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Wat een geweldig eindresultaat hebben wij behaald tijdens onze afgelopen 

verkiezingen. Wij zijn van al 10 naar het aantal van 11 zetels gegaan! Wij 

zijn er overduidelijk in geslaagd om hart en warmte in de uitstraling van 

het CDA in Súdwest-Fryslân te leggen en het is onmiskenbaar dat wij allen 

verbonden door het CDA, ieder apart maar ook samen, het echte verschil 

hebben kunnen maken! 

De enorme taak is in onze handen gelegd om richting te ge-
ven aan het verdere beleid van onze prachtige gemeente. 
Je wordt er stil van als je je realiseert hoe groot en speciaal 
dit geschenk van vertrouwen van al onze kiezers eigenlijk 
is en wat voor verantwoordelijkheid wij nu mogen dragen. 
Wij hebben hiermee nu de opdracht gekregen om onze 
beloften in te lossen en om deze nu concreet tot uitvoering 
te brengen.

Een moment van inkeer past hier bij. Een moment van 
dankbaarheid dat wij dit de komende jaren mogen doen 
onder de vlag van onze christendemocratische uitgangs-
punten, waarbij wij de belangen van alle inwoners van 
Súdwest-Fryslân mogen behartigen. Wij hebben laten zien 
dat we gericht zijn op cohesie, verbinding, op het gebied 
van gemeenschappelijk welzijn en belang. We hebben laten 
zien dat we er ons terdege van bewust zijn dat zorgen voor 

elkaar meerdere kanten kent. En dat armoede een mens-
onterend onderwerp is waarbij wij zeker niet wegkijken. 

We hebben mede door het werk van de vertrouwenscom-
missie samen met de kiezers uitstekende kandidaten weten 
te selecteren. Dit uit een groot aanbod van zeer goede kan-
didaten. En ik ben erg blij en trots als voorzitter op iedereen 
die hard en strategisch heeft gewerkt aan dit succes. En 
wat was het een mooi begin van 2018 met onze uitdagende 
coalitie waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is.

Nu is het zaak om alles wat we hebben aangegeven, met 
blijk van visie concreet uit te voeren. Want ‘Sizze is neat, 
mar dwaen is in ding’. We hebben de mankracht en de 
kwaliteit hiervoor nu ook zeker in huis. En een volgende 
vraag is: “Met welke intentie en inborst gaan we het precies 

Van de voorzitter

Welvaren voor iedereen 

Lees verder op pagina 4
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doen?”. Voorop staat het christelijk-sociaal denken en het 
hoe hiermee te handelen in het publieke domein. Voor 
normen en waarden hieromtrent geeft het geloof geen 
duidelijke richtlijnen. Blijven werken met hart en geest is 
echter essentieel. Dit in combinatie met waakzaamheid 
over de tijd waarin we leven waar verscherpte verhoudin-
gen, verharding en polarisatie op veel plaatsen met rasse 
schreden toeneemt. Dit terwijl onze unieke verscheiden-
heid, in dit land met mensen afkomstig uit alle windstreken, 
eenvoudig met elkaar te verbinden is. 

Landelijk werden bij het CDA onlangs uitspraken gedaan 
dat ‘wij onze tradities, onze cultuur en onze waarden’, niet 
mogen opgeven. Betekent dit dat we dan niet zouden kun-
nen openstaan voor nieuwe en voortschrijdende inzichten? 
En hoe bepaal je nou precies welke de waarden, tradities 
en cultuur van ons zijn, en gaan deze nu feitelijk op voor 
iedere hier geboren inwoner van Nederland? Of beperken 
wij onszelf hierbij dan alleen tot de populatie van bepaalde 
stereotypes? 

Het zou hierentegen van lef getuigen en van het hebben 
van grote capaciteiten wanneer wij als partij precies die 
heldere, krachtige, eenduidige en samenbindende com-
municatie zouden uitzenden waarin iedereen die hier woont 
zich hierin zonder enige vorm van twijfel kan herkennen 
en terugvinden. En dat je hiermee aan iedere inwoner van 
dit land of deze hier nu wel of niet geboren en getogen is, 
of hier tijdelijk woont door de bittere omstandigheden van 
oorlog of een andere aantasting van mensenrechten, een 
ruimhartig thuisgevoel kunt geven. Met hierbij de bood-
schap dat wij als partij ondanks de economische crisis altijd 
zullen blijven werken aan het welvaren voor iedereen.

In dit licht kunnen we kijken naar een groot bestuurder 
van onze Duitse zusterpartij het CDU Angela Merkel. ”Wir 
schaffen das”, zei ze eenvoudig; we gaan het redden 
en we lossen de problemen gewoon op! Een prachtige, 
liefdevolle en positieve uitspraak die naast het feit dat deze 
zeker niet onrealistisch is, ook bij ons CDA gedachtengoed 
hoort. En die nu denkbeeldig als een confetti met regen-
boogkleuren over Súdwest-Fryslân, Nederland, Europa en 
over de wereld mag worden uitgestrooid.

Terwijl ik dit schrijf lijkt het op dit moment de laatste dag 
waarop er nog kan worden geschaatst. We gaan naar het 
voorjaar ook nu de kiemen van vertrouwen die door ons 
met zorg zijn gezaaid zijn uitgekomen. Straks wordt het 
een mooi bouquet met bloemen waar we met zorgvuldig 
beheer en behoud, samen met elkaar nog lang van kunnen 
genieten. 

Allen een heerlijk voorjaar toegewenst, vrede en alle 
goeds,

Catharina van Staveren 
Voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Een jaar geleden stonden 
we aan de vooravond van de 
herindelingsverkiezingen van 22 
november 2017. Een jaar waarin 
veel, heel veel CDA leden zich 
hebben ingezet om de verkiezingen 
tot een succes te kunnen maken In 
april 2017 is de campagne gestart 
met nul zetels en uiteindelijk zijn het 
er elf geworden, wat een geweldige 
prestatie. Hulde voor alle inzet 
en een groot compliment voor de 
voorzitter van het Campagneteam, 
Marten Hoekstra.

De feestavond na de verkiezingen werd onder andere 
bezocht door de landelijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom, die 
iedereen hartelijk bedankte voor de inzet en grote waarde-
ring uitsprak voor deze prestatie van CDA Súdwest-Fryslân. 
Het was ook een bijzondere prestatie.

Aansluitend heeft Sander de Rouwe de formatie opgepakt 
en dit heeft geleid tot de nieuwe coalitie bestaande uit CDA/
PvdA/VVD/GroenLinks. Alle partijen hadden waardering 
voor de zorgvuldige werkwijze van Sander. In de tussentijd 
is de nieuwe fractie, onder leiding Douwe Attema, van start 
gegaan. We zijn blij met een aantal nieuwe steunfractie 
leden die gaan meedraaien in het commissie patroon.

Een luisterende partĳ in een veranderende samenlevingVervolg pagina 3:
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We zijn als wethouders blij met onze portefeuilles. Beiden 
vinden we het een grote eer om wederom, en namens het 
CDA, wethouder te mogen zijn in deze prachtige gemeente.

Aanspreekbaarheid en zichtbaarheid

Met elf zetels heeft het CDA een meer dan stevige positie 
in de nieuwe gemeenteraad. Een dergelijke positie vraagt 
om behoedzaamheid maar ook om zichtbaarheid en aan-
spreekbaarheid voor de samenleving. Behoedzaamheid is 
belangrijk omdat een fractie van elf zetels een behoorlijk 
stempel kan drukken in de Raadsverhouding.  Voor de 
CDA-fractie is het de uitdaging om in goede samenwerking 
met alle partijen en inwoners te komen tot besluiten die 
passen bij de CDA-visie. Aanspreekbaarheid en zichtbaar-
heid zijn belangrijk omdat de samenleving meer en meer 
betrokken is bij wat er in de samenleving gebeurt en direct 
wil communiceren met de politieke vertegenwoordigers. 
Raadsleden vervullen daarin een belangrijke rol, zodat 
inwoners direct hun gevoelens, ideeën en opvattingen over 
de samenleving met de CDA-fractie kunnen communiceren.

Dat brengt ons op de veranderende samenleving en de 
relatie met de politiek en het CDA. De tijd dat het CDA 
vanuit de Raadsbankjes de gemeentepolitiek kon bepalen is 
voorbij. Cees Buddingh, Nederlands letterkundige, typeerde 
het debat als volgt: “Een debat is een veelal verhit gesprek 
waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf 
luisteren.” Een scherp signaal dat de politiek onvoldoende 
luistert naar haar inwoners. De moderne fractieleden en 

wethouders staan midden in de samenleving en staan open 
voor de dialoog om samen, met elkaar, het beste voor de 
samenleving te bepalen. Daarbij houden we natuurlijk reke-
ning met onze CDA-idealen.

Gezien, Gehoord en Gewaardeerd

Het vraagt om een andere houding en bereidheid om open 
te staan voor discussie en andere meningen. Dat vraagt om 
een open manier van debatteren waarbij het de kunst is om 
vooral goed te luisteren naar andere meningen en opvat-
tingen en niet gelijk onze politieke mening aan anderen 
op te leggen. Goed luisteren is het zoeken en vinden van 
verbinding. Dat doe je door de 3G’s: ervaart iemand zich 
Gezien, Gehoord en Gewaardeerd. Verbondenheid is een 
tweerichtingsverkeer. Wij merken als wethouders hoe het 
gewaardeerd wordt als we oprecht belangstellend zijn 
naar de mening en opvatting van onze inwoners. Het kost 
inspanning om te luisteren maar je hoort veel.  De Chinese 
filosoof Confucius geeft hierin een ontwapende werkelijk-
heid: “Een mens heeft twee oren en één mond om twee 
keer zoveel te luisteren dan te praten”. Wij denken dat het 
CDA een serieus verschil kan maken door oprecht naar el-
kaar en de samenleving te luisteren. Laten we elkaar daarin 
bemoedigen en positief stimuleren en laten we bereid zijn 
om van elkaar te leren. We luisteren graag naar u.

Gea Wielinga 
Maarten Offinga 

wethouders CDA Súdwest-Fryslân

Een luisterende partĳ in een veranderende samenleving
Marten Hoekstra, Ruth Peetoom, Gea Wielinga en Maarten Offinga bij de feestavond na de campagne
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Op zaterdag 17 februari was het ‘de open dag’ van het nieuwe 

Bestjoershûs van Súdwest-Fryslân. Het opgeknapte rijksmonument aan 

de Marktstraat te Sneek fungeert vanaf 7 februari als het politieke centrum 

van onze gemeente. 

Het pand herbergt de raadszaal met daarnaast vergader-
ruimtes voor de fracties en een ontvangsthal/foyer. 

Zichtbaar en toegankelijk

Bij de opening van 7 februari sprak waarnemend burge-
meester Berndsen onder andere de volgende woorden: 
”Een nieuw bestuur, een nieuwe gemeenteraad en een 
nieuw huis, op een centrale plek middenin de historische 
binnenstad. Zichtbaar en toegankelijk, dat kan geen toeval 
zijn’’. Ze wees daarnaast de aanwezige raadsleden, op het 
belang om als volksvertegenwoordiger ook zelf zichtbaar en 
toegankelijk te zijn. Op dezelfde dag vond meteen reeds de 
eerste vergadering plaats van de commissie ‘Doarp, Stêd 
en Omkriten’ van het CDA. 

Volgens velen is het een mooi historisch pand, met mooie 
karakteristieke elementen en voorzien van de nodige he-
dendaagse technieken. Met daarnaast een compacte maar 
ruimtelijke setting van de nieuwe raadszaal. Met ruimte 
voor publiek dichtbij de raadsleden.

Trouwfoto

Tijdens het open huis van 17 februari kwamen vele burgers 
even een kijkje nemen. Van 10.00 uur tot 16.00 uur stroom-
de het flink door met kijkers. Vele mensen hadden al een 
band met het gebouw. Vaak in verband met de voormalige 
rol van het pand als gemeentehuis van Wymbritseradiel. 

Getrouwde stellen kwamen even kijken hoe de trouwzaal 
van eertijds was omgetoverd tot raadszaal. Een enkeling 
maakte nog een mooie foto met op de achtergrond enkele 
historische elementen, om nog even die trouwfoto van wel-
eer na te maken. Ook kwam er een bezoeker even kijken 
hoe het pand er nu uit zag, het pand waar hij jaren geleden 
zijn pasgeboren kind had aangegeven. Weer een andere 
bezoeker kende het pand als voormalig bankgebouw, en 
wist nog precies te vermelden waar hij met bezweette 
handen een handtekening moest zetten die hem uiteindelijk 
geen windeieren zou leggen. 

Al met al een prachtig historisch pand, met veelal mooie 
herinneringen. Een toonbaar onderkomen voor de nieuwe 
gemeenteraad. Een pand dat voor de volksvertegenwoor-
digers de juiste voorwaarden schept om zichtbaar en 
toegankelijk te zijn. 

Voor wie het nog niet heeft gezien, wees welkom om eens 
aan te schuiven bij een fractievergadering, commissie-
vergadering of raadsvergadering. De fractieleden leiden 
u graag rond in het nieuwe Bestjoershûs van Súdwest-
Fryslân.

Bauke Dam 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Nieuw onderkomen

voor onze raadsleden
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Magda Berndsen waarnemend burgemeester

Mevrouw Berndsen is vanaf 1 januari jl. waarnemend burge-
meester van onze gemeente. Mevrouw Berndsen (67 jaar, 
D66) is tussen 1990 en 2000 burgmeester geweest van 
eerst de gemeente Obdam en daarna van Beverwijk. Van 
2006 tot 2010 was ze korpschef van de politie in Fryslân. 
Aansluitend zat ze vijf jaar in de Tweede Kamer, waar ze 
onder meer voorzitter was van de commissie Binnenlandse 
Zaken.

De procedure om tot een Kroonbenoemde burgemeester 
voor Súdwest-Fryslân te komen is inmiddels opgestart. 
Totdat deze persoon aantreedt, blijft mevrouw Berndsen 
waarnemend.

Sinds het vorige ledenblad is er veel veranderd. Ik noem de verkiezingen 

op 22 november, de coalitieonderhandelingen, twee nieuwe wethouders, 

een waarnemend burgemeester en een nieuwe raad. In dat proces is op 

27 november de CDA-fractie voor het eerst in de nieuwe samenstelling 

bij elkaar geweest. In die vergadering zijn Gea en Maarten gekozen als 

kandidaat-wethouders en is ook het fractiebestuur gekozen.

In de week daarop zijn door de informateur Sander de 
Rouwe verkennende gesprekken met alle woordvoerders 
van de fracties gevoerd. De informateur heeft op basis van 
die gesprekken geconcludeerd dat een coalitie van CDA, 
PvdA, VVD en GroenLinks niet alleen het meest voor de 
hand lag, maar ook voldoende draagvlak had. Bovendien 
hebben deze vier partijen uitgesproken vertrouwen in elkaar 
te hebben en het traject van de onderhandelingen verder 
in te willen gaan.  In de weken 50 en 51 is er hard gewerkt 
aan het coalitieakkoord. Hard gewerkt in de zin van veel 
informatie opdoen over actuele zaken zoals de financiële 
positie van de gemeente, het sociale domein, de kadernota, 
de ontwikkelagenda, alles over de omgevingswet, etc. En 
natuurlijk de onderhandelingen inhoudelijk; “Wat wilen dit 
nieuwe college en de raad, de vier komende jaar?” 

Na twaalf vergaderdagen lag er het coalitieakkoord met als 
titel “Súdwest-Fryslân  ontwikkelt en verduurzaamt”. De titel 
spreekt voor zich. In het bondige akkoord van 21 bladzijden 
worden de ambities op 11 hoofdthema’s omschreven. En 
het is een hoofdlijnenakkoord dat ruimte biedt aan het duale 
bestuur. De raad heeft voldoende ruimte om verdere kaders 
te stellen want we doen het immers samen.

 De portefeuilleverdeling is bij onderhandelingen altijd een 
spannend onderdeel. Ik kan concluderen dat het CDA goed 
uit die onderhandelingen is gekomen. Hieronder de porte-
feuilles van Gea en Maarten:

Maarten Offinga: Financiën, Economische zaken, Land-
bouw, Kernenbeleid, Dorpshuizen, Ontwikkelagenda, 
gebiedsagenda ZWH, Agenda IJsselmeerkust.

Gea Wielinga: Ruimtelijke ontwikkelingen, Omgevingswet 
Grondexploitatie, Agenda Sneek-Bolsward, Zorg/WMO, 
inclusief Welzijn/Vrijwilligers en Gebiedsteams, Sport

In de raadsvergadering van 2 januari jl. is dit hoofdlijnen-
akkoord door de nieuwe raad vastgesteld. De komende 
maanden wordt het akkoord verder met de raad besproken. 
Maar ook met onze inwoners, met het bedrijfsleven, met 
de landbouw en met maatschappelijke instellingen. Daarna 
komt het opnieuw, met de kadernota, in de laatste raads-
vergadering voor de zomervakantie in de raad. Vervolgens 
is het dan de leidraad voor het beleid voor de komende vier 
jaar. 

U vindt het ‘Hoofdlijnenakkoord’ op de gemeentelijke 
website, onder ‘Bestuur’, daarna onder het kopje ‘Burge-
meester en Wethouders’, naam ‘coalitieakkoord’, of scan de 
QR-code hieronder.

Douwe Attema, 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Coalitievorming en coalitieakkoord

foto: Wytse Vellinga
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Vanuit de Fractie
Een nieuwe bestuursperiode (2018-2022), een nieuwe vergaderlocatie 

(Bestjoershûs Sneek) en nieuwe raadsleden. En wat een weelde voor ons 

CDA als je met 2 wethouders en 11 raadsleden de komende jaren onze 

inwoners mag vertegenwoordigen! 

De eerste weken is het politieke werk 
langzaam op gang gekomen. Dit komt 
vooral door de coalitievorming die de 
nodige tijd in beslag neemt. Maar het 
politieke werk komt nu vol op dreef, 
de eerste commissievergaderingen 
liggen achter ons en de mensen 
weten ons al weer te vinden. De lange 
commissievergadering Doarp, Stêd en 
Omkriten stond vooral in het teken van 
de uitbreiding (of niet) van Hemelumer 
Hoeve. De twee andere commis-
sievergaderingen waren korter. U 
kunt trouwens alle vergadering life en 
achteraf bekijken via de gemeentelijke 
website www.gemeentesudwestfrys-
lan.nl , onder ‘Bestuur’, ‘Vergaderin-
gen live en achteraf’.

Goed ook hier te melden dat Bettie 
Tamminga ons nog een aantal jaren 
blijft ondersteunen in de breedste zin. 
Want wat is een fractie zonder goede 
fractie-ondersteuning?

Dan voor u als leden, het overzicht 
wie van het CDA in welke commissie 
zit:

De commissie Doarp, Stêd en Om-
kriten: Anneke Koster, Arjen Doedel, 
Bauke Dam en Jorrit Jorritsma.

De commissie Boarger en Mienskip: 
Rinske Poiesz, Pieter Greidanus en 
Ultsje Wiersma.

De commissie Bestjoer en Finâns-
jes: Uilkje Attema, Pieter de Vries en 
Douwe Attema;

Petra van den Akker is commissie-
voorzitter van deze commissie B&F. 
Dit betekent dat zij een grote taak 
heeft in de voorbereiding. 

Uiltsje Wiersma zit in de werkge-
verscommissie (voor de Griffie) en 
Pieter de Vries maakt deel uit van de 
auditcommissie. U ziet het, ons CDA 
is goed vertegenwoordigd. 

Belangrijk zijn zeker ook de steunfrac-
tieleden, niet alleen vanwege de frisse 
inbreng maar nog meer vanwege de 
toekomstige opvolging. Theunis de 
Vries is de eerste opvolger, Johan 
Steenbeek en Jos de Boer volgen ook 
het fractiewerk. 

Voor het versterken van de onderlinge 
contacten zijn we bezig met de voor-
bereiding voor een teambuildingsdag. 
Het doel is het elkaar beter leren ken-
nen, zijn er verbeterpunten, etc. En 
het fractiebestuur zoekt naar een optie 
om ook andere CDA-ers van onze 
kieslijst op de een of andere manier 
te blijven betrekken. De kieslijst heeft 
voldoende potentiele kandidaten die 
de volgende raadsperiode kunnen 
aanschuiven. Wordt vervolgd.. 

Douwe Attema, 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Empatec/Pastiel in zwaar weer?
Nou, dat niet direct, maar het stipje op de horizon wordt 
nu een flinke donkere bui. Een begroting met een tekort 
van enige miljoenen betekent een fors beslag op de 
gemeentelijke begroting voor het sociaal domein.

Empatec staat voor beschermd werken en moet een werk-
plek bieden voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Pastiel is er om mensen met een uitkering weer aan 
het werk te helpen. Een deel van deze mensen belandde 
vroeger bij Empatec.

Haagse regelgeving, gemeentelijk effect

Haagse regelgeving zorgt ervoor dat hooguit een derde 
van deze mensen meer mogen instromen binnen Empatec. 
“De rest moet straks zonder veel loonkostensubsidie, een 
plaats vinden in het reguliere arbeidscircuit”, zo dicteert 
Den Haag. Dat valt niet mee, eens keert de wal het schip. 
We zitten met 6 gemeenten in een gemeenschappelijke 
(financiële) regeling maar hebben allemaal apart onze 
eigen aanpak in de gebiedsteams en een eigen plan van 

aanpak omtrent de uitstroom vanuit de sociale uitkeringen 
naar al of niet betaald werk. Een aardige puzzel, Den Haag 
voor de algemene uitkeringsregelingen, een gemeenschap-
pelijke regeling voor de 6 deelnemende gemeenten en per 
gemeente een andere aanvliegroute naar gewoon en be-
schermd werk. We zullen zien wat er de komende periode 
op onze eigen gemeentelijke agenda komt.

Vinger aan de pols

De ambities in het coalitieaccoord zijn hoog. Dit belooft wat, 
we zullen meer dan voorheen ons best moeten doen om 
regelmatig om verantwoording van het college te vragen. 
Vooral bij geldkrapte worden politieke keuzes belangrijk. En 
naar Den Haag toe, dat is een nog moeilijker verhaal. Maar 
elk lijntje is van belang, gebruik dit ten volle.

Ultsje Wiersma 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân
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De raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO), adviseert en overlegt 

over de volgende onderwerpen: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, 

Monumentenzorg, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, 

Duurzaamheid, Water en Recreatie en Toerisme.

Alle partijen zijn in de commissies vertegenwoordigd en in 
deze raadsperiode zitten er namens het CDA maar liefst 4 
raadsleden in de DSO-commissie. Dat zijn Arjen Doedel, 
Bauke Dam, Jorrit Jorritsma en Anneke Koster.

Omdat DSO meestal een lange en volle agenda heeft is 
het heel prettig om hier met zijn vieren mee aan de slag 
te kunnen gaan. De verschillende onderwerpen worden 
grondig voorbereid en besproken en zo nodig gaan we 
ons op locatie laten informeren of gaan we in gesprek met 
betrokkenen. De onderwerpen worden onderling verdeeld 
en er wordt afgesproken wie de woordvoerder is tijdens de 
DSO-vergadering en evt. tijdens de Raadsvergadering.

De eerste DSO-vergadering van deze nieuwe raadsperiode 
was op 13 februari in de raadszaal van het nieuwe Best-
joershûs aan de Marktstraat. Ook de publieke tribune was 
goed bezet, met veel belangstellenden uit Hemelum en 
Bolsward.

Een belangrijk onderwerp was de herinrichting van het 
Broereplein in Bolsward. Vanwege de plaatsing van de 
Vleermuis op het achterste deel van het plein wordt voorge-
steld om meteen het hele plein aan te pakken. De CDA-
fractie kan zich vinden in deze tijd- en geldbesparende 
aanpak.

Een heel gevoelig en spraakmakend onderwerp was de 
uitbreiding van de Hemelumer Hoeve in Hemelum. De 
varkenshouderij wil uitbreiden naar 8700 varkens (mest- en 
fokvarkens en biggen) Dat stuit op weerstand van inwoners 
van Hemelum die last hebben van de stank en zich zorgen 
maken over de risico’s van een mega-varkensstal dicht bij 
het dorp. Er waren veel voor- en tegenstanders aanwezig 
in de zaal bij de behandeling van dit punt. Bij de DSO-
vergadering is er altijd gelegenheid voor burgers om in te 
spreken en daarvan werd ruimschoots gebruik gemaakt.

Op donderdag 8 maart stond dit voorstel op de agenda van 
de Raad. Overigens kunt u alle stukken van de commissie 
en van de Raad nalezen op Internet en kunt u alle vergade-
ringen ook live volgen via Internet.

De komende raadsperiode zullen nog veel onderwerpen 
van uiteenlopende aard op de agenda komen. Wij van DSO 
gaan ons best doen deze zo goed mogelijk te behandelen, 
respectvol en betrokken en met onze CDA-kernwaarden als 
leidraad. 

Anneke Koster-Klijnstra 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân 
commissie DSO

De Flearmûs fan ‘e Broeretsjerke

en Himmelumer bargebieten

Het Broereplein in Bolsward wordt opnieuw ingericht
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CDA 11

PvdA 6
FNP 5

VVD 4

PvdA

D66

CDA CDAVVDGroen
Links

Burgemeester

Gemeenteraad
37 zetels

5 wethouders

Maarten 
Offinga

Gea 
Wielinga

Wethouders

• Ruimtelijke ontwikkelingen
• Omgevingswet
• Grondexploitatie
• Agenda Sneek-Bolsward
• Zorg/WMO
• Sport

• Financiën
• Economische zaken
• Landbouw
• Kernenbeleid
• Dorpshuizen
• Ontwikkelagenda
• gebiedsagenda ZWH
• Agenda IJsselmeerkust

CDA Súdwest-Fryslân in de gemeenteraad
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Theunis 
de Vries

Jos 
de Boer

Johan 
Steenbeek

Rinske 
Poiesz-Zijlstra

Pieter 
Greidanus

Ultjse 
Wiersma

Bettie 
Tamminga

Petra 
van den Akker 

(voorzitter 
commissie)

Douwe 
Attema

Pieter 
de Vries

Uilkje 
Attema-de Groot

Anneke 
Koster-Klijnstra

Arjen 
Doedel

Bauke 
Dam

Jorrit 
Jorritsma

Steunfractie Fractieondersteuning

Doarp, Stêd en Omkriten

• Ruimtelijke Ordening en Volks-
huisvesting

• Monumentenzorg
• Vergunningverlening
• Verkeer en Vervoer
• Openbare werken
• Duurzaamheid
• Water
• Recreatie en toerisme.

Boarger en Mienskip

• Kernenbeleid
• Leefbaarheidsprojecten
• Sociale zaken, werk en zorg
• Onderwijs
• Jeugdbeleid
• Cultuur
• Frysk

Bestjoer en Finânsjes 

• Financiën
• Lokale lastendruk;
• Veiligheidsbeleid;
• Communicatie;
• Dienstverlening;
• Regionale aangelegenheden;
• Intergemeentelijke samenwerking;
• Brandweer;
• Economische Zaken;
• Grondzaken;
• Handhaving en toezicht;
• Burger en bestuur.

Raadscommissies
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Afscheid fractieleden
De laatste raadsvergadering van 2017 stond in het teken van het vertrek 

van een aantal raadsleden. Pieter Dijkstra, Jentje Steringa en Theunis de 

Vries hebben de raad van Súdwest-Fryslân verlaten. Met de kanttekening 

dat Theunis voor de CDA-fractie de eerste opvolger is. 

Pieter Dijkstra

Pieter Dijkstra heeft een lange staat 
van dienst. Twee raadsperioden in de 
gemeente Súdwest-Fryslân en daar-
voor ook al actief in de gemeenteraad 
van Bolsward. Bij de ledenvergadering 
in 2010 gaf Pieter aan, zich graag 
beschikbaar te stellen voor de nieuwe 
gemeente. 

Pieter destijds:”Ik wil graag opnieuw 
in de raad. Ik heb er zin in en heb veel 
energie om me in te zetten voor Bols-
ward en alle inwoners van Súdwest-
Fryslân.” 

Pieter heeft geen enkele moeite 
gehad met de schaalsprong van de 
relatief kleine gemeente Bolsward 
naar het grote Súdwest-Fryslân. In 
de debatten was Pieter altijd kort en 
krachtig. De eerste raadsperiode in de 
commissie Doarp, Stêd en Omkriten, 
de tweede periode in de commissie 
Boarger en Mienskip. In deze commis-
sie vroeg Pieter regelmatig aandacht 
voor de invulling van het Stadhuis 
Bolsward. En die invulling komt er!

Naast de politiek heeft Pieter ook be-
stuurlijke functies en vrijwilligerswerk 
vervuld. Terecht dat Pieter eerder 
daarvoor al een Koninklijke onder-
scheiding heeft gekregen. 

Jentje Steringa

Jentje Steringa heeft een vergelijk-
bare staat van dienst. Jentje stond 
als fractievoorzitter van CDA Bols-
ward, vanuit een werkgroep, aan de 
wieg van Súdwest-Fryslân. Hij vond 
de overgang van Bolsward naar 
Súdwest-Fryslân geweldig. Ik noem 
de ontwikkelingen in de landbouw, het 
nieuwe bestemmingsplan Buitenge-
bied, de nieuwe afsluitdijk –DNA-, het 
dossier windmolens. Onderwerpen die 
bij Jentje in goede handen waren. 

Een van de eerste acties van Jentje 
was de motie in de Raad om de 
Kruiswaterbrug in de A7 bij Bolsward 
te vervangen door een aquaduct. Bij 
het afscheid heb ik al voorspeld dat 
dit nog een keer gebeurd, het is een 
kwestie van lange adem. Jentje heeft 
het politieke werk altijd tot in de details 
voorbereid, wilde het altijd goed doen, 
en dat is geslaagd. Daarnaast heeft 
Jentje als penningmeester en als DB 
lid van de fractie, meegewerkt aan het 
goed functioneren van de fractie. Het 
politieke werk ligt aan de basis van de 
Koninklijke onderscheiding die hij op 
14 december jl. kreeg uitgereikt.

Theunis de Vries

Theunis de Vries is 15 december 2016 
geïnstalleerd als raadslid. Theunis zat 
eerder 4 jaar in de raad van Nije-
furd. Daarvoor heeft Theunis lange 
tijd meegedraaid als steunfractielid. 
Deze raadsperiode is dus veel te kort 
geweest. Voor de fractie is het ook 
jammer dat Theunis niet meer in de 
raad zit, want de zuidwesthoek van 
onze gemeente is nu ondervertegen-
woordigd. In zowel de fractie als in de 
raad heb ik mijn waardering uitgespro-
ken omdat Theunis steeds het geduld 
heeft opgebracht, ik gebruik zijn eigen 
woorden:” …Om zes jaar op de reser-
vebank te zitten”. 

Theunis heeft zich laten zien in de 
gemeente, was bijna altijd op de frac-
tievergaderingen, maar een vervolg 
op het raadlidmaatschap zat er niet 
in. Maar wie weet, we hebben een 
grote fractie en Theunis is de eerste 
opvolger. Theunis zijn motto; “Niet 
moeilijk doen als het makkelijk kan”, 
kenmerkt zijn karakter. Theunis pakt 
nu eerst een aantal andere hobby’s op 
zoals reizen. 

Namens de fractie en 
steunfractie: 

Pieter, Jentje en Theunis, 
bedankt voor jullie inzet 

voor het CDA!

Douwe Attema 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân
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Na een dynamisch verkiezingsjaar maken Gea Wielinga en Maarten 

Offinga weer onderdeel uit van het nu nieuwe college van CDA/PvdA/VVD/

GroenLinks. Aan hen de vraag welke ambities zij hebben en welke doelen 

ze nastreven. 

Gea Wielinga: “Ik ga mij richten op Ruimtelijke ordening, 
Zorg-WMO, de omgevingswet, Sport, de projectagenda 
Bolsward en Sneek en het grondbedrijf”. Maarten richt zich 
op: Financiën, Economische zaken, Landbouw, Kernen-
beleid, Ontwikkelagenda/IJsselmeer Agenda/ Afsluitdijk-
project. Beiden vinden ze het een grote eer om namens 
het CDA weer wethouder te mogen zijn in deze prachtige 
gemeente. 

Gea Wielinga

Ruimtelijke ordening en de omgevingswet zijn vertrouwde 
onderdelen in de portefeuille van Gea. Ze wordt door vriend 
en vriend (want vijanden heeft ze niet) zeer gewaardeerd 
door haar kundigheid en inhoudelijke kwaliteiten. De omge-
vingswet is een grote nieuwe uitdaging omdat de werkwijze 
voor aanvragen behoorlijk gaat veranderen. De nieuwe 
wet wordt wellicht in 2020 operationeel. Daarnaast gaat 
Gea zich richten zich op “Sport en zorg-WMO”. Een vitale 
samenleving is een persoonlijk uitdaging van haar. Ze staat 
bekend als een sportieve wethouder, die regelmatig hard-
loopt en van skiën houdt en streeft naar goede sportvoor-
zieningen voor onze inwoners. Daarnaast blijft de zorg/wmo 
een belangrijk speerpunt voor haar. Daarnaast gaat zij zich 
actief bezighouden met de project agenda’s Bolsward en 
Sneek. Eenvoudig gezegd: welke ingrepen in de binnenste-
den zijn nodig om de leefbaarheid aantrekkelijk te houden.  

Maarten Offinga

Het “kernenbeleid” was enigszins afgezakt en aan Maarten 
is nu de uitdaging om een van de parels van Súdwest-Frys-
lân weer elan te geven. Financieel staat Súdwest-Fryslân 
er goed voor en ook deze bestuursperiode past Maarten op 

de gemeentelijke financiën: “Mijn doel is geen belastingver-
hogingen. Een van de speerpunten uit het CDA-programma 
is de werkeloosheid terug te dringen naar 4%. Via econo-
mische zaken gaan we dit realiseren.” Maarten blijft zich 
inspannen voor de realisatie van een grotere nieuwe sluis 
in de afsluitdijk. Voor het eerst heeft Súdwest-Fryslân een 
serieuze landbouw agenda en samen met de agrariërs/
ondernemers is de ambitie om landbouw en duurzaamheid 
samen te voegen. Maarten zal zich daarnaast richten op de 
lobby agenda richting de provincie, Den Haag en Brussel 
voor de ontwikkelagenda IJsselmeerkust. 

CDA-geluid

Samenvattend hebben beide wethouders prachtige porte-
feuilles waarmee ze een duidelijke rol in onze gemeente 
kunnen gaan vervullen. Hiermee gaan zij het CDA-geluid 
meer onder de aandacht brengen en staan zij voor goede 
zorg, sport, voor een vitale samenleving en voor de kwets-
bare mensen in onze gemeente. Ook voor een omgeving 
waarin agrariërs kunnen ondernemen en nieuwe uitdagin-
gen oppakken met oog voor duurzaamheid en biodiversiteit. 
Samen bouwen aan een sterke vitale gemeente waarin 
iedereen mee doet, de lokale economie inspeelt op de toe-
komstige uitdagingen en waarin iedere inwoner goed kan 
wonen, werken en leven in ieder dorp, wijk of stad.  

We gaan Súdwest-Fryslân met elkaar 
mooier kleuren.

Gea Wielinga en Maarten Offinga 
Wethouders CDA 

gemeente Súdwest-Fryslân

Aan de slag!
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Even voorstellen …
Zoals u in veel artikelen en op veel 
plaatsen in dit blad kunt lezen, is 
de politieke organisatie van uw 
CDA Súdwest-Fryslân veranderd. 
Nieuwe gezichten op nieuwe posi-
ties maar ook oude bekenden die 
wellicht een wat ander takenpakket 
hebben gekregen. Om de mensen 
op een rijtje te zetten hebben we in 
het midden van dit ledenblad voor u 
een overzicht geplaatst. 

Daarnaast vinden we het leuk om 
de mensen persoonlijk aan u voor te 
stellen. Deze keer hebben we Bauke 
Dam gevraagd iets over zichzelf te 
vertellen. Ook kunt u alle raadsleden 
aan het werk zien, ook live, (via inter-
net) tijdens de raadsvergadering als u 
inlogt via de site van de gemeente.

Wilt u meer weten over uw raadsleden 
en wethouders, en wilt u niet wachten 
tot een volgend ledenblad? Kijk dan 

vooral op onze website www.cda-swf.
nl onder “Onze mensen” of scan de 
QR-code hieronder. Hier staan al uw 
vertegenwoordigers. Zij stellen zich 
graag aan u voor!

Carin Boersma-Staats 
Bestuurslid CDA 
Súdwest-Fryslân 

PR en communicatie

Bauke Dam
Op 1 februari 2018 ben ik benoemd als raadslid in de gemeenteraad van 

Súdwest-Fryslân. Namens het CDA zit ik in de commissie Doarp, Stêd & 

Omkriten (DSO). Een mooie maar ook verantwoordelijke taak. Met hele 

interessante onderwerpen in deze commissie zoals ruimtelijke ordening, 

vergunningen, verkeer, openbare werken en duurzaamheid.

Ik woon samen met mijn partner en 
zoon in Witmarsum, 14 maart jl. ben 
ik 34 jaar geworden. Als planner ben 
ik werkzaam bij Omrin Bedrijfsafval. 
In mijn vrije tijd ben ik de afgelopen 
jaren betrokken geweest bij het 
‘Heamiel Comité’ te Bolsward. Eerst 
als bestuurslid en de laatste jaren als 
voorzitter. Een boordevol programma 
vol evenementen voor jong en oud en 
veel ruimte voor cultuur. 

Daarnaast ben ik al vele jaren betrok-
ken bij Volleybalclub Bolsward. Hier 
mag ik graag in het herenteam in mijn 
vrije tijd een balletje slaan. Een prach-
tige sport waarbij je de beste resulta-
ten behaald wanneer je als team goed 
samenwerkt.

Als geboren en getogen inwoner van 
de gemeente Súdwest-Fryslân zet 
ik mij graag in om deze grote, mooie 
gemeente nog grootser te maken. 
Op het gebied van wonen, werken en 
recreëren in de stad, de dorpen en het 
buitengebied. Ik vind dat iedereen die 
dat kan, zijn steentje bij moet dragen 
in de samenleving. De inwoners, de 
bedrijven en ook alle organisaties en 

(sport)verenigingen moeten hiervoor 
de kans krijgen om dit op een goede 
manier te doen. Daarvoor moet er een 
goed georganiseerde gemeente zijn 
die de juiste voorwaarden en facilitei-
ten verzorgt voor ieders ontwikkeling. 
Van sportfaciliteit tot milieustraat. Van 
veilige kruispunten tot ruimte voor 
ondernemers. Van levendige centra 
tot leefbaar platteland.

Een gemeenteraadslid kan hier als 
volksvertegenwoordiger een belangrijk 
steentje aan bijdragen. Door goed te 
luisteren naar de inwoners, onderne-
mers en organisaties en vooral ook 
door zichtbaar te zijn.

Het barst in deze gemeente van 
goede ideeën en enthousiasme. Als 
gemeente heb je een belangrijke taak 
om dit te stimuleren en dit samen tot 
een degelijke uitvoering te brengen. Ik 
ben voor een gemeente die faciliteert 
en niet hindert. Zodat een sterke sa-
menleving het best tot zijn recht komt.

Het CDA wil een brede volkspartij zijn, 
die naast gerechtigheid, solidariteit en 
goed rentmeesterschap ook gespreide 
verantwoordelijk als pijler heeft. De 
partij van de eerlijke samenleving. Met 
andere woorden: Samen voor een 
gemeente die we door willen geven. 
Als betrokken inwoner en vader ga ik 
hier voor. 

Bauke Dam 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân 
commissie DSO
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Mei in prachtige film op de eftergrûn, moaie muzyk op de foargrûn, 

prachtige teksten songen troch trije toptalinten, allegearre tige ferbûn oan it 

Iepenloftspul fan Jorwert, binne alle ynwenners fan Littenseradiel noch ien 

kear meinommen yn it ôfskied fan harren gemeente.

Wibo Smits en Tsjerk Kooistra hiene der in jier oan wurke. 
Yn desimber wie der yn Winsum de útfiering fan de filmfer-
telling “It  Greidehert”. It wie prachtich, in bytsje nostalgysk 
en tige emosjoneel. Alle 29 doarpen kamen yn sfearbylden 
foarbij, opnames fanút de loft mei in drone ôfwiksele mei 
bylden fan de trein dy’t troch de greiden rydt, fan Mantgum 
oant Boazum, moaie griene greiden, kij, noflike doarpen, 
bliere minsken, rom sicht. 

Winskelistje

Alle goeds fan doe wol je graach werom sjen, ek as de 
gemeente opgiet yn gruttere buorgemeentes. De gemeente 
Littesnseradiel hat ferline jier alles yn in winskelistje set. 
It giet faaks om wichtige saken lykas it iepenhâlden fan 
basisskoallen, doarpshuzen, sportfersjennings, ensfh. Mar 
ek in iepenloftspul yn Jorwert is fan belang, it berneiepen-
loftspul, de Freulepartij, Swimbad de Klomp yn Wommels, 
de Slachtemarathon, Tsiispakhús Wommels, Lytse farwe-
gen, tal fan saken wêrfan de  útstrieling net stoppet by de 
gemeentegrins. Littenseradiel giet der net mear oer. It listje 
is ynlevere, de saak is oerdroegen.

Nije tiden

Yn oanrin nei de ferkiezingen fan 22 novimber moast der 
kampanje fierd wurde. Foarhinne yn Littenseradiel in saak 
fan in hantsjefol minsken, goede ideeën en in soad ynset. 
Yn de nije situaasje net minder. Alles op in gruttere skaal, 
romtlik mar ek kwa organisaasje. Moai om mei te meit-

sjen. En no moat it wiermakke wurde. In soad minsken 
ferwachtsje it ien en oar fan de nije gemeente. Hoe komt it 
mei de belêstingen, de miljeustrjitte, it snoeiôffal, de WMO 
ensfh.. Ik wurd der faak op oansprutsen.

Skaalfergrutting

In oare skaal, langere lyntsjes, in oare oanpak. Ik sjoch it no 
al om my hinne, de wethâlders komme fertellen wat der spi-
let yn de nije gemeente, ein febrewaris wie der in nijsgjirrige 
jûn oer tûk ûndernimmen en dwerstinke; ynspirearjend, en 
organisearre troch Súdwest-Fryslân. Yn it sosjaal domein 
kin ik no rjochtstreeks mei de wethâlder yn debat om’t wy 
net mear ôfnimmer binne fan wat der yn Súdwest-Fryslân 
bard mar sels de regy ha.

Nije ynbring 

It is goed wenjen yn de 15 doarpen dy’t nei Súdwest-Frys-
lân gien binne. Wij wiene faak de meast feilige gemeente 
fan Nederlân.  It griene greidehert mei moaie rinpaden, 
prachtige farwegen, in soad kultuer, in soad griene enerzjy, 
it brûst en sit nea stil. Myn slogan by de ferkiezing wie:”Ik 
deal far in diel fan Littenseradiel”, ik sil probearjen it wier te 
meitsjen.

Ultsje Wiersma 
Raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Littenseradiel,

It Greidehert yn trijen splitst
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Uw
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hier?

Mail naar bestuur@cda-swf.nl

www.cda-swf.nl
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en verschijnt twee keer per jaar: in het voorjaar en in het 
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Kaepwei 11, 8611JL Gaastmeer - 0515 46 98 91 - info@bouwbedrijfleenstra.nl
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17 april 2018, 19.45 uur

Algemene 
ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van CDA 
Súdwest-Fryslân, u als lid, van harte 
uit voor het bijwonen van de algemene 
Ledenvergadering.

Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur

Locatie:

MFC  De Mande 
Tramstrjitte 2a 
8771 RS  Nijland 

Agenda:
1. Opening 
2. Vaststellen agenda huishoudelijk 

deel van de vergadering
3. Mededelingen
4. Ingekomen en verstuurde stukken
5. Vaststellen notulen Algemene le-

denvergadering oktober 2017 (zie 
elders in dit blad) 

6. Terugblik Gemeenteraadsverkie-
zingen 2017 en coalitievorming 
(door campagnevoorzitter Marten 
Hoekstra en de CDA-wethouders: 
Maarten Offinga of Gea Wielinga)

7. Uit de fractie en de raad (door 
fractievoorzitter Douwe Attema) 

8. Financiën
• Financieel resultaat 2017 t.o.v. 

2016 

Korte pauze 

9. Gastspreker

Sander de Rouwe 
gedeputeerde bij provincie Fryslân 
en informateur gemeentebestuur 
Súdwest-Fryslân

10. Afscheid voormalig fractieleden 
Jentje Steringa en Pieter Dijkstra

11. Afscheid bestuursleden Samantha 
Jansma, Marius Kastelijn en Mat-
thijs Beute

12. Rondvraag
13. Sluiting

Bestuur

(concept-)Verslag ALV 28 oktober 2018

Koudum 
aanwezig ruim 40 leden 

Opening

De voorzitter opent de vergadering 
en verontschuldigt de bestuursleden 
Matthijs Beute, Hans Hettinga en 
Samantha Jansma die afwezig zijn. 
Vervolgens geeft ze omwille van de 
tijd (inleider van deze avond Harry van 
der Molen moet uiterlijk om 20.30 uur 
weg i.v.m. een werkbezoek naar Brus-
sel) het woord aan de spreker: Harry 
van der Molen uit Leeuwarden, sinds 
dit voorjaar Tweede Kamerlid voor het 
CDA. 

Harry van der Molen

Van der Molen vertelt over zijn ervarin-
gen de eerste maanden in Den Haag. 
Hij komt als kamerlid op verschillende 
plekken maar vindt het zeer pret-

tig ook in Friesland uitgenodigd te 
worden. 

”Het was wel wennen, ben je net 
TK-lid en dan al meepraten over de 
formatie. Wethouder zijn is een drukke 
baan maar dan ben je in je eigen om-
geving en kun je op de fiets naar huis 
i.t.t. tot het Tweede Kamerlidmaat-
schap. Maar er zijn veel leuke nieuwe 
collega’s ook bij de andere partijen. 
Mooi dat er uit alle drie noordelijke 
provincies een CDA-er in de tweede 
kamer zit”. Hij ziet het als zijn taak om 
”Friesland uit te venten. Aandachts-
punten: infrastructuur, kloof stad-
platteland. Het formatieproces was 
een boeiende tijd. Rekening houden 
met elkaar en toch proberen zoveel 
mogelijk CDA in het regeerakkoord te 
krijgen. Dat is aardig gelukt”, aldus het 
kamerlid.

Vragen en opmerkingen uit de zaal 
aan de spreker:

Jaaroverzicht 2017, bestuur CDA Súdwest-Fryslân

Het afgelopen jaar stond voor het bestuur vooral in het teken van de gemeen-
teraadsverkiezingen op 22 november 2017. en de bijbehorende gemeentelijke 
herindeling. 

Er zijn drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden, namelijk in Poppenwier, 
Bolsward (extra) en in Koudum.

De leden hebben 2 exemplaren van CDA-Nieuws ontvangen. Dit is tevens de uit-
nodiging voor de Algemene Leden Vergaderingen.  Tevens is er één schriftelijke 
uitnodiging per post aan de leden verzonden.  

Het bestuur telde in 2017 acht leden:
• Catharina van Staveren (voorzitter)
• Hans Hettinga (vicevoorzitter)
• Bianca Domhof (secretaris)
• Matthijs Beute (penningmeester)
• Carin Boersma-Staats (PR en communicatie)
• Samantha Jansma (lid)
• Broer Witteveen (lid)
• Marius Kastelijn (lid)

Hierbij wil het bestuur nogmaals  iedereen bedanken voor de inzet en de inspan-
ningen (zichtbaar en onzichtbaar, zowel voor de schermen én achter de scher-
men) in het afgelopen jaar.

Bianca Domhof, 
secretaris bestuur 

CDA Súdwest-Fryslân 
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Bestuur

Arjen Doedel en Johan Steenbeek: 
Leenstelsel is niet veranderd, jammer!

Marten Hoekstra: ”Op de radio was de 
voorzitter van het CDJA te horen, die 
deze zaak op het congres aan de orde 
wil stellen. Van der Molen zegt dat 
een hele goede zaak te vinden, ”We 
moeten altijd ook intern de discussie 
aan gaan”. 

Uilkje Attema: ”Er gaan zorginstel-
lingen dicht, de wijkverpleging krijgt 
steeds minder budget, in zorghuizen 
zijn ruzies en vindt mishandeling 
plaats, de kinderen kunnen het niet 
aan. Hoe hier mee om te gaan?” 
Harry: ”Zorg is en blijft een belangrijk 
aandachtspunt.”

U. de Jong merkt op dat hij graag Ma-
deleine van Toorenburg in het kabinet 
ziet en Dekker eruit. Pleit hij ervoor 
om van Justitie 2 ministeries te ma-
ken: 1 voor veiligheid, 1 voor justitie. 

Johan Steenbeek vraagt: ”Hoe ga je 
om met het sluiten van compromis-
sen?” Harry zegt dat dat inherent is 
aan ons systeem.

Rinske Poiesz: ”Ik word regelmatig 
op straat aangesproken op de Wet 
Hillen”. Harry zegt dat te begrijpen qua 
rechtvaardigheidsgevoel, het is een 

moeilijke maatregel. Maar let ook op 
het totale pakket.

Broer Witteveen: ”Wat zijn de belas-
tingvoordelen?”

Pieter Greidanus: Hij merkt op dat de 
Schoo-lezing van Buma slecht geval-
len is. Harry reageert dat er tussen 
de berichten in de krant en de inhoud 
van de toespraak zelf een wereld van 
verschil zit. Er wordt Buma onrecht 
gedaan. Goed nadenken over hoe we 
er als partij in staan. 

Een lid uit Bolsward vraagt aandacht 
voor de controle op de ontwikke-
lingshulp, daar moet CDA kritisch op 
wezen en bepaalde landen uitsluiten. 

Ultsje Wiersma: “Aandacht voor 
de Balkenende norm in relatie tot 
topsalarissen?” Harry: “Onder nieuwe 
contracten kan daar beter op gestuurd 
worden.”

Uilkje Attema: Zij ergert zich aan het 
feit dat Buurtzorgvertegenwoordigers 
naast de staatssecretaris zitten. Terwijl 
deze organisatie een belastingschuld 
heeft van jewelste. 

Elske Damstra: “Een vluchteling is ge-
nomineerd voor een prijs in het MCL. 
Supersnel geïntegreerd. Investeren 
in opleiding is dé factor om uit de bij-

Harry van der Molen in het vuur van zijn betoog stand te komen!” Harry: “Dit verschilt 
natuurlijk per vluchteling, dit is niet 
weggelegd voor laaggeletterden.”

Vervolgens bedankt de voorzitter 
Harry van der Molen voor zijn enthou-
siaste verhaal en wenst hem veel 
succes toe, de komende tijd. 

Huishoudelijk deel van de verga-
dering

De agenda wordt ongewijzigd vastge-
steld 

Mededelingen

De voorzitter gaat in op de ontstane 
situatie rond de kandidatenlijst. Pieter 
Dijkstra is van de lijst af, omdat er niet 
op tijd een handtekening te organise-
ren was onder een noodzakelijk for-
mulier voor de kandidaatstelling (i.v.m. 
verblijf in het buitenland) Deze zaak 
is met Pieter uitgepraat. Mevrouw K. 
vd Berg merkt op dat dit niet kan, de 
lijst was vastgesteld op de vorige ALV, 
daar kun je niet zomaar van afwijken.  

Verslag vorige vergaderingen (ALV 
april en juni 2017)

U. de Jong mist de ingediende amen-
dementen in het verslag. De secretaris 
zorgt dat deze in het verslag van deze 
vergadering meegenomen worden. 
Het ging om de volgende amende-
menten: 

Rinske Poiesz: 
Onder 3.2 Welzijn en Zorg
• Het CDA SWF wil maatregelen om 

armoede te bestrijden en daarmee 
opkomen voor de kinderen die in 
armoede opgroeien.

• Het CDA SWF wil adequate maat-
regelen voor het voorkomen van 
schulden.

Onder het kopje CDA SWF wil:
• Een gemeentelijke aanpak van 

armoedebestrijding en een goede 
schuldhulpverlening

Ulfert de Jong: 
Onder 1.3 De leefomgeving, “het CDA 
SWF wil” toevoegen: 
• Dat politiebureaus in kleine kernen 

zoveel mogelijk open moeten 
blijven. Als voorbeeld noemen we 
bureau Koudum, één van de aller-
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Luisterend oor in de ledenvergadering

eerste eerste Rood, Wit en Blauw 
vestigingen in Nederland.

Bij “2.2 In onze gemeente is veel 
waterrecreatie, we hebben hier veel 
kanalen en meren.” De zin “Investeren 
in enz.”, te mager te vinden voor ons 
programma, volgens hem dekt de vlag 
de lading niet. Hij stelt de volgende 
aanvullingen voor:
• Streeft naar het goed onderhou-

den van onze meren en kanalen 
t.b.v. van bewoners, recreanten 
en een goede waterhuishouding. 
Dus aandacht voor: Baggerwerk, 
beschoeiingen en kunstwerken. 

• Maakt zich hard voor het uitbrei-
den van sloepen- (elektrisch en 
diesel) en kanoroutes. Ook een 
goede bebording maakt hier deel 
van uit.    

Uit de fractie en de raad

Douwe Attema meldt
• Rondweg Warns, er is sprake van 

onenigheid binnen de actiegroep, 
maar het geld is er inmiddels van-
uit de gemeente en provincie

• Qua windpark (IJsselmeer en 
Hidum Houw) heeft de gemeente 
zich bij de besluiten neergelegd

• Het woonplan is vastgesteld
• Er wordt vanaf 2030 rekening 

gehouden met krimp
• Bestemmingsplan buitengebied is 

vastgesteld
• Bestemming oude gemeentehui-

zen: Bolsward wordt museum, 
Workum heeft met de Klameare in 
het oude gemeentehuis een cultu-
rele functie gekregen, Witmarsum 
heeft zorgfunctie gekregen en 
naar verwachting komt het met 
IJlst ook wel goed.  

• miv 1-1-2018 gaat gemeenteraad 
naar Sneek.

Gea Akkerman-Wielinga meldt dat 
Maarten Offinga zich laat excuse-
ren, hij is wegens werk verhinderd. 
Het eind van deze bestuursperiode 
nadert. De 1e periode was spannend, 
uiteindelijk is de gemeente door vriend 
en vijand geprezen voor het kernen-
beleid, dat wordt landelijk nauwlettend 
gevolgd. De 2e periode was inhou-
delijk heel pittig. Zowel voor Maarten, 
door de zorgelijke financiële situatie 
en de bezuinigingen, als voor Gea qua 
zorgdomein. Aantal moeilijke dossiers, 
maar luxe van 2 wethouders en grote 
fractie in de raad. De CDA-fractie doet 
niet aan populistisch gedrag en acteert 
altijd op inhoud. Daar is binnen het 
gemeentehuis veel waardering voor 
ook van de gemeenteambtenaren en 
de collega’s. De komende weken nog 
een begroting te gaan. 

Begroting 

Bij afwezigheid van de penningmees-
ter licht de voorzitter de begroting kort 
toe. 

Campagne en Gemeenteraadsver-
kiezingen

De CDA afd. Smallingerland is geïn-
teresseerd in onze uitgaven. Marten 
licht de campagne toe: op 2 november 
is er een jongerendebat, op 7 novem-
ber is er een debat over de landbouw 
georganiseerd door de LTO Noord afd. 
en op 16 november is er een avond 
over de economie met Edwin Zijlstra. 
De posters en flyers zijn/worden 
gedrukt, de sandwichborden ook en 

er zijn 100 canvasdoeken. Er is een 
oproep gedaan onder de leden voor 
een financiële bijdrage. En er is een 
digitale kandidaten nieuwsbrief ontwik-
keld.

Ongeacht de uitslag is er op 24 
november een bedankavond voor de 
vrijwilligers in De Mande in Nijland.

Rondvraag
• Vraag over bestemmingsplan: 

Douwe Attema vraagt dit na
• Afmelding Bakker
• Uiltje Attema meldt Pieter vd Valk 

af, hij is eerder deze week vader 
geworden. 

• Ultsje Wiersma meldt n.a.v. het 
Windpark Fryslân dat elk nadeel 
zijn voordeel heeft: we worden 
in 1 klap de groenste gemeente. 
En het levert ook nog geld op, er 
wordt t.z.t. circa  0,5 miljoen per 
jaar in een groenfonds gestopt. 

• Vraag of de bevolking wel goed 
wordt gehoord, kijk bijvoorbeeld 
naar Urk.

• Gea zegt hierover: De raad was 
altijd tegen. Het Rijk heeft ons 
echter overruled. De gemeente 
heeft besloten om zich constructief 
op te stellen ‘’Als het een feit is, 
verleent de gemeente de vergun-
ning’’

• De voorwaarden zijn dan: 5 ton 
per jaar, er komt licht op de mo-
lens en de nieuwste technieken 
worden toegepast.  

• Arjen Doedel: RWS komt een 
peilbesluit voor het IJsselmeer. 
Dit heeft grote gevolgen voor de 
buitendijkse gebieden de Worku-
mer Waard, de holle Poarte en it 
Soal. Hij roept op dit goed in de 
gaten te houden. Verder meldt hij 
dat er in Zurich zorg is over de 
omgevingsadviesraad rond Hidum 
Houw, deze valt uit elkaar.

• Uilkje Attema vraagt iedereen de 
site van het CDA in de gaten te 
houden en de poster in het CDA-
nieuws te gebruiken. 

Vervolgens sluit de voorzitter om 
22.00 uur de vergadering en bedankt 
alle aanwezigen voor de inbreng.

Bianca Domhof, 
secretaris bestuur 

CDA Súdwest-Fryslân 
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Fractie
Douwe Attema
Fractievoorzitter
De Draei 54, 8621 CZ Heeg 
0515-442800 
fractievoorzitter@cda-swf.nl

Petra van den Akker
It Swee 2, 8604 VR  Sneek 
0515-418400 
p.vandenakker.cda@sudwestfryslan.nl 

Uilkje Attema-de Groot
Tichtset 7, 8711 KS  Workum 
06-46565178 
fractiepenningmeester@cda-swf.nl

Bauke Dam
Koudehuisterdijk 9, 8748 CR  Witmarsum 
0517-235824 
b.dam.cda@sudwestfryslan.nl

Arjen Doedel
De Geep 30, 8754 BJ  Makkum 
06-57329569 
a.doedel.cda@sudwestfryslan.nl

Pieter Greidanus
Marsdiep 11, 8602 CJ  Sneek 
06-25211828 
p.greidanus.cda@sudwestfryslan.nl

Jorrit Jorritsma
Butenbuorren 1, 9013 CC  Poppenwier 
0566-602602 
j.jorritsma.cda@sudwestfryslan.nl

Anneke Koster-Klijnstra
Merkelstrjitte 32, 8625 HZ  Oppenhuizen 
0515-559345 
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl 

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

Pieter de Vries
Friezenburg 37, 8702 AD  Bolsward 
06-22331408 
fractiesecretaris@cda-swf.nl

Ultsje Wiersma
De Koarte Baan 13, 8731 DX  Wommels 
0515-332501 
u.wiersma.cda@sudwestfryslan.nl

Bestuur
Catharina van Staveren
Voorzitter 
Uitwellingerga 
voorzitter@cda-swf.nl 
06-23245122 

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

Bianca Domhof
Secretaris 
Gaast 
secretaris@cda-swf.nl 
06-13914649

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

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

Samantha Jansma
Algemeen bestuurslid
Sneek
06-57268293

Broer Witteveen
Algemeen bestuurslid 
Itens 
b.witteveen1953@gmail.com

Marius Kastelijn
Algemeen bestuurslid 
Wieuwerd 
menakastelijn@kpnmail.nl

Gea Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkelingen, 
Omgevingswet, Grondexploitatie, Agenda 
Sneek-Bolsward, Zorg/WMO, Sport
secr.akkerman@sudwestfryslan.nl 

Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën, Economische 
zaken, Landbouw, Kernenbeleid, Dorps-
huizen, Ontwikkelagenda, gebiedsagenda 
ZWH, Agenda IJsselmeerkust.
secr.offinga@sudwestfryslan.nl 

Wethouders


