopen weer te mogen rekenen op uw steun en waar 
mogelijk ook op uw inzet voor de komende campagne; want 
wij hebben ieders hulp nodig! Want zoals ook op de afge-
lopen ALV werd genoemd: Súdwest Fryslân heeft het CDA 
nodig om krachtig koers te kunnen zetten en om richting te 
blijven geven aan een medemenselijke omgang; bij de zorg 
voor ouderen en voor jongeren en bij armoedebestrijding. 
Het CDA is nodig bij het versterken van ondernemerschap, 
bij het vergroten van werkgelegenheid en het zorgdragen 
voor gedeelde voorspoed. En ook voor het beschermen en 
verstevigen van de huidige levensstandaard en de veilig-
heid van alle inwoners van onze gemeente. Hiernaast gaan 
wij op een duurzame en energie neutrale manier bouwen 
– ook aan onze toekomst, voor elkaar en voor al onze 
kinderen. 

Het CDA is ook nodig bij het beheer en behoud van normen 
en waarden. Bij het vergroten van incasseringsvermogen 
bij complexe tijden die voor ons liggen. Voor het behoud 
van tolerantie en respect voor elkaar en nieuwkomers en bij 
het tegengaan van polarisatie en uitsluiting. Wij laten elkaar 
niet los maar blijven elkaar hervinden. Wij zijn de oplos-
singsgerichte, brede middenpartij die gaat voor het ‘ons’ en 

het algemeen belang en voor het stimuleren en opbouwen 
van veerkrachtige mienskippen. Want dit is waar het CDA 
Súdwest-Fryslân voor staat. 

Nu inmiddels al weer bijna een jaar intensief betrokken bij 
CDA Súdwest-Fryslân, moet ik zeggen dat ik zeer onder de 
indruk ben van de goed geoliede, professionele en gedisci-
plineerde samenwerking van ons politieke team. Zowel met 
het campagne- en fractieteam, als met het bestuursteam 
en natuurlijk ook met onze wethouders. De energie en de 
enorme motivatie spat ervan af. Maar ook onder de indruk 
van de soepele samenwerking met onze CDA-ers van 
Littenseradiel; we hoeven niet te wachten tot de formele 
datum van 1 januari 2018, want we horen inmiddels al 
gewoon bij elkaar.

Terwijl ik dit schrijf is de herfst in aantocht en kleuren in de 
bomen bladeren hier en daar al vlammend goud en oranje. 
Moeder natuur voorziet ons overvloedig van heerlijke vruch-
ten als peren, appels, pompoenen en druiven. Een schit-
terend mooi en vruchtbaar seizoen om rijkelijk te oogsten; 
zo ook voor onze komende verkiezingscampagne!

Allen een heerlijke herfst toegewenst, vrede en alle goeds,

Catharina van Staveren 
Voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Van de voorzitter

Krachtig koers zetten
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De kieslijst is een lijst met veel nieuwe gezichten en diverse 
jongeren onder de 25 jaar. Maar er staan ook mensen op 
de lijst met veel ervaring. Ik vertrouw erop dat de nieuwe 
fractie en steunfractie opnieuw stabiel zijn en een goede 
basis vormen voor de besluitvorming in de raad. Alles in 
het belang van onze inwoners. Want daar doen we het 
tenslotte voor!    

De fractie werkt ook hard mee aan de campagne. En het is 
nog altijd zo: ”Een goede voorbereiding is het halve werk”. 
Wij gaan dan ook zeer gemotiveerd de campagne en ’het 
veld’ in. 

Projecten

In juni is de ontwikkelagenda 2017-2021 vastgesteld. Een 
bedrag van bijna 6 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor 
een elftal projecten. Als belangrijkste projecten noem ik de 
rondweg Warns (de financiering is nu rond), nader in te vul-
len projecten die út de Mienskip komen, de sluis Kornwer-
derzand en het veilig en goed ontsluiten van Bolsward aan 
de westkant. De genoemde 6 miljoen is het gemeentelijk 
aandeel, de totale investering is een veelvoud daarvan.   

In de raadsvergadering voor het zomerreces is een aantal 
belangrijke besluiten genomen. Eén daarvan is het vast-
stellen van de woonvisie 2017 - 2022. De woonvisie geeft 
richting aan de keuzen van de gemeente en de corporaties 

in de woningmarkt. Ook vormt de visie de basis voor het 
maken van de prestatieafspraken met diezelfde corporaties. 
Nu volgt de uitwerking in het programma wonen 2017-2022, 
de vertaling naar de praktijk in aantallen. Een belang-
rijk document voor onze steden en dorpen. Zeker nu de 
woningmarkt fors aantrekt en zaken als vraag en aanbod, 
huurvoorraad, particuliere woningbouw, zorg en participatie 
en andere belangrijke items concreet worden gemaakt.   

Een ander belangrijk besluit is die over het sportcomplex de 
Rolpeal in Workum, met de scholen de Pipegaal, it Finster 
en de aanleg van de infrastructuur. Het nieuwe zwembad, 
de nieuwe sporthal en de twee scholen onder één dak, 
geven een positieve uitstraling voor Workum en de regio. Al 
met al een grootschalig project dat in 2019 gereed is.

Stadhuis Bolsward

En als laatste het besluit om in Bolsward het Historisch 
Centrum Westergo op te richten en hiervoor de ruimtelijke 
procedures te starten. Het gemeentelijk archief wordt hierin 
ondergebracht en door een combinatie van functies kan de 
historie van ons gebied in het historisch centrum worden 
uitgedragen. Jacob Gysberts ontwierp ruim 400 jaar gele-
den dit stadhuis, nu 400 jaar later staat het stadhuis leeg 
maar gelukkig krijgt het nu een nieuwe bestemming met de 
Bolswarder Musea, de bibliotheek, het gemeenteloket en 
ruimte voor een horecavoorziening.   

Vanuit de Fractie

De fractie is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om die 

verkiezingen voor ons tot een succes te brengen is al veel werk verzet. Het 

verkiezingsprogramma is klaar en vastgesteld, net als de kandidatenlijst. 

Deze keer bewust een kort en bondig programma, wat de fractie ruimte 

biedt voor de uitvoering en de komende coalitieonderhandelingen. 

Natuurlijk binnen onze kernwaarden solidariteit, gespreide 

verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, en publieke gerechtigheid. 

Gemotiveerd de campagne in
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Belangrijke besluiten dus voor de gemeente. In het 
algemeen merk ik dat onze inwoners tevreden zijn met 
Súdwest-Fryslân. Natuurlijk kan het altijd beter en staan 
we daarvoor open. Incidenten worden vaak vergroot. Een 
voorbeeld daarvan is de discussie over de geluidsnormen 
in de Sneekweek zoals gesteld aan de muziekpodia in het 
centrum van Sneek. Natuurlijk moeten we rekening houden 
met elkaar, een te strakke norm maakt muziek onmogelijk, 
maar geen norm is ook niet goed.

Groen onderhoud

Een ander voorbeeld zijn de iets groenere trottoirs omdat 
we het onkruid niet meer willen en mogen spuiten met 
chemische bestrijdmiddelen. Het middel komt uiteindelijk in 
het grondwater, we willen dat niet en als je dat uitlegt, dan 
snapt men dat. En als iedereen in de bebouwde kom de ge-
meente een handje helpt om de stoep onkruidvrij te houden, 
dan is het straatbeeld al veel beter. 

Bij het onderhoud aan de bermen ligt dat anders. De ge-
meentelijke bermen worden niet meer 6 keer per seizoen 
gemaaid. De grassen, kruiden en Fluitenkruid krijgen de 
kans te bloeien wat belangrijk is voor ons ecosysteem. 
Per jaar moet er trouwens veel worden vernieuwd en 

onderhouden. Enkele cijfers voor de beeldvorming; 204 
gemeentelijke gebouwen, 62 basisscholen, 23 voetbalcom-
plexen, 17.500 lichtmasten, 1.600 kilometer aan wegen, 
41 kilometer vaarweg, 536 bruggen, 575 rioolgemalen en 
1120 ha. openbaar groen. Met dienstverlening, paspoorten, 
aanvragen, overleg met stads-, dorps- en wijkbelangen, 
milieustraten, zijn een 800-tal werknemers hier elke dag 
mee bezig.  

Met ingang van 1 januari komt een deel van de gemeente 
Littenseradiel bij onze gemeente. Ik ga ervanuit dat de 
inwoners uit dit gebied zich snel thuis voelen in Súdwest-
Fryslân. En dat dit gebied snel profiteert van onze dienst-
verlening en de werkwijze met dorpscoördinatoren en 
contactwethouders.  

Deze gemeente staat inmiddels goed op de rails. Het CDA 
heeft met twee wethouders en tien raadsleden en steun-
fractieleden, daar goed aan bijgedragen. En dat blijven we 
doen, constructief, stabiel, vertrouwd en dichtbij. 

Douwe Attema, 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Vergaderen op locatie
Onze fractie vergadert sinds enige tijd 

éénmaal per maand op locatie in de 

gemeente Súdwest-Fryslân.

Hiervoor hebben we twee redenen:
• Vergroten van de binding met achterban en verdere 

inwoners;
• Door de grootte van de gemeente is het voor de frac-

tieleden onmogelijk alle plaatsen binnen de gemeente 
frequent te bezoeken.

Inmiddels hebben we in Ferwoude, Oppenhuizen, Bols-
ward, Zurich, IJlst en Offingawier vergaderd.

Datum en tijdstip van de vergadering en de locatie worden 
ca. 2 weken van te voren aangekondigd in het Sneeker- en 
het Bolswards Nieuwsblad door middel van een advertentie 
en digitaal via de CDA-website en Facebook. Ook mensen 
uit de omliggende plaatsen zijn van harte welkom.

Voorafgaand aan de vergaderingen wordt ook contact 
opgenomen met de diverse verenigingen voor stads- of 
dorpsbelangen met de vraag of zij willen meevergaderen en 
punten hebben om in te brengen. Andere belangstellenden 
worden uitgenodigd contact op te nemen met de fractie-
voorzitter of fractieondersteuning.

De vergaderingen verlopen naar wens en de toeloop van 
belangstellenden, en vooral leden van stads- en dorpsbe-
langen, is naar ieders tevredenheid. Redenen genoeg om  
voorlopig met dit goede initiatief door te gaan.

Betty Tamminga 
Fractieondersteuning
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Bij veel agendapunten hadden zich in-
sprekers gemeld die vijf minuten in de 
gelegenheid werden gesteld om hun 
belangen te bepleiten of toe te lichten. 

Alle onderwerpen waar de commissie 
zich mee bezig houdt zijn even be-
langrijk en vragen om een zorgvuldige 
beoordeling en afweging, maar een 
paar zaken springen eruit.

Buitengebied

Dat geldt zeker voor het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied. De 

gemeente is verplicht om om de 10 
jaar een nieuw bestemmingsplan vast 
te stellen waarin wordt vastgelegd wat 
er in de ruimte buiten de bebouwde 
kom wel en niet is toegestaan. Hierin 
moeten ook de beleidskaders van 
de provincie en van het Rijk worden 
meegenomen.

 Regelmatige actualisatie van bestem-
mingsplannen is nodig om een goed 
antwoord te kunnen geven op he-
dendaagse ruimtelijke vraagstukken. 
Vragen zoals: “Welke bestemming rust 
er op mijn bedrijf, wat zijn mijn uitbrei-

dingsmogelijkheden, is een tweede of 
derde bedrijfstak toegestaan?”

Een actueel bestemmingsplan is 
noodzakelijk omdat wij te maken heb-
ben met een veranderend platteland. 
De agrarische functies staan onder 
druk, er zijn ontwikkelingen gaande 
zoals schaalvergroting, verbreding en 
bedrijfsbeëindiging. Daarnaast nemen 
functies als natuur, water en recreatie 
toe. 

Het platteland is in beweging en wij 
moeten daarin meebewegen. Wij zijn 

Doarp, Stêd en Omkriten
De commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) had voor het zomerreces 

een drukke politieke agenda en dat betekende lange intensieve 

commissievergaderingen.
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Vooraankondiging:

12 oktober: Thema-avond Zorg

Donderdag 12 oktober as. organiseert de CDA 
fractie een discussieavond over zorg, partici-
patie en zelfredzaamheid. 

Wat is er al gedaan na de kanteling en hoe 
wordt dit ervaren? Doel van deze avond is, 
om reactie en wensen te ontvangen over 
wat er in de gemeenschap leeft. Een aantal 
sprekers zullen verschillende onderwerpen 
toelichten. Het wordt een avond van zenden 
en ontvangen.

Nadere informatie over plaats en tijdstip 
worden aangekondigd op de website en via 
facebook. U bent van harte welkom.

namens de CDA fractie, Pieter Greidanus

ook verantwoordelijk voor het behoud 
van de kwaliteiten fan ús Romte, van 
ons buitengebied, en dat vergt zorg-
vuldige en verantwoorde afwegingen 
voor de gemeente die wij door willen 
geven!

Voor veel ondernemers en boeren in 
het buitengebied heeft zo’n bestem-
mingsplan consequenties die soms als 
beperkend worden ervaren. 

Er zijn ruim 400 zienswijzen inge-
diend, er zijn inspraak-, informatie- en 
inloopavonden (152 insprekers) ge-
houden en nu ligt er een gewijzigd be-
stemmingsplan voor. Dit wordt eerst in 
de DSO-commissie behandeld waarbij 
weer gelegenheid is om in te spreken 
en vragen te stellen. Vervolgens wordt 
in de Raadsvergadering een definitief 
besluit genomen.

Het CDA is voor een bestemmings-
plan waarin op verantwoorde wijze 
ruimte wordt geboden aan de onder-
nemer en een gezonde eigentijdse 
bedrijfsvoering. Het CDA ziet het 
bestemmingsplan buitengebied als 
een leidend document, maar pleit voor 
het zoeken naar gerichte oplossingen 
als dat nodig is.

Woonvisie

Een ander belangrijk onderwerp, dat 
vlak voor de vakantie aan de orde 
kwam, was de gemeentelijke Woon-
visie. De nieuwe Woningwet 2015 
biedt heldere spelregels voor sociale 
huisvesting en beperkt de financiële 
risico’s, m.a.w. bouwen naar behoefte 
en niet op voorraad. Woningcorpora-
ties dienen zich te concentreren op 
hun kerntaak: zorgen dat mensen met 
een laag inkomen goed en betaalbaar 
kunnen wonen. Samen met gemeen-
ten en huurdersverenigingen maken 
zij afspraken over de lokale woonop-
gaven.

Onze grote gemeente heeft vanaf 
volgend jaar 89 dorpen en steden. 
Tijdens de crisis in de afgelopen jaren 
werden er weinig woningen verkocht 
en gebouwd. Nu de markt weer aan-
trekt neemt de vraag naar woningen 
toe.

We zien dat er weer wordt gebouwd, 
dat er met name in Sneek grote woon-
wijken verrijzen waar veel belangstel-
ling voor is. Heel veel dorpen geven 
aan dat er behoefte is aan woningen 
voor starters en ouderen. Als er geen 

woningen meer beschikbaar zijn in de 
dorpen vertrekt de jeugd. Hoewel er 
in de grotere plaatsen meer voorzie-
ningen zijn, willen veel mensen op 
leeftijd graag zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving blijven wonen.

Het CDA heeft gepleit voor een 
evenwichtiger verdeling tussen stad 
en platteland en voor bouwen in kleine 
kernen als daar behoefte aan is. Er 
moet nog worden gezocht naar een 
instrument dat die behoefte duidelijk 
weergeeft. Dorpen moeten niet op slot 
gezet worden en er moet aandacht 
blijven voor het behoud van de leef-
baarheid op het platteland.

Sudwest-Fryslân is een prachtige ge-
meente om te wonen en de inwoners 
van al die 89 kernen zijn trots op hun 
dorp of stad. En zo hoort het ook te 
zijn! En zo hoort het ook in de toe-
komst te blijven! Omdat wij ons daar 
verantwoordelijk voor voelen willen we 
ons uiterste best daarvoor doen!

Anneke Koster 
CDA-raadslid 

commissie DSO

Raadsuitje:

Onze fractievoorzitter (aan het roer) krijgt een 
goede overdracht voor de komende jaren.
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Arjen Doedel uit Makkum en Rinske Poiesz uit Sneek hadden zaterdag 

27 mei jl. een luisterend oor, deze keer speciaal  voor de inwoners uit 

Witmarsum en omgeving. 

Rinske Poiesz, raadslid van het CDA in Súdwest-Fryslân en 
Arjen Doedel, kandidaat raadslid voor het CDA in Súdwest-
Fryslân, willen graag weten wat er bij de inwoners van 
Witmarsum leeft en wat er beter geregeld kan worden door 
de gemeente.

Rinske vertelt: “Om een indruk te krijgen van wat er leeft 
onder de bewoners, hebben wij bij de entree van de plaat-
selijke supermarkt bezoekers gevraagd naar hun mening. 
In de 2 uren dat wij hier stonden hebben wij samen 15 tot 
20 gesprekjes gevoerd. Wat ons het meeste opviel heb ik 
hieronder samengevat”.

De inwoners van Witmarsum en omgeving zijn over het al-
gemeen zeer tevreden, zij wonen in een prettige omgeving 
waar het rustig is en er zijn voldoende voorzieningen. Ook 
zijn zij tevreden over onze gemeente. Toch zijn er enkele 
kritische noten genoemd. Zo is er aandacht gewenst voor 
de jongeren die te weinig aan sport doen. Er zijn zorgen 
over de parkeerruimte bij de dokterswacht in noodgeval-
len. Wat gaat de gemeente daaraan doen? En wat gaat de 
gemeente doen aan het nijpende tekort aan vrijwilligers?

Inwoners die in Noord-Holland werken hebben zorgen over 
de bereikbaarheid via de afsluitdijk omdat de brug vaak ka-
pot is. En zo zijn er ook vragen over huisvesting. Niet alleen 
de leegstaande woningen van de woningbouwverenigingen 
is een doorn in het oog maar ook de verpaupering van het 
klooster. 

Ook wordt er meer aandacht voor mantelzorgers gevraagd, 
er is meer ondersteuning gewenst zoals dagbesteding en 
huishoudelijke hulp. Een belangrijke tip voor de gebieds-
teams is om niet alleen een luisterend oor te hebben voor 
ouderen, maar zeker ook voor jongeren. Daarbij wordt ook 
genoemd deze belangrijke zaken niet op de lange baan te 
schuiven. Zodra de gegevens voldoende bekend zijn dit 
te verwerken en zodoende direct op de problemen in te 
spelen. 

Terechte zorgen die aandacht vragen en daar gaat het CDA 
zich samen met u sterk voor maken.

Rinske Poiesz 
CDA-raadslid

Raadsleden naar buiten

Luisteren op straat in Witmarsum
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Koppelkansen Friese IJsselmeerkust, regio Afsluitdijk-Makkum-Gaast

Plannen voor IJsselmeerkust
Op 21 juni mocht ik als bestuurslid van Hengelsportvereniging Ons 

Genoegen Makkum, maar uiteraard ook met mijn raadslidpet op, 

aanschuiven bij een schetssessie over “ons” stukje IJsselmeerkust.

In de Nynke Pleats te Piaam waren vertegenwoordigers 
van Provincie Fryslân, it Wetterskip, It Fryske Gea, Rijks-
waterstaat, de Gemeenten Súdwest-Fryslân en de Fryske 
Marren, ondernemers uit de Recreatiehoek en dus ook 
vanuit de sportvisserij (Sportvisserij Fryslân en HSV Mak-
kum) aanwezig. Vanwege de peilstijging in het IJsselmeer 
met 30  cm stelt het Rijk een som geld ter beschikking ter 
versterking van de dijkzone. Dit biedt kansen om meteen 
ook andere projecten aan te pakken. Het doel van de dag 

was om gezamenlijk plannen te bedenken die de regio 
tegemoet komen zonder meteen in beperkingen te denken. 
We werden na een aantal presentaties in twee groepen 
verdeeld, in elke groep een vertegenwoordiger namens 
de sportvisserij. Aan het eind van de dag lagen er twee 
verschillende visies, met de daarbij behorende onderzoeks-
vragen, op tafel. 

Namens HSV Ons Genoegen hebben we gevraagd om 
meer plekken vanwaar we vanaf de kant in het IJsselmeer 
kunnen vissen. Gezien de aanloopdiepte hebben we 
aangegeven dat we op diverse plekken graag vissteigers 
zouden willen die met een redelijke lengte het IJsselmeer 
insteken. Hiervoor zijn er vier plekken aangewezen als 
potentieel succesvol. De bedoeling is dat er eind 2017 
uitgewerkte plannen komen te liggen waarna ook aan de 
diverse betrokken partijen een verzoek tot een financiële 
bijdrage zal worden gedaan.

Al met al een geslaagde dag waar je als bestuurder van 
de lokale hengelsportvereniging je achterban, de sportvis-
sers, goed kan vertegenwoordigen en dat in een zeer vroeg 
stadium van de plannenmakerij. 

Pieter de Vries 
CDA-raadslid

De ‘ZZP-er’, de zelfstandige ondernemer zonder perso-
neel, is een ondernemend persoon. De groep ZZP-ers 
groeit snel: In 2020 zijn er naar verwachting 2 miljoen 
ZZP-ers. Het CDA organiseert speciaal voor deze 
ondernemers een avond waar wij met elkaar in gesprek 
kunnen gaan: Waar loopt de ZZP-er tegenaan in onze 
gemeente, en wat kan de politiek voor de ZZP-er doen?

Bent u ZZP-er of heeft u anderzijds hiervoor belangstel-
ling?  Meld u dan aan bij: 
    Rinske Poiesz 
    CDA raadslid,  
    email r.poiesz@kpnplanet.nl, 
    mobiel: 06-14913316

Oproep

Thema-avond ZZP en politiek
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1	 Maarten	Offinga
2 Gea Akkerman
3 Douwe Attema
4 Uilkje Attema-de Groot    
5 Jorrit Jorritsma
6 Arjen Doedel
7 Petra van den Akker 
8 Ultsje Wiersma
9 Anneke Koster-Klijnstra
10 Pieter Klaas de Vries
11 Bauke Dam
12 Theunis de Vries
13 Rinske Poiesz-Zijlstra
14 Samantha Jansma
15 Johan Steenbeek
16 Jos de Boer
17 Jacoline Engelmoer-Leeuwen

De complete CDA Kieslijst

Alle vijftig op een rij!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 juni is de kieslijst voor het 

CDA Súdwest-Fryslan vastgesteld door de leden. Hieronder staan alle 

vijftig kandidaten, uit de hele gemeente, van jong tot oud. Hierboven op de 

foto alle kandidaten die bij de ledenvergadering aanwezig waren.

18 Karel Lever
19 Thomas Kroon
20 Christiaan Hegie
21 Pieter van der Valk
22 Joke Heida
23 Egbert Heins 
24 Edwin Zijlstra 
25 Wieke Bijsterbosch
26 Elske Damstra
27 Jouke Huitema
28 Sicco Hylkema
29	Marjan	de	Jong	van	der	Hoff
30 Haije Ketelaar
31 Catharinus van der Meer
32 Tom Metz
33 Sijbren Mulder
34 Sietske Poepjes

35 Jorrit Postma
36 Reinder Jan ostma
37 Siebren Reitsma
38 Jentje Steringa
39 Kristiaan Strijker
40 Bettie Tamminga
41 Ale de Vries
42 Jetze Brandsma
43 Pieter Dijkstra
44 Rein Boersma
45 Nynke Algra
46 Broer Witteveen
47 Hans Hettinga
48 Gryt Breeuwsma
49 Pieter Greidanus
50 Gosse Hiemstra
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Vanuit de campagnecommissie

Vertrouwd en dichtbij
De campagnecommissie is al sinds begin dit jaar druk bezig met de 

voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november. 

De commissie bestaat uit een zevental enthousiaste personen met 

Maarten Offinga als campagneleider, en is verdeeld in vijf teams, ieder met 

zijn eigen aanvoerder.

Foto’s

De afgelopen weken zijn de kandidaten op de  foto geko-
men en zijn de individuele en groepsfoto’s genomen door 
onze huisfotograaf Eize Wiersma uit Bolsward, Op de 
voorkant van het CDA-Nieuws heeft u al de grote groeps-
foto gezien. Deze staat ook op onze verkiezingsposter in 
het midden van dit blad. U zult weldra de andere resultaten 
kunnen bewonderen. 

BBQ & teambuilding

Op zaterdagavond 16 september is er een barbecue geor-
ganiseerd voor de kandidaten in Gaast met de bedoeling op 
een informele manier met elkaar te praten en om de nieuwe 
mensen op de kieslijst te leren kennen. We kunnen terug 
zien op een geslaagde avond die op 13 oktober een vervolg 
zal krijgen, ook met de bedoeling iedereen bij te praten over 
de stand van zaken.

13 oktober: start campagne

13 oktober zal ook de startdag van onze campagne zijn, en 
daarna zal het moeten gebeuren. We hopen dat we op vele 
CDA-leden een beroep kunnen doen tijdens de campagne 
om met zijn allen weer een mooi resultaat te behalen.

Ik wens iedereen veel succes en wijsheid in de komende 
periode, en hoop op het vertrouwen van de kiezers in ons 
CDA.

Marten Hoekstra 
voorzitter campagnecommissie 

 CDA Súdwest-Fryslân 
martenhoekstra@outlook.com

Wear something green!
De komende ALV wordt georganiseerd 
op 18 oktober a.s. in De Klink te Kou-
dum en wordt vanwege de campagne 
feestelijk omlijst.

U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Wij willen u 
vragen dan iets CDA groens mee te 
nemen of te dragen: een strik een das 
of een shawl, dit in het kader van de 
naderende verkiezingen.

Wij zien uw komst met zeer veel plezier 
tegemoet!

Hang ‘m op!
Een eenvoudige manier om uw CDA 
Súdwest-Fryslân in de campagne te 
ondersteunen is de verkiezingsposter 
op te hangen.

Op de volgende bladzijde vindt u onze 
verkiezingsposter.

Hang de poster vanaf begin november 
achter het raam en zo maken we het 
CDA nog meer zichtbaar!
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Uw
advertentie

hier?

Mail naar bestuur@cda-swf.nl

www.cda-swf.nl

Súdwest-Fryslân

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

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

Kaepwei 11, 8611JL Gaastmeer - 0515 46 98 91 - info@bouwbedrijfleenstra.nl

Bouwbedrijf Leenstra
Gaastmeer BV
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Een leuke ploeg met jong en oud. 

En tijdelijk, want na de verkiezingen 

van 22 november is het klaar. Doe 

mee en leer leuke mensen kennen.

Campagnevoeren is topsport! 

Omdat we van Súdwest-Fryslân 

houden en omdat er tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen van 

2017/2018 veel werk verricht moet 

worden, kunnen we jouw hulp erg 

goed gebruiken. Samen zorgen 

we voor een mooi resultaat op 22 

november as.

Welke taken zijn er allemaal? 

• Flyeren op straat en op markten. (2 tot 4 uren of een 
dagdeel).

• Flyeren deur aan deur. (2 tot 4 uren of een dagdeel).
• Meehelpen borden plaatsen met het bordenteam. (2 

tot 4 uren of een dagdeel).
• Bord in eigen tuin (laten) plaatsen door het borden-

team.
• Posters ophangen voor het raam.
• Bellen (telefoonboek doorspitten) (2 tot 4 uren of een 

dagdeel).
• Social media ambassadeurschap. Alles retweeten, 

delen en liken op social media.
• Evenementenhulp + Organiseren.
• Versturen van brieven/ansichtkaarten (naar bijv. 

boerderijen of andere afgelegen locaties).
• Ideeën aanleveren en acties bedenken.
• Campagnehuis bemannen. (4 uren of een dagdeel).
• Doneren/donateur langs deur. (2 tot 4 uren of een 

dagdeel).
• Positieve krantenartikelen schrijven en inzenden.
• Publiek bij lijsttrekkersdebat. (‘s Avonds).

DOE MEE met ons campagneteam!

Wilt u ons meehelpen? Stuur een mailtje 
naar campagne@cda-swf.nl of bel met 
Jos de Boer 06-15624392
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Rentmeesterschap; een zeer actueel thema. Het gaat over hoe we met 

elkaar omgaan, de zorg, leven, werken, de omgeving, de samenleving, 

duurzaamheid. Rentmeesterschap zegt veel over ons als CDA, over wie 

we zijn en waar we voor staan. Het goede behouden en openstaan voor 

verandering en vernieuwing. Daarom durf ik te stellen dat het CDA de 

Rentmeester van de toekomst is voor Súdwest-Fryslân. 

CDA,
de rentmeester
van de toekomst

16



In 2014 heeft het CDA met 10 zetels het vertrouwen 
gekregen van de kiezers. Ons motto als CDA Súdwest-
Fryslân was: “We zeggen wat we doen en we doen wat we 
zeggen”.

We kijken als CDA terug op een periode dat we deze 
beloftes hebben waargemaakt en veel als CDA hebben 
kunnen realiseren zoals bijvoorbeeld de realisatie van het 
Friese-meren project, een positief besluit over de rondweg 
Warns, de komst van een nieuw zwembad in Workum, de 
zorg is goed georganiseerd tot tevredenheid van veel inwo-
ners, woningbouw in Sneek De Hemmen III, Harixmaland 
verloopt zeer voortvarend, het Stadhuis Bolsward wordt 
gerenoveerd.

Als CDA willen wij graag onze 
idealen voor de samenleving ver-
wezenlijken en daarom hebben wij 
uw steun tijdens de campagne hard 
nodig. We starten met nul zetels en 
ons doel is 11. Er ligt dus een grote 
uitdaging voor ons allen om uw 
stem, de stem van de kiezers te win-
nen. En winnen doen we door een goed CDA standpunt en 
duidelijk CDA-verhaal voor de periode 2018-2022. Ik vertel 
u graag over de belangrijke speerpunten. 

Rentmeesterschap

Een zeer actueel thema. Klimaatveranderingen vragen 
om heldere antwoorden en daadkrachtige oplossingen. 
Het CDA wil milieu en economie gaan verbinden. Minder 
verbruikseconomie, meer recycle-economie waarbij afval 
weer grondstof wordt. Onze ambitie is het gemeentelijke 
wagenpark te verduurzamen door te gaan rijden op wa-
terstof of elektriciteit en nieuwbouwwoningen zijn in 2025 
energieneutraal. 

Werk, de sociale motor

In 2022 willen we maximaal 4% werkeloosheid. Werk is sti-
mulerend voor de sociale samenhang van de samenleving. 
Wij investeren bijvoorbeeld in de Sluis Kornwerderzand 
(400/500 nieuwe banen) en nieuwe slimme maakindustrie. 
Het CDA biedt nieuwe bedrijven ontwikkelruimte met een 
goede landschappelijke inpassing en volop ruimte voor de 
boeren om te innoveren als goede rentmeesters van de 
omgeving. 

Financiën in balans

De gemeente staat er nu financieel gezond voor. De woon-
lasten zijn in Súdwest-Fryslân niet verhoogd (alleen inflatie-
correctie). Financiele behoedzaamheid blijft ons credo. Net 
als een doorsnee gezin moet de gemeente goed op haar 
portemonnee passen.  

Het sociaal domein/de zorg 

De zorg blijft voor het CDA belangrijk. De aanpak en werk-
wijze van wethouder Gea Akkerman is door een landelijke 
commissie Nooten geroemd. Belangrijkste feit; onze inwo-
ners zijn tevreden. Ons doel: een vitale samenleving waarin 
jong en oud goed kunnen leven. 

Inwoners zijn de samenleving

Het CDA stond aan de basis van het succesvolle kernen-
beleid begin 2011. Dit is vervaagd door de clusteragenda, 

waarbij de gemeente in gesprek gaat 
met gebieden en niet zo zeer met de 
losse kernen. Uit gesprekken op straat 
valt ons op dat de inwoners ontevre-
den zijn omdat samenhang in het 
beleid ontbreekt. Wij willen als CDA 
het kernenbeleid en de cluster agenda 
sterker verbinden. Voor de komende 
periode hebben we een waslijst aan 

nieuwe structuurversterkende ambities en projecten in de 
dorpen/steden en het platteland in Súdwest-Fryslân om de 
leefbaarheid te vergroten. We willen dit als CDA realiseren, 
maar dan zijn veel stemmen nodig. 

Trots en enthousiast

Als lijsttrekker ben ik trots op de lijst met 50 enthousiaste 
kandidaten. Er is veel plezier en motivatie onder de CDA-
kandidaten en dat spreekt mensen aan merken wij. 

In de komende periode zal de campagne losgaan en u 
zult bekende en nieuwe CDA-uitingen zien. Zo gaan we 
CDA borden plaatsen, de straat op en flyers rondbrengen. 
Kortom; we gaan uit van onze kracht en willen het CDA vol 
in beeld brengen. Om dit te verwezenlijken moet er veel 
werk verricht worden en hebben we uw hulp hard nodig. 

Ik doe een beroep op u een middag (2/3 uurtjes) voor het 
CDA in uw woonplaats in de week voor de verkiezingen “fly-
ers” te willen rondbrengen. In de gemeente Súdwest-Frys-
lân met 90 dorpen/steden hebben we veel mensen nodig. 
Met name doe ik een beroep op de CDA leden in Sneek.U 
kunt zich aanmelden bij Uilkje Attema:
• uilkjeattema@outlook.com  of 06-46565178). 

Op 22 november mogen we weer kiezen en we gaan met 
elkaar en met z’n allen keihard werken aan een klinkend 
succes voor CDA Súdwest-Fryslân en het zuidelijk deel van 
Littenseradiel. 

50 kandidaten rekenen op uw steun! 

Gea Akkerman 
Maarten Offinga 

Wethouders CDA Súdwest-Fryslân

We starten met 
nul zetels en ons 

doel is 11. 
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De economie trekt op dit moment geweldig aan. Dat is na een periode 

van recessie mooi voor heel veel mensen. Helaas op dit moment nog niet 

voor iedereen. Je zou toch zeggen, nu het zoveel beter gaat, gaan we 

eerst degenen die dat het hardst nodig hebben helpen! Maar wie weet, 

misschien komt dat nog.

Ondertussen zitten wij als gemeentelijke CDA-afdeling 
en fractie niet stil. Wij hebben armoedebeleid hoog op de 
agenda staan omdat ook in de gemeente Súdwest-Fryslân 
echte armoede voor komt, zowel bij ouderen als bij jonge-
ren! Maar ook zijn er zelfstandige ondernemers, die leven 
onder de armoedegrens.

De omgeving oordeelt vaak van ‘eigen schuld, dikke bult’. 
Zo eenvoudig ligt het niet en zelfs als dat zo zou zijn, dan 
nog is er hulp nodig!

Onwetendheid

Veel schulden ontstaan door onwetendheid, onduidelijkheid 
en ingewikkelde regelingen van overheden, die daardoor 
wantrouwen zelf in de hand werken.

Bij jongeren gaat het bijvoorbeeld om problemen met het 
opzeggen van de OV-kaart, wanneer er een studie wordt 
afgerond of gewoon mee wordt gestopt. De OV-kaart moet 
worden stop gezet binnen een bepaalde termijn. Wanneer 
dit niet bekend is bij de jongere dan volgt een boete.

Mensen in de bijstand met kinderen hebben vaak grote 
moeite om de maand zonder geldgebrek door te komen 
Aanschaf van artikelen op afbetaling wordt aantrekkelijk 
gemaakt, maar de gevolgen zijn vaak niet te overzien: 
aanmaning(en), incassobureau, deurwaarder…. En een 
betrekkelijk klein bedrag wordt door rente en boetes hoger 
en hoger.

En wat te denken van volstrekt te goeder trouw aange-
vraagde toeslagen (huur, zorg), die na besteding toch 

CDA-motie unaniem aangenomen

Armoede
in Nederland
bestaat echt!
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blijken ten onrechte te zijn uitgekeerd? Dan wil de overheid 
ze terug. Ook dan is er vaak stapeling van kosten, waar de 
burger in vastloopt. Wij vinden dat de overheid - maar ook 
zorgverzekeraars en woningbouwverenigingen - haar “on-
derdanen” hier een slechte dienst bewijst. Ergo, overheden 
en organisaties als bovengenoemd zijn medeverantwoorde-
lijk voor het veroorzaken en in stand houden van schulden.

Het spreekt voor zich dat dit grote problemen geeft in 
(één-ouder) gezinnen, die met schulden worden geconfron-
teerd. Als het besteedbaar inkomen te gering is om van de 
schulden af te komen, is er sprake van aantasting van het 
welzijn van de betrokkenen. Mensen functioneren niet meer 
naar behoren en wanneer mensen aan het werk zijn kan 
er loonbeslag volgen bij de werkgever. Bij jongeren kan de 
studietoelage gekort worden of stopgezet met als gevolg 
geen afgeronde opleiding. En dus moeilijk toegang tot de 
arbeidsmarkt. 

Motie

In de vergadering van 20 juli 2017 heeft de gemeenteraad 
de motie van het CDA Súdwest-Fryslân over de armoede 
in de gemeente unaniem aangenomen. In de motie wordt 
vooral gewezen op de negatieve rol die de overheid speelt, 
in het ontstaan van schulden bij haar inwoners.

Het CDA wil meer en betere voorlichting. Een vereenvoudi-
ging van het systeem van toeslagen en geen ingewikkelde 
papierwinkel!

Door de schulden komen er ook gezondheidsproblemen, 
waardoor er ook een beroep wordt gedaan op de gezond-
heidszorg met alle extra kosten voor de overheid en ook 
voor de personen zelf, zoals verlies eigen risico! Om (nog 

meer) kosten te voorkomen is er vaak sprake van zorgmij-
ding.

Het is voor mensen die in de schulden zitten bijna niet mo-
gelijk om volwaardig deel te nemen aan de door de over-
heid ingerichte Participatiemaatschappij met alle negatieve 
gevolgen van dien.

Daarbij stelt het CDA, dat er in de gemeente Súdwest-
Fryslân een beleid moet worden gehanteerd dat, wanneer 
een inwoner het zelf financieel niet redt, de gemeente er 
alles aan moet doen om samen met de betrokkene tot een 
oplossing te komen. Wij vinden dit een zorgplicht die de 
gemeente heeft!

Men moet toch een keer van de schulden af en met een 
schone lei kunnen beginnen, eventueel met begeleidende 
steun van de gemeente.

Armoede is een drama

Niet alleen de burgerlijke gemeente kan de armoede 
constateren en mensen helpen bij hun problemen. Vooral 
kerken, ouderenbonden en ook de naaste omgeving spelen 
een belangrijke rol bij het herkennen van armoede en 
financiële problemen. Armoede is een drama voor hen die 
het overkomt, vooral wanneer er ook kinderen bij betrokken 
zijn!

Armoede is een zorg voor ons allen en zeker voor het CDA 
een opdracht om daar wat aan te doen!

CDA fractiecommissie ‘Boarger en Mienskip’ 
Uikje Attema, Pieter Greidanus  en Pieter Dijkstra.

Voor alles is een tijd, woorden van de Prediker

“In wat voor tijd leven wij op dit moment?”, is een veel gehoorde vraag, 

maar wat antwoorden wij dan?

Mijn antwoord is dat dit voor mij een 
heel uitdagende tijd is, waarin ik ge-
niet van alles wat het leven biedt.

Deze tijd van verandering op allerlei 
gebied is een uitdaging om in te leven. 
Meedenken en werken aan een maat-
schappij die zichzelf opnieuw lijkt uit te 
vinden, de veranderende tijd dus.

Wat opvalt is, dat wij in deze verande-
rende tijd niet iedereen mee nemen 
naar de nieuwe tijd. Laten wij rekening 
houden met de mensen die moeite 

hebben met de nieuwe tijd. Wijs deze 
mensen niet af, neem deze mensen 
mee, zij horen volwaardig mee te 
doen in deze participatie maatschap-
pij! Ieder mens is een ander mens, 
niemand is het zelfde ook dit is van 
alle tijden.

Het CDA Súdwest-Fryslân is klaar 
voor deze tijd en de tijd die komen 
gaat. Wij weten wat de tijd is, onze 
CDA-waarden uit de bijbel laten het 
ons weten. Het gaat altijd om de 
ander, diegene die het minder hebben, 

die ons nodig hebben, die ook onder-
deel uitmaken van deze tijd!

Kies voor de ander, kies hen die het 
minder hebben, zij die het nodig heb-
ben. Kies CDA Súdwest-Fryslân ook 
in deze uitdagende tijd.

Pieter Greidanus 
CDA-raadslid
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Harry van der Molen op ALV

Fries in de Tweede Kamer
Harry van der Molen zal tijdens 

de ALV van 18 oktober* iets 

vertellen over zijn ervaringen tot 

nu toe als Kamerlid voor het CDA. 

Onderstaand alvast een tipje van de 

sluier.

De 37 jarige Friese Harry van der Molen is sinds 23 maart 
jongstleden lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij 
was van 2014-2017 wethouder in Leeuwarden. En daarvoor 
onder meer voorzitter van het CDJA en hoofd marketing 
en communicatie van ROC Friese Poort. Van der Molen 
houdt zich in de Tweede Kamer bezig met onderwijs (HBO, 
MBO), wetenschapsbeleid en media.

Op de vraag hoe het hem tot nu toe bevalt zegt hij: “Goed, 
hoewel het een wat vreemde periode is. Alle aandacht en 
energie gaat nu naar de coalitieonderhandelingen. Het 
reguliere Kamerwerk ligt min of meer stil. Alle fractiele-
den denken mee en helpen zoveel mogelijk mee aan het 
nieuwe regeerakkoord.  Maar ik voel me erg op mijn plek en 
heb het erg naar mijn zin.”

Friese	maffia

Heeft hij al iets vernomen van de “Friese maffia”? (red: 
de Friese Tweede Kamer-leden werden in een boek van 
Journalist Marcel de Jong met de titel “De Friese maffia? - 
de rol en invloed van alle Friese politici op de Nederlandse 
regering”, zo genoemd).

“Ik heb heel goede contacten met mijn ‘medefriezen’: Aukje 
de Vries (VVD) en Isabella Diks (GL). We kennen elkaar 
goed. Maar dat was hiervoor ook al zo. Er is sowieso een 
goed contact tussen de noorderlingen, ook met Joop Atsma 
in de Eerste Kamer. Maar omdat nou de maffia te noemen, 
nee.”

Stapje harder voor Fryslân

Hij vervolgt: “Alle Kamerleden lopen een stapje harder 
om aandacht te krijgen voor de provincie waar ze van-
daan komen. Dit geldt ook voor de Zeeuwse en Gelderse 
Kamerleden.  Je merkt dat Den Haag toch focust op de 
Randstad. En daarnaast er is echt een kloof tussen politiek 
en de praktijk. Er is onbekendheid met het MBO. Maar ook 
zie ik een kloof tussen bepaalde groepen, bijvoorbeeld ook 
tussen de hoog- en de laagopgeleiden. Er is een groep 
mensen die vier keer per jaar op vakantie gaat en een 
groep die nooit gaat.”

Had hij achteraf gezien een realistisch beeld van het 
Tweede Kamer-lidmaatschap? “Ja, dat denk ik wel. Wat mij 
opvalt is de grote onderlinge collegialiteit. Ook tussen de 
leden van de oppositie- en coalitiepartijen. Je zit met elkaar 
in hetzelfde schuitje en dat schept echt een band. Als enige 
minpunt van het werk beschouw ik het feit dat we min of 
meer ‘opgesloten’ zitten in Den Haag op de dagen dat je 
geacht wordt in de Den Haag te zijn, op de vergaderdagen.”

Kaasstolp

Inmiddels heeft hij ook al kennisgemaakt met de Haagse 
kaasstolp, zoals het Binnenhof ook vaak betiteld wordt: “Die 
kaasstolp is er echt. Er wordt ook veel onzin opgeschreven 
in de krant. Er lopen honderden journalisten rond op het 
Binnenhof. En dat betekent soms dat er van beide kanten 
behoefte is om te scoren. De een heeft daar meer last van 
dan de ander. Gelukkig ben ik nuchter, ik kom natuurlijk wel 
uit Friesland”, zo besluit hij lachend.

Bianca Domhof 
secretaris bestuur 

CDA Súdwest-Fryslan 

 
* NB zie agenda ALV. Eén en ander onder voorbehoud van 
de agenda van het kamerlid.
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18 oktober 2017, 19.45 uur

Algemene 
ledenvergadering
Locatie:

MFC  De Klink 
Ds. L. Tinholtstraat 1 
8723 CW Koudum

Agenda:
1. Opening 
2. Harry van der Molen vertelt over 

zijn ervaringen in de eerste 
maanden als Tweede Kamerlid 
in Den Haag *  
 
Korte	koffie/thee	pauze 

3. Vaststellen agenda huishoude-
lijk deel van de vergadering

4. Mededelingen
5. Ingekomen en verstuurde stuk-

ken
6. Vaststellen notulen Algemene 

ledenvergadering april en juni 
(zie elders in dit blad)  

7. Uit de fractie en de raad
• Toelichting door fractievoorzit-

ter Douwe Attema en de CDA-
wethouders: Maarten Offinga 
of Gea Akkerman.

8. Financiën
•  Begroting 2017

9. Voorbereiding Gemeenteraads-
verkiezingen 2017
• Stand van zaken (campagne-

leider/voorzitter campagne-
commissie)

10. Rondvraag
11. Sluiting

* I.v.m. met de agenda van dhr. van 
der Molen begint hij klokslag 19.45 
uur met zijn inleiding. Hij moet de trein 
naar Den Haag nog halen i.v.m. een 
werkbezoek met de fractie aan Brus-
sel de volgende dag. 

NB. Het kan ook nog zijn dat hij op het 
laatste moment af moet zeggen. Dat 
is inherent aan het uitnodigen van een 
Tweede Kamerlid.

Bestuur
(concept-)Verslag ALV 20 april 2017

Poppenwier 
aanwezig ruim 40 leden

De voorzitter opent de vergadering en 
gaat in haar openingswoord in op de 
betekenis van Pasen, de voedselban-
ken en de gevolgen van de crisis. Dit 
alles in relatie tot de C in CDA. 

We mogen trots zijn op de campagne 
voor de Tweede Kamer-verkiezingen, 
ook hoe deze lokaal is gevoerd. 

Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

Verslag vorige vergadering (extra 
ALV in Gaast) 25 -10 - 2016 
De door de aanwezige leden gewens-
te verschuiving van Harry van der 
Molen naar plek 2 mist in het verslag. 

N.a.v.: Carin Boersma heeft op het 
landelijke congres mede het amende-
ment over de OV kaart mbo-studenten 
ingebracht en toegelicht en dit is door 
het congres overgenomen. 

Verslag ALV 8-11-2016 (Witmarsum) 
Het verslag wordt ongewijzigd vast-
gesteld. 

Uit de fractie 
Bij afwezigheid van Douwe Attema 
vertelt vicefractievoorzitter Pieter 
Dijkstra over de onderwerpen waar de 
fractie zich mee bezig heeft gehouden 
en houdt:
• In december is er een wisseling 

geweest van het fractievoorzitter-
schap door het terugtreden van 
Hans Hettinga. Zijn boereninbreng 
wordt node gemist. Aangezien 
Súdwest-Fryslân de gemeente is 
met de hoogste koe dichtheid van 
het land. Niks ten nadele van de 
andere fractieleden, die hebben 
ook allemaal een boerenverstand.

• De fractie op locatie wordt zeer 
gewaardeerd, lokaal;

• Er zijn inmiddels 3 steunfractiele-
den;

• De situatie op de Hemmen. 
Folsgare vreest overlast van het 
bedrijventerrein;

• Woonvisie;
• Situatie rond zonneweides in IJlst;

• Onderhoud van gemeentewegen, 
de ondergrond is kwetsbaar hier 
en daar;

• Situatie rond het stadhuis in 
Bolsward;

• De afsluitdijk;
• Gebiedsgericht werken;
• Rondweg Warns;
• Er is enige ophef over een uitlating 

van burgemeester Apotheker over 
een nieuwe weg van Sneek naar 
Leeuwarden. De burgemeester 
staat alleen in zijn opvatting.

In de commissie B&M is gesproken 
over:
• De fusies tussen scholen van ver-

schillende richtingen in plaatsen 
waar te weinig leerlingen zijn voor 
2 scholen. De fractie ondersteunt 
dit van harte;

• De sportfaciliteiten in Workum zijn 
onderwerp van discussie;

• De uitstroom uit de bijstand;
• De participatiedialoog, werken aan 

werk;
• Met betrekking tot het sociale 

domein is de leidraad dat de zorg 
leidend moet zijn en niet het geld.

In de commissie B&F is gesproken 
over de borden ‘Ondernemersfonds 
is diefstal’, die hier en daar staan. De 
fractie is het hiermee oneens . Er is 
geen sprake van. Fractie wil hierover 
graag in gesprek met de groep achter 
deze borden.

Adrie Hegie vraagt naar de parkeervi-
sie. Graag nadenken over de sociale 
veiligheid. Ook gelet op de beeldvor-
ming. 

Frans Middelhoff vraagt naar de uit-
breiding van de Hemmen. Om welke 
bedrijven gaat het? Ook maakt hij 
zich zorgen over de plannen voor een 
nieuwe Jumbo in Sneek in relatie tot 
de hockeyvelden en de parkeerplaat-
sen.

De wethouders 
Maarten en Gea geven een toelichting 
op hun portefeuilles. De grondpositie 
is nog steeds van belang. Er worden 
inmiddels wel weer kavels verkocht. 

Wonen, het sociale domein en de zorg 
waren en zijn belangrijke onderwer-
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pen. De woonvisie komt in juni in de 
raad. Er is behoefte aan 500 intra-
murale woningen en aan 800 extra 
murale. 

Gea is begonnen met de onderwijs-
dossiers, om deze aan te pakken. 
Inmiddels is het percentage school-
verlaters het laagste percentage in 
Nederland. En kleiner dan 1%.  

Het programma ‘werk’ wordt uitge-
voerd in samenwerking met Stella 
van Gendt. Doel is van 12% naar 5 
% werkelozen te gaan. Daarom is het 
jammer dat het niet gelukt is om be-
drijven met nieuwbouwplannen (Vion 
en Danone) naar Súdwest-Fryslân te 
halen. 

Vervolgens gaat Gea in op de plan-
nen rond de windmolenparken. Als 
het park er komt bij de kop van de 
afsluitdijk en in het IJsselmeer dan 
moet de gemeente ook profiteren van 
de revenuen. 

Qua zorg: Dit onderwerp is sinds 
2015 door het rijk over de schutting 
gegooid. In het huidige programma 
staat een zorgparagraaf. Ook de 
verschillende kerken pakken hierbij 
een rol op. 

Maarten geeft een toelichting op het 
masterplan IJsselmeer en de rol van 
de verbrede sluis hierbij. Dit is een 
impuls voor Makkum e.o.

Qua financiën in de gemeente heeft 
er een positieve kanteling plaatsge-

vonden. De jaarrekening laat een plus 
zien. 

Adrie Hegie vraagt hoe eenzaam-
heid wordt aangepakt dDoor hierin te 
investeren bij wonen en zorg, bespaar 
je op termijn op zorg. Maarten meldt 
dat dit in de gebiedsteams de aan-
dacht heeft. 

Sijbren Mulder vraagt aandacht voor 
de situatie rond de bruggen op de 
Afsluitdijk: er staan regelmatig lange 
files, met een grote economische 
schade tot gevolg. Maarten laat weten 
dat dit in de landelijke stuurgroep een 
belangrijk punt van aandacht is. Zowel 
de brede sluis als de bruggen. 

Het punt financiën wordt doorgescho-
ven naar de volgende vergadering in 
het bijzijn van de penningmeester. 

Afscheid bestuursleden 
Zowel Hessel de Haan als Johan 
Steenbeek worden bedankt voor hun 
inzet als bestuursleden de afgelo-
pen jaren, Hessel blijft actief in de 
scholingscommissie van de provincie 
en Johan wordt steunfractielid en wil 
graag de raad in. Het bedankje gaat 
vergezeld van een bloemetje en een 
boekenbon en een hartelijk applaus 
van de aanwezige leden. 

Er zijn in de vergadering ook bestuurs-
leden en een raadslid van CDA Litten-
seradiel aanwezig. Ze stellen zichzelf 
voor. Het gaat om Broer Witteveen en 
Marius Castelijn. De bestuursleden 

treden toe tot het bestuur van de CDA 
afd. Súdwest-Fryslân. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Na de pauze geeft Gea Akkerman als 
voorzitter van de programmacommis-
sie een toelichting op de stand van za-
ken. Er zijn veel mensen en organisa-
ties benaderd met de vraag om input. 
Dorpsbelangen en belangenorganisa-
ties. Gea stelt het huidige raadslid in 
Littenseradiel Ultsje Wiersma voor als 
één van de leden van de programma-
commissie. 

Maarten Offinga vertelt over de 
voorbereidingen van de campag-
necommissie. In de aanloop naar 
november is hulp welkom. Zowel voor 
het flyerteam, het bordenteam als het 
digiteam.

Hans Hettinga licht de stand van za-
ken in de vertrouwenscommissie toe. 
De commissie o.l.v. oud-wethouder 
Rein Boersma voert gesprekken met 
mogelijke kandidaten. Er worden geen 
mededelingen gedaan over namen. 
De lijst wordt in een extra ALV voorge-
legd aan de leden. 

Dhr R. de Jong pleit er voor dat er 
meer zakenmensen in de raad komen 
dan nu het geval is. Hij vindt het nu 
een bestuurselite en bestempelt de 
huidige raad als stemvee.  Hans 
Hettinga laat weten dat er sprake is 
van dualisme. Zowel de fractie als de 
wethouders hebben een eigen verant-
woordelijkheid.  

Vervolgens wordt, d.m.v. indeling 
in groepen, input gevraagd voor de 
verschillende thema’s in het verkie-
zingsprogramma. Dit wordt door de 
programmacommissie verwerkt in het 
programma en zal tijdens de extra 
ALV op 20 juni as. aan de leden wor-
den voorgelegd.

Rondvraag 
De Jong vraagt naar de reserves van 
de gemeente en de stand van zaken 
rond de bouwterreinen en de verliezen 
op de grondposities. 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de 
vergadering en bedankt alle aanwezi-
gen voor de inbreng.
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Keerpunt, Bolsward 
aanwezig ruim 70 leden

De voorzitter heet iedereen van harte 
welkom en opent de vergadering.  

Mededelingen 
Er zijn een aantal berichten van ver-
hindering binnengekomen. 

Ingekomen en verstuurde stukken 
Alle leden hebben een brief ontvangen 
met de uitnodiging voor deze extra 
ALV. 

Financiën 
Penningmeester Matthijs Beute 
geeft een toelichting op het resultaat 
over 2016. Hierin is ook de jaarlijkse 
reservering voor de Gemeenteraads-
verkiezingen opgenomen. Al met al is 
er komende herfst een mooi bedrag 
beschikbaar voor de campagne.  

De kascommissie (de heren Doedel 
en de Vries) heeft de financiën en de 
achterliggende boekhouding enkele 
weken geleden gecontroleerd. Arjan 
Doedel meldt in de vergadering dat al-
les klopt en dat de commissie blij werd 
van de bevindingen. De commissie 
wordt bedankt voor haar werk. Theu-
nis de Vries treedt af als lid. De heer 
Brouwer is bereid toe te treden tot de 
kascommissie. 

Conceptprogramma 
Gea Akkerman, de voorzitter van 
de programmacommissie geeft een 
toelichting op het proces tot nu toe. 
Er zijn 3 amendementen in gediend. 
Deze worden toegelicht door de indie-
ners, Rinske Poiesz en U. de Jong. 
Alle drie amendementen worden met 
ruime meerderheid verworpen. Vervol-
gens wordt het programma ongewij-
zigd vastgesteld. Johan Steenbeek 
laat weten het een mooi programma te 
vinden en de zaal ondersteunt dit met 
applaus. 

Kieslijst 
De voorzitter van de vertrouwens-
commissie, Rein Boersma, geeft een 
toelichting. Hij stelt de mensen voor 
uit de commissie. De commissie was 
onder de indruk van de kwaliteit van 
de kandidaten. En heeft bij de sa-
menstelling van de lijst gekeken naar: 

geografische spreiding, verhouding 
man/vrouw, leeftijd en naar erva-
ring. Ook zijn alle aspecten van het 
raadswerk meegenomen, waaronder 
ook de bemensing van de verschil-
lende commissies. Met het oog op de 
resultaten van de vorige verkiezing, 
het feit dat het landelijk mee zit en de 
samenvoeging met Littenseradiel, is 
de verwachting dat er een stijging van 
10 naar 11 zetels mogelijk is. Daarom 
nadruk op de bovenste 14. Plek 1 
staat vast: Maarten Offinga. 

Boersma besluit met de opmerking dat 
er volgens hem een evenwichtige lijst 
ligt waar het CDA mee vooruit kan.

Hans Hettinga meldt dat er dispensa-
tie is aangevraagd en ontvangen voor 
2 personen: Petra vd Akker en Douwe 
Attema. 

Vervolgens geeft Hettinga de verschil-
lende mogelijkheden aan om de lijst 
vast te stellen. 

Hij stelt voor om de lijst in zijn geheel 
vast te stellen. De leden gaan hier niet 
mee akkoord. 

De heer de Jong (U) wil weten waar-
om de heer de Vries (T) op 12 staat. 

De heer Janssen meldt de procedure 
zo is dat als er 1 lid wil dat er gestemd 
wordt, dan wordt er gestemd.  De heer 
Mulder sluit zich daarbij aan. Evenals 
dhr. Groothuis, mevrouw Vroeginde-
weij en dhr. Brouwer. 

Er volgt een kort voorstelrondje van de 
kandidaten. 

Aansluitend wordt er over enkele 
plekken gestemd maar geen van de 
voorgestelde wijzigingen haalt een 
meerderheid. De lijst wordt ongewij-
zigd vastgesteld. 

De vertrouwenscommissie wordt 
bedankt voor haar werk met een flesje 
met inhoud. 

Lijsttrekker Maarten Offinga meldt in 
zijn toespraak het een grote eer te 
vinden om deze uitdaging opnieuw 
aan te gaan. Het is zeker geen gelo-
pen race. Om de doelstelling van 11 
zetels te halen zijn er 10.500 stem-
men nodig! Offinga wil de overige 49 
medekandidaten de ruimte geven. De 
gezichten in de agrarische sector en 
de zorg zijn belangrijk. Hier zitten de 
mensen die het verschil kunnen ma-
ken. Ook economisch gezien ligt er de 
komende jaren een flinke uitdaging. 
Hij gaat die graag aan!

Rondvraag 
Er wordt gevraagd naar de website, 
Jan Bargeboer staat nog steeds op 
de site. Dit is de oude site die bij som-
mige nog naar voren komt. Er is een 
nieuwe site. Marten Hoekstra meldt 
dat de campagne nog wel wat hulp 
kan gebruiken. 

Daarna sluit de voorzitter om 22.10 
uur de vergadering nadat ze alle com-
missies heeft bedankt voor het vele 
werk. 

Bianca Domhof 
secretaris bestuur 

CDA Súdwest-Fryslan 
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