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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen.
Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave. Wij gaan ervoor en
hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons
bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken
toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg
ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en
betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen
we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN
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Van de vicevoorzitter

Laten we liever spreken van uitdagingen
Op één van de warmste februaridagen ooit, schrijf ik dit artikel. Wij leven
in een tijd van weerrecords en –extremen. Meteorologen en klimatologen
hebben het er druk mee, maar maken zich ook zorgen. Zorgen om de
klimaatontwikkeling, maar misschien meer nog om de reacties daarop van
politici, bedrijven en individuen.
Een aantal maakt zich grote zorgen en vraagt zich af, hoe
we deze aarde willen doorgeven aan volgende generaties.
Er zijn er die vinden dat andere zaken belangrijker zijn.
Wij zijn van het CDA en hechten derhalve grote waarde aan
Rentmeesterschap, Solidariteit, Gerechtigheid en Gespreide verantwoordelijkheid. Ik moet het eerste onderwerp
nog tegenkomen dat totaal buiten deze vier uitgangspunten
om gaat. Integendeel, elk onderwerp zou door CDA-politici
getoetst moeten worden aan deze vier punten.

Doe wat je zegt
De mond ervan vol hebben is volstrekt onvoldoende, concreet maken daar gaat het om. Dat geldt voor gemeentelijke, provinciale, nationale en Europese politiek. Wat betreft
de tweede en de laatste konden we afgelopen maand weer
aan de bak. CDA-ers gaan stemmen, onze uitgangspunten
zijn het meer dan waard om ze te verdedigen.
Er komt de komende tijd veel op ons af. Op het gebied van
energievoorziening in de ruimste zin van het woord, grondwaterpeil, jeugdzorg, woningbouw en misschien zelfs de
brexit. Zomaar willekeurig een aantal onderwerpen. Zijn het
problemen? Laten we als CDA-politici liever spreken van
uitdagingen! Laten we met partners zoeken naar inventieve
oplossingen, daar wordt politiek boeiend van. En politici,
wellicht voor de zoveelste keer: ”Zeg wat je (niet) doet en
waarom, maar doe in ieder geval wat je zegt.”
In de voortgangsgesprekken met de gemeentelijke CDApolitici, die het bestuur op dit moment nog op stapel heeft
staan, zal o.a. aandacht worden besteed aan de openheid
die de raadsleden betrachten naar de burgers maar zeker
ook naar de leden. Wij willen onze raadsleden en wethouders scherp houden.

ren krijgen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau
de komende tijd (wellicht jaren) te maken met bestuurlijke
vernieuwing en zelfs een geheel nieuw bestuursmodel.
Kortom wat meer interactie kan de kwaliteit van een ALV en
de betrokkenheid van de leden ten goede komen. Natuurlijk
is het bestuur te allen tijde bereidt verantwoording af te leggen, maar éénrichtingsverkeer is niet ons streven.
Wij wonen allen in een mooie gemeente, die met 6 steden,
83 andere kernen en verder o.a. een lange kuststrook veel
te bieden heeft, niet slechts aan haar inwoners maar zeker
ook aan toeristen.

Ondanks veranderen in dankzij
Laten we ondanks energietransities, gaswinning, verzakking en verdroging onze gemeente en onze provincie mooi
houden. Laten we als leden van het CDA, samen met onze
politici, werken aan het verbeteren van de leefbaarheid
in onze gemeente en provincie. Laten we door inventieve
oplossingen het “ondanks” veranderen in “dankzij”!
Aan het weer kunnen we niet veel veranderen. Er wordt wel
van ons verwacht de we, voor zover dat in ons vermogen
ligt, de negatieve gevolgen van klimaatontwikkelingen
proberen te beperken.
Over onze ledenvergadering (ALV) van 11 april as. leest u
elders in dit blad. Ik volsta met te schrijven: “Weet u allen
van harte welkom!”

Wij ontmoeten u graag!
Pieter Dijkstra
vicevoorzitter
CDA-Súdwest-Fryslân

Meer interactie
Ook de leden verdienen aandacht van het bestuur. Wij
willen meer aandacht besteden aan ledenzorg. Daar hoort
ook bij dat wij proberen de algemene ledenvergaderingen
(ALV) aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld een ALV op
bijzondere locatie, bij een bedrijf, met daaraan verbonden
een excursie. We proberen sprekers uit te nodigen! Bestu3

Trouwe Schapen
De lente is weer in zicht en recent was ik op bezoek bij een agrarische
ondernemer in onze gemeente. De eerste lammeren lieten zich met
een vrolijk gebleeeer al gelden bij mijn aankomst. Heerlijk wat een
enthousiasme. Het deed mij gelijk denken aan de politiek.
Sorry; maar ook ik ervaar het, misschien wel net als u, dat
sommige politieke partijen erop los blèren om het blèren.
Het gaat dan niet meer om de inhoud van het gesprek maar
meer om herrie te maken, stampij te schoppen en onrust
te creëren. Eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk en ik
kan me daar knap aan ergeren. Blijkbaar wint blèren het
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vaker van de inhoud, goede argumenten en onderbouwde
verhalen.
En als dit soort spelers de verantwoordelijkheid krijgen
dan zijn het vaak “schapen in wolfskleren” die hele andere
bedoelingen hebben met de samenleving. Veelal staat dan

den, hoe vaak ze hun stem laten horen. Hun tegenstem.
Niks geen makke CDA-schapen maar een ferm tegengeluid. Een CDA-geluid om het verschil te maken voor onze
inwoners, bedrijven en agrariërs.
Gek genoeg is er een groeiende behoefte en zoekt de
samenleving naar een eerlijk, feitelijk tegengeluid. Het CDA
is een partij die voor haar principes staat en positie durft
te nemen. Het lijkt wel of de samenleving klaar is met de
splinterpartijen die alleen maar blèren.
Het was CDA-minister Wopke Hoekstra die in het nieuws
met zijn besluit rondom KLM ons weer een gevoel van trots
gaf. Een CDA-er die voor werkgelegenheid staat. Minister
Hugo de Jonge die het lef had om de marktwerking in de
zorg ter discussie te stellen, het was een gevoel van herkenning. CDA-ers die voor de zorg van mensen staan. Dat
is het mooie van het CDA: we staan ergens voor. Schapen
die het voortouw nemen leiden de kudde.

Kracht van de kudde
Die trouw aan het CDA maakt ons als mensen bijzonder
en heeft een bindende en verbindende kracht. Trouw aan
jezelf zijn waar je voor staat en trouw aan elkaar. De kracht
van samen, de kracht van een kudde. Wat zijn onze drijfveren en wat bindt ons als partij om samen doelen te verwezenlijken? Doelen als; een vitale zorgzame samenleving,
duurzaamheid, zuinig op ons landschap en iedereen doet
mee. We zijn als CDA-ers vaak ingetogen en gereserveerd
terwijl we een serieus verhaal en boodschap hebben. Het is
daarom belangrijk om elkaar te steunen en te bemoedigen.
Een kudde is een veilige basis om een stap voorwaarts
te maken. Schapen hebben als groep een bindingskracht
en daardoor geven ze elkaar veiligheid, geborgenheid en
kracht. En ja, als een schaap over de dam is dan volgen
er meer. Daar is vaak een proces aan vooraf gegaan van
afstemmen, overleggen en afwegen om een stap te maken.
Een werkwijze die past bij de zorgvuldigheid waarmee het
CDA in de samenleving beweegt en politiek bedrijft. Onze
raadsleden zijn vaak op pad om naar de verhalen van
inwoners, ondernemers te luisteren en er wat mee te doen.
Die trouw naar elkaar is betekenisvol en dat maakt ons als
CDA sterk.

Omkeren
hun eigen persoonlijke belang voorop of worden bevolkingsgroepen uitgesloten.

Klaar met blèren
Ik zie dit gedrag geregeld in de Raad, alwaar partijen op
wonderlijke gronden over ruimtelijke ordening, financiën,
zorg en sport enz. spreken. Spreken alsof ze de wijsheid in
pacht hebben en op kleine onderdelen het verhaal naar hun
hand weten te zetten. Ik ben dan trots op de rust van mijn
wethouder college Gea Wielinga, die met feiten de discussie weet te sturen. En het vraagt van onze CDA-raadsleden
scherpte, alertheid en de wil om koersvast te blijven. Het
mag gezegd worden en ik complimenteer onze Raadsle-

Pasen kent ook de bijzondere betekenis van het schaap.
Van “het voor elkaar zorgen” tot “de betekenis van bekeren”, of zeg liever, omkeren. Altijd lastig voor mensen.
Je omkeren van gedrag wat je zelf eigenlijk niet wilt. Het
omkeren naar jezelf, naar iets nieuws.
Ach en laat de rest maar blèren als wij een ander geluid
kunnen en willen laten horen.
Maarten Offinga
wethouder
CDA Súdwest-Fryslân
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Fractie

Van de fractievoorzitter
De fractie (inclusief steunfractie) is nu ruim een jaar onderweg en we
weten inmiddels wat we aan elkaar hebben. In het begin is het voor nieuwe
raadsleden aftasten en inwerken want de politieke vraagstukken zijn divers
en vaak lastig. En het zijn niet alleen raads- of commissievoorstellen
die op ons afkomen.Het is ook een veelheid aan mailverkeer,
voorlichtingsbijeenkomsten, bezoeken van stads- en dorpsbelangen etc.
En soms zijn we een doorgeefluik voor vragen en klachten.
Een ieder moet een politiek netwerk opbouwen en zijn of
haar weg daarin vinden. Dat is een mooi proces: wie zoekt
wie op, wie neemt het voortouw en wat is het resultaat. Het
is niet altijd vrijblijvend want naast het profileren als CDAer is er het belang van de coalitie en het belang van het
college. Het college moet haar werk goed kunnen doen en
de fractie kan en wil dan ook niet elke motie of elk amendement steunen. Ik ben me ervan bewust dat een fractiediscipline soms lastig is. We hebben ook afgesproken om geen
onnodige en overbodige moties te steunen. Samenvattend,
het is belangrijk om binnen de coalitie zaken aan de voorkant af te stemmen om verrassingen te voorkomen.

worden er levendiger door en dit verstrekt het politieke
debat.
Een aantal mensen die op de kieslijst van de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen stonden, draaien nu mee in
de drie CDA-commissies Doarp, Stêd en Omkriten (DSO),
Boarger en Mienskip (B&M) en Bestjoer & Finânsjes (B&F).
Een prima zaak want we moeten ook naar de toekomst
kijken, evenals naar mogelijke opvolgers voor de volgende
raadsperiode. Er is veel inhoudelijke kennis bij onze leden
en die kennis moeten we benutten.
Wat staat er de komende maanden op de politieke agenda?

Verfrissend is het experiment om in de raadszaal met een
interruptiemicrofoon te werken. De raadsvergaderingen
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Er moet een definitief besluit worden genomen over de
invulling van het Stadhuis Bolsward. Een mooi en ambitieus

Vanuit de Steunfractie
Jos de Boer is een van onze
steunfractie-leden en vertelt hier
graag wat dat werk voor hem
inhoudt
“Inmiddels ben ik al een aantal jaren actief als steunfractielid en draai ik volop mee in het campagneteam. De afgelopen campagne voor de provinciale verkiezingen was ik ook
kandidaat op plek nummer 17. Door al deze campagnes
kom je direct met de inwoners in contact. Vaak uitten zij hun
zorgen en verklaren waarom ze dit keer wel of niet op het
CDA stemmen. Persoonlijk vind ik dit de mooiste gesprekken en koester dit dan ook. Het is dan ook fijn, nadat de
campagne afgelopen is, weer met zijn allen aan de slag te
mogen met alle input die we hebben gekregen tijdens de
campagne.”
“Daarnaast zijn er genoeg andere dingen die spelen naast
een campagne. De politieke items worden weer besproken in de fractie en commissievergaderingen. Ik ben dan
ook blij dat ik zelf ook mee mag werken in de commissie
‘Bestjoer en Finânsjes’, vanwege de werkterreinen die deze
commissie beslaat.
plan waarbij de fractie benieuwd is welk investeringskrediet hiervoor verstrekt moet worden. Dit geldt ook voor de
exploitatiekosten.
De kadernota 2020 komt aan de orde. De kadernota is de
opmaat en de basis voor de begroting 2020. Ik ben ook
benieuwd naar de financiële berichten vanuit het Rijk.
Het woonplan voor de komende periode: voor wie gaan we
bouwen, in welke aantallen en waar.
En het sportcomplex de Rolpeal Workum is bijna klaar, de
opening is na de zomervakantie.
En ik ben benieuwd naar de uitkomst van de coalitieonderhandelingen vanuit de Provinciale verkiezingen. Heeft een
nieuw coalitieakkoord gevolgen voor onze gemeente? Voor
het landbouwbeleid, het dossier windmolens, zonneweiden,
etc.? We gaan het zien.

“Vooral communicatie, regionale aangelegenheden, burger
en bestuur, zijn onderwerpen die mij aanspreken. Dit voornamelijk vanwege mijn opleiding ‘communication and multimediadesign’. Al heeft de commissie Boarger en Mienskip
met de items Frysk en Cultuur twee prachtige punten die
mij ook zeer aanspreken. Voor nu blijf ik gewoon mijn ding
doen in de commissie Bestjoer en Finânsjes. Hierbij neem
ik ook actief deel aan de fractievergaderingen en campagne
activiteiten en zet ik mij in voor de verjonging van onze
partij. Daarmee heb ik het, net als bij de provinciale slogan,
goed voor elkaar!”
Mocht u verder vragen hebben of gewoon gezellig willen
kletsen; mail, bel of whatsapp mij gerust! Jos@uitsneek.nl
Jos de Boer
lid van de steunfractie
CDA Súdwest-Fryslân

Sander, succes met de onderhandelingen en de coalitievorming. Een intensieve en mooie tijd!
Douwe Attema
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân
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Fractie
Eerder heb ik geschreven over de ontwikkelagenda en de projecten. Er
zijn ook zaken die niet goed zichtbaar zijn maar minstens zo belangrijk.
In Sneek kan er nu bijvoorbeeld niet langs de Looxmagracht worden
geparkeerd vanwege de slechte onderhoudstoestand van de kademuur.
Dit speelt bij meer karakteristieke kaden in Sneek en Bolsward. Herstel
gaat veel geld kosten. Bovendien stijgen de aannemerskosten momenteel
erg snel.
Na de Statenverkiezingen zal de discussie over het bodemgebruik verder gaan. De veenweidediscussie en hoe de
landbouw zich binnen deze discussie verder kan ontwikkelen. Ik ben blij dat onze CDA Statenfractie dit samen met
de landbouwsector doet. Maarten pakt dit op binnen onze
eigen landbouwagenda, ook samen met de boeren.
Na de droge zomer van 2018 ineens veel meer aandacht
voor de funderingsproblematiek. Door die droge zomer en
de geringe regen in de afgelopen winter, zijn er in Nederland veel klachten en schademeldingen. Houten funderingspalen die door de lage grondwaterstand in contact
komen met de lucht, gebouwen die niet op een palenfundering staan en waar schade optreedt door het zakken van
de ondergrond. In zijn algemeenheid zijn eigenaren zelf
verantwoordelijk voor de fundering van hun woning of boerderij, maar je zult maar schade hebben en geconfronteerd
worden met forse herstelkosten. Wij gaan hierover vragen
stellen bij het college.

Woningbouw als een speer
Na jaren van recessie in de bouw, financiële afwaardering
en geen vertrouwen in de economie, gaat de woningbouw
nu als een speer. Veel nieuwe woningen in Houkepoort,
Harinxmaland en inbreidingslocaties in Sneek, maar ook
in Stavoren, Witmarsum etc. Ik hoop het effect van de verkoop van bouwgrond terug te zien in de jaarrekeningen.
Het Súdwesthûs, het nieuwe gemeenteloket aan de Marktstraat in Sneek is geopend met een open dag. De organisatie verwachtte een 1000 tal inwoners, het waren er meer

dan 3000. Vrijwel alle bezoekers waren enthousiast over
het resultaat van de verbouw. Goede berichten dus!

Cultuurverandering
De transformatie van het sociaal domein gaat door. Vanaf
2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor meer
taken en nieuwe taken op het terrein van Wmo, jeugd en
participatie. In 2017 is de transformatie verder gegaan.
Dit vroeg ook om een cultuurverandering bij de gemeente
en het wennen van onze inwoners omdat de rol van de
gemeente van dienstverlenend ook activerend wordt. In
2018 is in het coalitieakkoord afgesproken de aandacht te
richten op de volgende vier speerpunten, Versterking kracht
van de samenleving, Preventie, Vernieuwing lichte en
specialistische ondersteuning, en de vernieuwing van het
zorglandschap.
Dit jaar wordt dat verder uitgewerkt en ingevuld, samen met
de partners, onze inwoners en de commissie Boarger en
Mienskip.

Groen
En ook belangrijk, het item Groen en duurzaam. Er ligt een
grote opgave om tot een duurzaam en circulair Nederland
te komen. Dat vereist een transitie op economisch, sociaal,
ruimtelijk en ecologisch gebied met een forse verandering
van ons gedrag. Het gaat om grote maatschappelijke, economische en ruimtelijke veranderingen waarbij we van iedere inwoner, ieder bedrijf en vele organisaties iets vragen.
Dat slaagt alleen als de samenleving hier begrip voor heeft
en actief deelneemt aan de te nemen maatregelen.
We stappen niet van de vloer op de zolder. We zetten in
op het gezamenlijk op gang brengen van de CO2-reductie.
We zetten in op ons aanpassen aan de klimaatverandering,
zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust
is. En we willen komen tot een circulair Nederland in 2050.
Er is veel veranderd en er komt nog veel op ons af. We
bewegen mee en geven het goede voorbeeld.
Douwe Attema
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

Opening van het Súdwesthûs op 2 februari 2019
8

De stand van de Standpunten
In tijden van gemeenteraadsverkiezingen bepaalt CDA Súdwest-Fryslân
opnieuw haar belangrijkste standpunten. Deze worden dan voor 4 jaar
vastgelegd in het programma. We dragen dat programma op dat moment
uit via social media en communiceren ons verkiezingsprogramma o.a. via
gesprekken op straat en flyers bij u in de brievenbus.
Als er géén verkiezingen zijn, is de CDA fractie hard aan
het werk en hoort u niet zoveel van ons. Dat is ook wat wij
te horen krijgen. “Waar zijn jullie nu er geen verkiezingen
zijn?”. In deze rubriek leest u ons verkiezingsprogramma,
precies op het moment dat het zeer actueel is in de raad.
Daarom leest u hier blz. 7 en blz. 9 van ons program. Op dit
moment worden o.a. de volgende onderwerpen besproken
en dit is onze mening:

1.1 Een mooie gemeente
De gemeente Súdwest-Fryslân is een prachtige gemeente
met een zeer gevarieerd gebied. De gemeente is inmiddels
goed verankerd in de mienskip. Met ingang van 1 januari
2018 zijn 15 dorpen van Littenseradiel bij Súdwest-Fryslân
gevoegd. Deze dorpen zijn meer dan welkom. Met deze
samenvoeging is een gemeente met 89 kernen en 89.000
inwoners ontstaan. Súdwest-Fryslân is inmiddels een grote
gemeente die uitstekend in staat is de vraagstukken adequaat op te pakken en die toekomstbestendig is.

blijft belangrijk: Het voorkomen van criminaliteit is een
speerpunt, net als veiligheid op de weg. Vervoer mag geen
belemmering zijn.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

CDA Súdwest-Fryslân wil:

•

Dat de inwoners van Littenseradiel zich ‘thuis voelen’ in Súdwest-Fryslân.

•

Een optimale dienstverlening: de gemeente is altijd
klantvriendelijk en goed bereikbaar.

•

Een kernachtig ambtelijk apparaat, waarbij tussen
de afdelingen efficiënt wordt samengewerkt.

•

Dat de ambtelijke organisatie meebeweegt met de
maatschappij; modern, slank en effectief.

•

Een gemeente zijn die centraal staat in Fryslân en
een gemeente die meetelt op landelijk gebied

1.3 Leefomgeving
Hoewel tijden veranderen en de gemeente niet meer alles kan doen, is er in onze gemeente een grote mate van
saamhorigheid en betrokkenheid. Onze inwoners zijn zeker
bereid mee te denken en mee te werken in het belang van
hun leefomgeving. De gemeente is vaak de trekker. Zij
schept de randvoorwaarden en het financiële kader.
Inwoners vinden het belangrijk dat hun groen, perken,
straten en pleinen goed worden onderhouden. Veiligheid

•

Goed onderhouden wegen en openbaar groen: als
dorpen of wijken daar voor openstaan, kan openbaar groen met een financiële vergoeding vanuit de
gemeente aan buurten worden overgedragen.

•

Meer aandacht voor de verkeersveiligheid: specifieke aandacht voor veilige schoolroutes en landbouwverkeer en wegwerken van achterstallig onderhoud
van wegen en fietspaden.

•

Goede bereikbaarheid voor elke vorm van vervoer.

•

Voldoende en veilige speelgelegenheden.

•

Vormen van buurtpreventie stimuleren (bijvoorbeeld
WhatsApp-groepen).

In ons volgende ledenblad vind u hier de thema’s en standpunten die op dat moment worden besproken in de raad.
Wilt u niet zo lang wachten? Bekijk dan het gehele verkiezingsprogramma op www.cda-swf.nl en kies “standpunten”.
Carin Boersma-Staats
bestuurslid
CDA Súdwest-Fryslân
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We kennen het begrip ondertussen allemaal, maar wat houdt het precies in?

Omgevingsvisie

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Het is de grootste
transitie sinds de grondwet op het gebied van wetgeving. De
Omgevingswet voegt zo’n 26 wetten samen op het gebied van de
fysieke leefomgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld bouwen, milieu,
waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.
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Parallel aan de omgevingswet worden 4 aanvullingswetten gemaakt. Het gaat om de onderwerpen bodem, geluid,
natuur en grondeigendom. Deze aanvullingswetten gaan op
in de Omgevingswet. De Omgevingswet moet het systeem
van Ruimtelijke Ordening eenvoudiger en beter maken. Bijvoorbeeld geen lange procedures meer maar altijd binnen
acht weken een vergunning.

Omgevingsvisie
Om uitvoering te kunnen geven, moeten gemeenten een
Omgevingsvisie maken. Deze is vormvrij. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ruim of strikt ze met regels om willen
gaan.
Uiteraard wordt dit op provinciaal niveau afgestemd maar
de nieuwe wet legt veel meer bevoegdheden bij gemeente
neer. De Omgevingsvisie zal veel meer gaan over hoe we
onze gemeente, onze leefomgeving, willen indelen in plaats
van strenge regels over bouwvlakken en bouwhoogten.
Tot zover is dit natuurlijk nog steeds wat een abstract
verhaal. Wat gaan we hier nu precies van merken? Wat zal
straks het wezenlijke verschil zijn?

Anders naar omgeving kijken
Die vraag is best lastig te beantwoorden. En toch biedt de
nieuwe wet die kans. We moeten samen met onze inwoners
leren om heel anders naar onze omgeving te kijken.

zoveel mogelijk buiten te zijn en je veilig te kunnen verplaatsen. Zoveel mogelijk bewegen in je eigen omgeving. We
kunnen ons bijvoorbeeld inbeelden wat het betekent voor
iemand die minder mobiel is, om zonder obstakels naar de
supermarkt te gaan.
Of er zullen bijvoorbeeld veel meer buitenruimten zijn om te
bewegen, te sporten. Mooie wandelroutes die echt uitnodigen om naar buiten te gaan etc.
Verder moeten we goed nadenken over andere woonvormen. Meer flexibel.
Het zal – zoals gezegd - niet meer gaan over bouwvlakken
en bouwhoogten maar bijvoorbeeld bij elk nieuwbouwplan
een groene wandelroute van minimaal 5 kilometer. Gewoon
een andere manier van denken.
En een hele uitdagende is, hoe we ons energie- en milieuvraagstuk vorm willen geven. Dat alles gebaseerd op gezond en gelukkig oud worden. We moeten dan ook keuzes
durven maken. Over waar we nog industrie en bedrijvigheid
willen. En waar niet! En of we concessies willen doen met
betrekking tot bijvoorbeeld windmolens en zonneparken.
Kortom, er komt veel meer de focus op hoe we een gelukkig
een gezond leven kunnen leiden dan dat we kijken naar
de ruimtelijke ordening zoals we die altijd gewend zijn.
Waren…

Zo zal er bijvoorbeeld veel meer nagedacht worden over
gezondheid. Een veilige omgeving voor jong en oud om

Gea Wielinga
wethouder
CDA Súdwest-Fryslân

INSTRUMENTEN

Omgevingsvisie
In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied. Daarbij rekening houdend met onderwerpen als bouwwerken,
infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, Werelderfgoed en ander cultureel erfgoed. De visie is geen gedetailleerd
plan maar toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie te maken.

Inzicht en samenhang door integrale afwegingen

Voordelen
Een bestuursorgaan kan met de
omgevingsvisie duidelijke keuzes
maken en zo invloed uitoefenen op
een goede fysieke leefomgeving.
De inzichtelijkheid en voorspelbaarheid voor ondernemers en
burgers neemt er door toe.

Natuurbeleidsplan

Participatie
Door direct betrokkenen bij de
realisatie van de omgevingsvisie te
betrekken, is alle kennis beschikbaar, komen alle belangen van
meet af aan op tafel en ontstaat er
draagvlak.
Waterplan

Vorm

Verkeer- en vervoersplan
Structuurvisie

Nu

Straks

De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is
versnipperd en verspreid over verplichte sectorale beleidsplannen.
Het overzicht ontbreekt daardoor en soms botsen de plannen.

De integrale omgevingsvisie zorgt voor samenhang. Het geeft ook
aan wat het verantwoordelijke bestuursorgaan zelf doet en wat de
verantwoordelijkheid van anderen is.

Een omgevingsvisie bevat de
hoofdlijnen van het integrale beleid
voor de fysieke leefomgeving. Er zijn
verder geen vormvereisten.
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Infographic: www.omgevingswetportaal.nl

Milieubeleidsplan

Omgevingswetportaal.nl | december 2017

Veel campagne CDA voor de Campagnecommissie
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Het Digiteam van
CDA Súdwest-Fryslân

… en haar vrijwilligers
Op het moment van dit schrijven kom ik net terug van
de Elfstedenhal in Leeuwarden, waar we met een paar
honderd CDA-ers een prachtige start van de provinciale- en waterschapsverkiezingscampagne mochten
beleven. Sander de Rouwe die ons, op zijn welbekende
enthousiaste manier, toesprak als lijsttrekker en Sybrand Buma die, speciaal voor de start van de Friese
campagne, naar Leeuwarden was gekomen. Sybrand,
met een mooie vooral op Friesland gerichte speech, om
ons een hart onder de riem te steken.
Na het overheerlijke stamppotbuffet kon een ieder de
schaatsen onderbinden en heeft Sybrand Buma ons het
startschot gegeven, waarmee officieel aan de Friese CDA
campagne voor zowel provinciale- als waterschapsverkiezingen werd begonnen. Ook in Súdwest-Fryslân zijn we op
drie zaterdagen de straat op gegaan en hebben we onze
gemeente weer groen laten kleuren met weilanddoeken
en sandwichborden. Dit dankzij die grote groep vrijwilligers
waar wij altijd weer een beroep op mogen doen.
En dan op naar de Europese verkiezingen in mei, ook die
gaan niet onopgemerkt aan ons voorbij. Op 24 april komt
de lijstaanvoerder Esther de Lange naar onze provincie
en gezamenlijk met de afdelingen Heerenveen, de Fryske
Marren en Súdwest-Fryslân gaan we de start van deze
campagne organiseren.
Dan verder nog commissienieuws. Na jaren zitting te hebben gehad in de campagnecommissie heeft Uilkje Attema
aan het einde van vorig jaar te kennen gegeven hiermee te
willen stoppen. Gelukkig heeft de commissie zich redelijk
snel weer kunnen versterken in de persoon van Christaan
Hegie. Wij willen Uilkje heel hartelijk bedanken voor het
werk wat zij altijd met veel enthousiasme heeft gedaan.
Christaan van harte welkom bij onze club.
Op dit moment bestaat de commissie uit alleen heren, voor
de goede verhoudingen zien wij onze groep graag uitgebreid met een aantal dames. Meld je bij ons aan, je bent
van harte welkom.

Namens de campagnecommissie iedereen
bedankt voor de hulp en support!
Marten Hoekstra
voorzitter Campagnecommissie
CDA Súdwest-Fryslân

Met de campagne voor de tweede gemeenteraadsverkiezingen, van onze mooie gemeente Súdwest-Fryslân
in 2017, kwamen we met een aantal actieve digitale tijgers tot de conclusie dat het tijd was voor het opzetten
van een Digitaal ondersteuningsteam. Dit mede voor
de nogal ruim voorhanden zijnde hoeveelheid digibeten onder onze actieve CDA-politici. En zo geschiede:
team formeren, mailgroep aanmaken, iedereen inlichten en vanaf die campagne draaiden we met een heus
Digiteam.

Het Digiteam staat ten dienste van de Campagnecommissie, die zowel de verkiezingscampagnes doet alsook de
permanente campagne. En dat betekent dan in de praktijk
dat we bij de verkiezingen de uitvoerende club zijn voor alles wat digitaal moet; persberichten, de Website, Facebook,
Twitter en niet te vergeten campagnemateriaal (flyers,
posters etc.). Voor de permanente campagne ligt het iets
anders, dan krijgen we ook de opdrachten van de actieve
politiek (de raadsleden dus). Daarnaast wordt door onze
club ook ons prachtige ledenblad gemaakt, hoewel ik hierbij
wel moet opmerken dat de eer voor het vele werk toekomt
aan ons aller Patrick Janssen. Samen met Carin Boersma
die het voorwerk en de deadline bewaking doet.
Het uiteindelijke doel van ons Digiteam is om alle uitingen
naar buiten op een kwalitatief hoger plan te tillen, zorgen
voor eenduidigheid in de uitstraling en daarnaast het
stroomlijnen van de communicatie. Aangezien er soms, in
het heetst van de strijd, snel geschakeld moet worden hebben we een WhatsApp-groep. Hier gooien we de opdracht
in en geeft, meestal binnen een half uur, iemand aan dit wel
op te pakken. Voor controle gaat er altijd nog een tweede
set ogen overheen om eventuele fouten eruit te filteren. We
hebben het zo ingedeeld dat er voor elk medium, (Website,
Facebook, Twitter ed.), een eerste, een tweede en een
derde verantwoordelijke is zodat ook bij het verhinderd zijn,
de opdracht er vlot doorheen rolt.
Met zes teamleden hebben we de zaken goed op orde,
ruimte voor verbetering is er uiteraard wel; we zijn tenslotte
niet snel tevreden. Maar al met al ben ik als voorzitter van
dit illustere team buitengewoon trotst op al het werk dat
we met elkaar verzetten. Voor u, als lid/lezer van dit blad,
gebeurt het veelal buiten uw zicht maar ik kan u vertellen
dat er vanuit andere politieke partijen, met veelal jaloerse
blikken wordt gekeken naar onze efficiëntie (op digitaal
gebied).
Pieter de Vries
Voorzitter Digiteam
CDA Súdwest-Fryslân
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Bestuur CDA Súdwest-Fryslân is ambitieus
In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van vorig jaar
november heeft het bestuur drie kandidaat-bestuursleden voorgedragen. Deze zijn door de ALV met applaus
benoemd. Dat is een plezierige ontvangst. Het bestuur
bestaat nu weer uit zeven leden en is daarmee voltallig.
Nu we weer op volle sterkte zijn, hebben we de taken
opnieuw verdeeld en onze ambitie voor de komende
jaren uitgesproken.

bestuurslid, Carin Boersma-Staats verzorgt de PR en de
communicatie, Nynke Algra is onze nieuwe penningmeester, Bianca Domhof blijft de secretaris, Pieter Dijkstra is
vicevoorzitter en aan Hans Hettinga de eer om voorzitter
van deze mooie club te zijn.

Het bestuur vergadert normaal gesproken een keer in de
maand. In onze januarivergadering hebben we een aantal
zaken benoemd die we, naast het gewone werk, het komende half jaar extra aandacht willen geven.

Wij gaan u opzoeken en wij horen ook graag van u! Op de
achterkant van dit blad en ook op de website, www.cda-swf.
nl, vindt u de contactgegevens van de bestuursleden. Uw
aanbevelingen en suggesties zijn van harte welkom en ook
voor opbouwende kritiek is ruim plaats. Onze eerstvolgende CDA Algemene Ledenvergadering is komend voorjaar
op 11 april as.

Het gaat dan om het intensiveren van de contacten met
onze CDA-raadsleden en -wethouders, de communicatie
naar de leden (om duidelijk te laten zien wat we doen), de
ledenzorg, het werven van nieuwe leden, het contact met
de CDJA-leden en het ledenblad. Dat is veel en het gaat
gebeuren. U kunt ons daar op aanspreken.

Het CDA heeft in onze gemeente Súdwest-Fryslân een
mooie en ook verantwoordelijke positie. Die positie krijg
je niet voor niks. En die verantwoordelijkheid willen we
iedere dag dragen. En daarmee wil onze CDA club ook in
de toekomst volop dienstbaar zijn aan de inwoners van de
mooiste gemeente van Nederland.

In het bestuur hebben we de taken als volgt verdeeld;
Fernande Teernstra en Broer Witteveen zijn algemeen

Bestuur
CDA Súdwest-Fryslân

Vanuit Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

Wenje yn Súdwest-Fryslân, no en letter……
Met een krachtige klap van de
hamer bezegelde burgemeester
Jannewietske de Vries in de
raadsvergadering van 28 februari
de verdere transformatie van de
IJlsterkade. De transformatie die
enkele jaren geleden al in gang
werd gezet door de bouw van
nieuwe woningen aan de voet van
de beeldbepalende watertoren, kan
verder doorgang vinden.
Goed nieuws voor zowel Sneek als voor de ontwikkelaar
Hegie & Hegie.Het plan voor de bouw van 2 appartementengebouwen aan de Geau, past naadloos in de gemeentelijke ontwikkelvisie en is een upgrading voor de IJlsterkade.
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Er komen een zestigtal huurappartementen waarvan de
helft binnen de sociale huurgrens valt. Er is aantoonbare
behoefte aan huurappartementen en aan sociale woningbouw. Het feit dat niet een woningbouwcorporatie maar een
particuliere ontwikkelaar dit plan heeft ontwikkeld, maakt
het geheel nog meer bijzonder.
CDA Súdwest-Fryslân heeft zich actief ingezet om een
dergelijk project mogelijk te maken. Tijdens de behandeling
van de woonvisie in 2017 heeft het CDA met succes een
motie ingebracht waarin extra aandacht werd gevraagd
voor “inbreidingslocaties” voor de bouw van sociale huurwoningen in zowel onze dorpen als onze steden.
Recentelijk heeft de gemeente zes informatieavonden
georganiseerd om in gesprek te gaan met inwoners. De
centrale vraag was of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. De uitkomsten van deze
avonden zijn verwerkt in een onderzoeksrapport dat als
input dient bij de woonvisie die in april door de commissie
DSO wordt besproken. Omdat er overal in onze gemeente
veel woningbouwplannen, wensen en initiatieven zijn en
de toegekende woningbouwruimte, het zgn. contingent,
onvoldoende ruimte biedt om al die plannen te realiseren, is
onze gemeente in gesprek met de provincie over de huidige

Windmolens en Welstand
Sinds het ontstaan van gemeente Súdwest-Fryslân in 2011, zit ik in
het dagelijkse bestuur, (DB), van Hûs & Hiem. Hûs & Hiem is een
onafhankelijke welstandscommissie die advies geeft aan gemeenten over
het uiterlijk van bouwprojecten, op zich en in relatie tot de omgeving.
Mijn deelname was logisch als opvolger van Jelle Brouwer,
onze zeer gewaardeerde wethouder in Bolsward. Hûs &
Hiem is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat
het is van alle gezamenlijke gemeenten in Fryslân (behalve
Tytsjerksteradiel). Alle wethouders RO (Ruimtelijke Ordening) vormen het algemeen bestuur. Daarbij vormen 4 van
die wethouders, samen met de directeur en twee architecten, het dagelijks bestuur (DB).
Ik sta bekend als het meest kritische DB-lid. Zéker niet vanwege de expertise van de mede DB-leden, die is buitengewoon goed. Maar vooral vanwege de gemeenschappelijke
regeling op zich.

Toch is het mij gegund om voorzitter te worden na het
vertrek van Henk Deinum. Feitelijk verandert daarmee niet
meer dan “m’n titel”. Maar het is een dankbare taak, bij een
mooie club.
Onlangs hebben we onze jaarlijkse excursie gehad met
deze mooie club. Zoals altijd, erg interessant. Eerst een
bezoek aan Zonnepark De Griene Greide in Garyp. De
eerste en misschien wel enige coöperatie van en voor het
dorp. Daarna naar Dijkstra Draisma over hun circulaire
bouwconcept. Beide interessant genoeg om een artikel aan
te wijden. Maar die sla ik nu even over. Wat me het meeste
heeft geboeid is een ontwikkeling in Groningen. Een viertal
studenten uit Twente heeft een windmolen ontwikkeld
waarvan er ondertussen al 200 draaien in Groningen en
elders in het land. In Fryslân heeft al een aantal agrariërs
zich op de wachtlijst laten plaatsen in de op de hoop dat
ons provinciale beleid wordt aangepast.
Vijf jaar geleden zijn deze heren begonnen met als missie:
het platteland zelfvoorzienend maken. Door nieuwe technieken en gezond verstand zijn ze erin geslaagd een degelijke en rendabele windmolen te bouwen. De EAZ-Twaalf.
De EAZ-Twaalf is bij uitstek geschikt voor agrarische bedrijven maar ook voor dorpsgemeenschappen. Hij is 15 meter
hoog en goed voor zo’n 33.000 kWh/jaar.

woningbouwproblematiek. Het doel is om meer flexibiliteit
en ruimte in het woningbouwplafond te bewerkstelligen
zodat ook de initiatieven binnen de kernen gehonoreerd
kunnen worden.
Bauke Dam, Arjen Doedel en Anneke Koster
raadsleden
commissie DSO, Doarp, Stêd en Omkriten
CDA Súdwest-Fryslân

Zij zien de overgang naar duurzame energie als onderdeel
van een nieuwe economie, met kansen voor de samenleving om weerbaar en zelfstandig te worden. Het is klein
genoeg voor saamhorigheid en groot genoeg om economische kringlopen te sluiten. Ze wilden vooral antwoord geven
op negatieve associatie met grootschaligheid en top-down
besluitvorming.
En niet onbelangrijk: volgens onze onafhankelijke welstandscommissie een hele charmante molen voor ons
Fryske lânskip.
Om u nieuwsgierig te maken: www.eazwind.com

Gea Wielinga
wethouder CDA Súdwest-Fryslân
voorzitter DB, Hûs en Hiem
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De ingerichte systemen binnen de Zorg en het Onderwijs lopen vast!

Dit hebben we, wat krijgen we?
Wij mogen wonen, werken en leven in een geweldige gemeente, in
een geweldig land. Dit hebben wij allemaal te danken aan onze ouders
en voorouders die Nederland aan de volgende generaties hebben
doorgegeven. Vragen wij ons wel eens af waar al het goede vandaan
komt, hoe dit alles tot stand is gekomen in de geschiedenis? Weten wij dat
er zonder het verleden geen heden kan zijn?!
Terugkijken is op dit moment nodig, op de vele onderwerpen die spelen in de gemeente Súdwest-Fryslân en heel
Nederland. Teveel zaken zijn op dit moment zo ingericht
dat in theorie alles klopt, het systeem geeft dit aan toch?
Het werken met data en cijfers, met computermodellen en
systemen, bepaalt hoe zorg en onderwijs ingericht moeten
zijn. Wat wij binnen deze systemen niet zien, zijn de mensen die niet in dit systeem passen of niet voldoen aan de
ingevoerde modellen.

In de box denken
Door uit te gaan van het huidige ingerichte systeem, zijn er
veel mensen die ontevreden zijn, zorgen hebben en moeite
om de samenleving als een geweldig mooie leefwereld te
zien en te ervaren. De ingewikkeldheid van het systeem
maakt het onoverzichtelijk en onduidelijk. Een formulier
verkeerd invullen betekent vertraging in afhandeling en
mogelijk boetes.
Wanneer men te maken krijgt met jeugdhulp/zorg, hoe lang
gaat dit duren, is de regie op maat en is de diagnose juist
gesteld? Op het goede moment loslaten is ook een keuze.
Wanneer ik niet het juiste niveau behaal binnen het onderwijs, wat zijn mijn kansen dan op werk en een plek in de
samenleving? Waarom niet kijken naar mijn competenties,
wat kan zij of hij wel? Het systeem zegt wie, wat en hoe wij
zijn en welke plaats wij in de samenleving mogen invullen.
Gevolg is het duurder worden van de zorg. Er zijn mensen
die zich niet gewaardeerd voelen en daardoor buiten de
samenleving komen te staan. Gezondheidsproblemen en
onbegrip liggen op de loer. Veel mensen bemoeien zich met
de zorg, het onderwijs en andere voorzieningen, maar dat
is wat anders dan echt verantwoordelijkheid nemen.
De inzet van alle mensen binnen het systeem is geweldig
en zij doen dit met de allerbeste bedoelingen, maar wat is
de opbrengst van al die inzet, begrijpen wij hoe het allemaal
werkt binnen het systeem?
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Uit de box denken
Het moet mogelijk zijn om dit te veranderen. Dit kan door
terug te kijken naar waarom hebben wij zorg, jeugdzorg
en onderwijs en vele andere zaken nodig hebben om een
geweldig land te worden en te blijven. Geef de onderwijzer
tijd en ruimte om op huisbezoek te gaan bij zijn of haar
leerlingen. Geef de huisarts/medicus voldoende tijd om
eens te onderzoeken wat het echte probleem is, onderzoek
wat er echt aan de hand is. Durf te experimenteren met
schuldhulpverlening, er is zoveel meer mogelijk buiten de
gevestigde systemen.
Ouderen die steun nodig hebben, hier is aandacht het
belangrijkste, en niet alleen de tijdsbesteding. Ieder mens
heeft kwaliteiten wie of wat hij of zij ook is, kijk naar de
kansen en de mogelijkheden en laat hen deelnemen aan
de samenleving. Dit vraagt anders denken anders doen.
Dit levert zoveel meer op waardoor het niet in geld is uit te
drukken!

In een land leven om door tegeven
Mens wat ben je mooi. Mens durf te leven. Het gaat om
mensen. Het gaat om u en ik. Het gaat om die ander!
Daarom zijn wij CDA Súdwest-Fryslân!
Ultsje Wiersma
Raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Vanuit Kommisje Bestjoer&Finânsjes

Duidelijke focus op
gezonde financiën
We zijn alweer ruim een jaar aan de slag in Súdwest-Fryslân, in de
raadsperiode 2018-2022, en als CDA hebben we een duidelijke focus
op gezonde financiën van onze mooie gemeente. Wederom een eigen
wethouder op Financiën (Maarten), een meer dan uitstekende voorzitter
(Petra) van de commissie Bestjoer & Finânsjes (B&F) , een degelijke en
betrouwbare “wingleader” in B&F (Douwe) en ondergetekende mag weer
de financiële waakhond van de raad, de Auditcommissie, leiden.
Vanuit onze commissie Boarger & Mienskip, vanuit de
vorige raadsperiode, hebben we Uilkje mogen “inlijven” en
hebben we met deze zaakdeskundige ook de nodige kennis
op gebied van zorg in onze commissie B&F. Dit is ook hard
nodig, royaal meer dan de helft van onze totale begroting
(ruim €250 miljoen) gaat naar de zorg!
Op het gebied van de zorg zit voor ons ook de grootste onzekerheid, te weten bij de Jeugdzorg. Dit is slecht van tevoren te begroten en sterk afhankelijk van externe, moeilijk te
sturen, factoren. Vanuit de Auditcommissie hebben we elk
jaar weer de discussie met de Accountant over het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, niet omdat we er als
gemeente een potje van maken, nee het blijft vooralsnog
steeds spannend bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
Het aanleveren van de juiste administratieve verantwoording is het hete hangijzer en ons eigen gemeentelijk apparaat moet extra kosten maken om zelf te bewijzen dat het
geld voor de zorg juist is besteed, feitelijk een omgekeerde
bewijslast. Tot nu toe redden we het elk jaar weer om een
goedkeurende verklaring te krijgen en niet onder toezicht
van de Provincie te belanden. Uitgezonderd het eerste jaar
na de decentralisatie, maar dat had toen geen gevolgen.

Boer en Jacoline Engelmoer. Mooi om te zien dat we ook
op het vlak van het klaarstomen van de volgende generatie
CDA-kandidaten voor de kieslijst, al vroeg aan de slag zijn!
Binnen de Auditcommissie hebben we te maken met de
doorontwikkeling van de P&C cyclus (Program en Control),
met name de modernisering hiervan. Doel is om de controle
door de raad met een zo kort mogelijke vertraging te doen.
Nu met acht BeRaps (Bestuursraportages) hebben we veel
minder tijdverlies bij de aanpassingen van de begroting
lopende het boekjaar. Ook met de recente voorstellen voor
de aanpassing van de Kadernota (komt eind mei), versneld
door het rapport van de Rekenkamer hierover, hopen we op
meer discussie in de Raad en daarbij het college de nodige
kaders mee te kunnen geven richting de begroting. De begroting is tenslotte toch waar het voor de raad allemaal om
draait, om te bepalen waaraan we ons geld gaan uitgeven.

Pieter de Vries
Fractiesecretaris
lid kommisje Bestjoer&Finânsjes
voorzitter van de Auditcommissie

Vanuit de steunfractie hebben we in ons vooroverleg, voor
de fractievergadering, inmiddels ondersteuning van Jos de
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Uw
advertentie
hier?
Súdwest-Fryslân
www.cda-swf.nl
Contactgegevens:
Bestuur:			bestuur@cda-swf.nl
Secretaris:		 secretariaat@cda-swf.nl
Communicatiecommissie: communicatie@cda-swf.nl
Redactie:		redactie@cda-swf.nl
Fractie:			fractie@cda-swf.nl
Steunfractie:		 steunfractie@cda-swf.nl
Wethouders:		 wethouders@cda-swf.nl
Wijzigingen, familieberichten en e-mailadressen kunt u
doorgeven aan ledenadministratie@cda-swf.nl
Colofon:
CDA-Nieuws is een uitgave van CDA Súdwest-Fryslân
en verschijnt twee keer per jaar: in het voorjaar en in het
najaar. CDA-Nieuws wordt verstuurd naar alle leden en
donateurs van CDA Súdwest-Fryslân.
Oplage: 625 ex.
Druk:
Van der Eems, Easterein
©2019, CDA Súdwest-Fryslân

Bouwbedrijf Leenstra
Gaastmeer BV
Kaepwei 11, 8611JL Gaastmeer - 0515 46 98 91 - info@bouwbedrijfleenstra.nl
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Mail naar bestuur@cda-swf.nl

Algemene ledenvergadering op locatie

Bij Rooth Multiservice in Sneek
Tijdens de komende algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 april as,
zijn we te gast bij Rooth Multiservice in Sneek. Voor aanvang van de
vergadering krijgen we een rondleiding en tijdens de vergadering zal
Sibold Jellema, de 37-jarige eigenaar van het bedrijf, vertellen over het
bedrijf en hoe hij tegen het ondernemersklimaat in Sneek aankijkt.
Sibold aan het woord: ‘’De oorspronkelijke naamgever is in 1970
begonnen als schoonmaker en
glazenwasser, maar gaandeweg door de jaren heen
kwamen er steeds andere
vragen van klanten bij,
zodat we inmiddels een
scala aan dienstverlening
hebben. We hebben 65 dames
alleen al, voor onze schoonmaaktak
op de loonlijst staan. Maar we doen
ook gevelreiniging, gevelrenovatie,
kelderafdichting, rioolontstopping en
ongediertebestrijding. In totaal hebben
we 110 mensen aan het werk. Ik heb
het bedrijf in 2012 overgenomen en
onder dezelfde naam voortgezet. Volgend jaar bestaat het bedrijf 50 jaar. Ik
heb nooit overwogen om een andere
naam aan het bedrijf te geven, onze
busjes zijn een echt beeldmerk en ons
bedrijf een begrip in Friesland en in
Noord Holland.”
“We hebben veel relaties in Noord
Holland. Hoe dat kan? Ik denk door
de Friese mentaliteit, afspraak is
afspraak en onze opdrachtgevers

aan de andere kant van de Afsluitdijk
waarderen dat zeer!‘’
Op de vraag waarom hij zijn bedrijf
openstelt voor onze ALV zegt hij: ‘Het
is een eer, ik vind het altijd mooi om
aan groepen mensen te vertellen wat
we doen. Daarnaast ben ik bestuurslid
van de VOS (Vereniging Ondernemend Sneek) en in die hoedanigheid
heb ik veel contacten met de gemeente, zowel de ambtenaren als de
wethouders. Die contacten vind ik erg
belangrijk.’’
Is hij ook CDA-er? ‘’Van huis uit wel,
maar ik zweef. De ene keer stem ik
VVD en de andere keer stem ik CDA.’’
Hoe kijkt hij tegen de lokale politiek
aan? “Dat is lastig, de fusie was mooi
maar daarna waren er veel perikelen,
bijvoorbeeld met het ondernemersfonds. Je kunt het nooit voor iedereen
goed doen, dat snap ik ook wel. In
het verleden met de mensen in kleine
kernen, dan belde je even met de wethouder als je ergens tegen aan liep,
dat is nu wat moeilijker geworden. Ik

snap het spanningsveld ook wel, het is
lastig om alles realiseren. In Sneek en
Bolsward zitten de meeste ondernemers in onze gemeente, die steden
zijn serieuze gesprekspartners voor
de gemeente. We moeten de weerstand wegnemen in de kleine kernen
en als ondernemers samen optrekken.
Die wil moet er van alle kanten zijn’’,
zo besluit hij.
Bianca Domhof
secretaris bestuur
CDA Súdwest-Fryslân

Het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân nodigt u,
als lid, van harte uit op 11 april aanstaande. U bent
welkom bij Rooth Multiservice, tevens de locatie voor
de algemene Ledenvergadering. Zie de aankondiging
op de volgende bladzijde.
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Bestuur
11 april 2019, 19:30 uur

Algemene
ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van CDA SúdwestFryslân, u als lid, van harte uit voor het bijwonen
van de algemene Ledenvergadering. We zijn
deze ALV te gast bij Rooth Services in Sneek.
Een rondleiding door het bedrijf begint om 19.30
uur, koffie en thee om 20.00 uur, start vergadering 20.15 uur.
Inloop 19.15 uur, start 19:30 uur

Locatie:
Rooth Services
Zadelmakersstraat 1
8601 WH Sneek

Agenda:
19.30 uur Rondleiding door Sibold Jellema,
bedrijfsleider Rooth
20.00 uur Koffie /thee
20.15 uur Start vergadering
1. Opening door de voorzitter, Hans Hettinga
2. Korte presentatie over het bedrijf waar
we te gast zijn, door Sibold Jellema
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen
5. Ingekomen en verstuurde stukken
6. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering oktober 2018 (zie hiernaast in
dit blad)
7. Uit de fractie (toelichting door fractievoorzitter Douwe Attema)
8. Uit het college (toelichting door de CDAwethouders: Maarten Offinga en/of Gea
Wielinga)
9. Financiën (jaarrekening 2018)
•

Kascommissie

10. Terugblik verkiezingen 2019 (PS, WS)
11. Rondvraag
12. Sluiting

(concept-)Verslag ALV 31 oktober 2018
Wommels
aanwezig 50 à 60 leden
Opening
Vicevoorzitter Hans Hettinga opent
de vergadering en leest voor uit ‘’De
randen van de velden’’, inspirerende
lezingen voor besturen.
Hij heet vervolgens iedereen van harte
welkom, in het bijzonder Geart Benedictus, die na de pauze een inleiding
zal houden vanavond.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De vergadering besluit dat twee
aanwezige niet-leden van onze afdeling, welkom zijn om als gast deze
vergadering bij te wonen.
Daarna geeft hij het woord aan voormalig fractielid Rinske Poiesz, die een
verklaring wil afleggen.
Rinske meldt geschokt te zijn door de
gebeurtenissen van afgelopen zomer.
Ze zegt lange tijd gezocht te hebben
naar samenwerking in de fractie en
dat het anders is gegaan dan Ultsje
Wiersma en Pieter Greidanus hebben
gemeld. Ze heeft zelf de commissievergaderingen altijd als plezierig
ervaren. In de ingelaste fractievergadering van 16 juli is ze voor het blok
gezet en heeft ze ‘’de eer aan zichzelf
gehouden’’. Ze vraagt de ALV om
gerechtigheid. De beschuldigingen
aan haar vindt ze fors. Ze vindt dat ze
door zowel de overige fractieleden als
door het bestuur is tegengewerkt. Met
name noemt ze ‘de secretaresse’.
De vicevoorzitter geeft de zaal de
gelegenheid om vragen te stellen.
U. de Jong vraagt of het een zakelijk
verschil van inzicht is of een kwestie
van elkaar niet liggen?
Rinske antwoordt dat dat laatste blijkbaar het geval is.
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Douwe Attema zegt de boosheid te
begrijpen. Maar de kritiek komt niet
uit de lucht vallen, de irritatie is van
de laatste jaren. De fractie is bij haar
besluit zeker niet over 1 nacht ijs
gegaan, er was sprake van oplopende
spanningen, fractieleden die geen plezier meer hadden in hun werk en zelfs
slapeloze nachten hadden. Daarom
extra vergadering belegd deze zomer
met de uitkomst zoals die er nu is.
Jammer maar het kon niet anders,
aldus Douwe.
Mw. Kooistra de Vries vraagt of er hulp
is ingeroepen? Nee is het antwoord.
Ze vraagt waarom niet?
Douwe zegt dat het vertrouwen weg
was.
Dhr. Menting zegt nog nooit zoiets te
hebben meegemaakt. Waar was het
bestuur? Het is een enorme misser
van de fractie die ons waarschijnlijk
leden en stemmen kost. Hij meldt ook
te overwegen het lidmaatschap op te
zeggen.
Frans Middelhoff vindt dat de fractie
zeer eigenzinnig is opgetreden en
ook de leden zijn buitenspel gezet. Hij
vraagt zich af of er van een vooropgezet doel sprake is geweest.
Douwe is van mening dat het een fractieaangelegenheid is.
Adrie Hegie vindt dat de fractie hierin
autonoom is. Als meerderheid van
de fractie hier achter staat, mag ze
een knoop doorhakken. Het was een
unaniem besluit zo zegt Douwe.
A.vd Laan is het hiermee eens.
Klaske vd Berg zegt dat het achteraf
voor de leden moeilijk is om er nog
iets van te vinden. Bovendien zijn er
blijkbaar meerdere waarheden.
Vicevoorzitter Hettinga sluit af met de
mededeling dat dit het is en bedankt
Rinske voor haar inzet de afgelopen
jaren. Ze wil geen bloemen in ontvangst nemen.

Dan de situatie rond het terugtreden
van bestuursvoorzitter mw. Van Staveren. Helaas heeft ze laten weten dat
ze niet aanwezig wil zijn. De vicevoorzitter schets kort het traject van de
afgelopen maanden waarbij de vraag
centraal stond wat de taken en rollen
van een voorzitter zijn. Op welke
knoppen moet je wel of niet en wanneer drukken. Hier bleek tussen de 4
verdere bestuursleden en de voorzitter een onoverbrugbaar verschil van
inzicht met als gevolg dat deze 4 het
vertrouwen hebben opgezegd in de
voorzitter tijdens een bestuursvergadering en vervolgens in een brief aan
de leden de bestuurswijziging hebben
kenbaar gemaakt.
Vraag van Adrie Hegie: in de buitenwacht overheerst het beeld dat CDA
een vrouwonvriendelijke partij is. Kan
het zijn dat de functie onderschat is?
Sijbren Mulder zegt dat we het niet
groter moeten maken dan het is, als
het proces zo is gelopen als door de
vv is geschetst.
Gea Wielinga zegt veel respect te
hebben voor zowel het besluit van de
fractie als van het bestuur.
De vicevoorzitter meldt dat er 3
nieuwe kandidaat bestuursleden zijn
gevonden: Pieter Dijkstra, Nynke Algra
en Fernande Teernstra. De vergadering ondersteunt de kandidaten met

als voorbehoud dat Fernande actief
naar buiten treedt als ze PS-lid af is.
Reinder Jan Postma (zelf actief in LTO
verband) vraagt zich af of bestuurders
geen vacatiegeld moeten krijgen.
Hans bedankt hem voor de suggestie
maar wijst dit van de hand.
Mededelingen
Er is van een aantal mensen bericht
van verhindering ontvangen.
Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn verschillende e-mails ontvangen over de procedures richting PS/
WS en EP
Verslag vorige vergadering (ALV april
2018)
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Uit de fractie
Douwe Attema meldt dat de fractie
bezig is met de financiën rond de
nieuwe kavels in Sneek, percelen de
Hemmen III, 25 hectare waarvan 12,5
in ontwikkeling. De infrastructuur moet
ontwikkeld worden tegen kosten van
2,5 miljoen. Dit wordt als een aanvaardbaar risico gezien.

Andere onderwerpen:
• Ondernemersfonds, dorpen zijn er
op tegen.
• Parkeervisie, verschillende scenario’s mogelijk.
• Zwembad Bolsward.
• Financiële gevolgen van de ontwikkelagenda, 4 elementen (Bolsward binnenstad, Hemmen, sportcarrousel en Iselmarkust): College
komt nog met een voorstel.
• Fietspaden is aandachtspunt en
de dorpshuizen.
Met andere woorden: er gebeurt heel
veel! We hebben een nieuwe burgemeester, en de fractie komt op stoom.
De Jong: er wordt heel veel geld
besteed, in zijn beeld vooral in Sneek
en Bolsward, wat gebeurt er in de rest
van Súdwest-Fryslân?
Douwe bestrijdt dit en ondersteunt dit
met de uitleg over de koppelkansen
en de verschillende programma’s. Hij
vindt ook dat de dorpen inderdaad niet
moeten ondersneeuwen.
De Jong: de fietspaden zijn goed maar
maak maar eens een rondje op een
scootmobiel. Hij daagt de wethouders
hiertoe uit.
U. de Jong Koudum: er is geld voor
het opknappen van het plein bij de
PKN-kerk nodig! Fractie denk aan de
kleine zaken.
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Douwe zegt dat iedereen deze zaken
kan melden op de website van de
gemeente, er gebeurt heel veel en als
er meer moet gebeuren: meldt het!

Uit de raad

Uilkje Attema meldt dat er bij Dorpsbelang ter plaatse zorg is uitgesproken
over het parkeerbeleid. Hoe is het in
andere kernen?

Maarten Offinga zegt in reactie op de
opmerking van Middelhoff dat er veel
manieren zijn om met de gemeente in
contact te komen: via de website en
via de app kan elke scheve stoeptegel
gemeld worden. Hij pakt de uitdaging
van de Jong m.b.t. de scootmobiel op.

Douwe Zijlstra vraagt of het parkeren
op zondag niet gratis kan, nu betaald
vanaf 12.00 uur. Dan moeten mensen
uit de kerk naar de parkeermeters
lopen om bij te vullen. RJ Postma
onderstreept dit met het voorstel om
zondag geen parkeergeld te vragen.

Qua nadruk op Sneek zegt hij dat er
heel veel gebeurt in de kernen, bijvoorbeeld in Makkum en Koudum worden zaken aangepakt. Hij heeft met
plezier naar het verhaal van Douwe
geluisterd, er gebeurt heel veel in de
gemeenteraad!

Postma meldt ook dat er in Bolsward
geen meter bouwgrond te krijgen is.
Dit heeft de aandacht van de gemeente, het college komt met een voorstel.

Qua zorgdossier heeft de gemeente
een compliment gekregen, de overschrijding is € 17.000. De menselijke
maat moet standaard zijn.

Middelhoff meldt de website van de
gemeente waardeloos te vinden. De
parkeervisie was volgens hem een
unieke gelegenheid om in contact
te komen met de burgers. Hij vindt
sowieso de communicatie van de
gemeente met de burgers slecht.

De gemeente wil de OZB vlakhouden.
Een deel van ons verkiezingsprogramma komt terug in het huidige beleid.
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U. de Jong, Koudum, hij snapt er
soms niks van, voorbeeld de kinderhoofdjes op het plein voor de kerk.

Maarten meldt dat er nu mooie strakke
tegels in komen.
De Jong meldt dat de kringloop van
de Emmausstichting in grote problemen komt door de stortkosten van
restanten. Volgens Maarten is dit een
serieus onderwerp van discussie.
Waarbij de vraag centraal staat: wat is
afval? Hij herkent het dilemma.
Douwe Zijlstra meldt dat het ook voor
organisatoren van rommelmarkten als
van de PKN-kerk een probleem is.
Sijbren Mulder vraagt hoe het zit met
het inleveren van medicijnen, is dat
kca en wordt het ingeleverd of belandt
het in grijze containers.
Maarten zegt dat daar geen onderzoek naar gedaan wordt, hij heeft er
geen beeld of getal bij. In de krant
staan wel verhalen dat bijvoorbeeld
Vitens wel medicijnresten terugvindt
en extra moet investeren om dit uit het
water te verwijderen.
Louwsma vraagt of en hoe dit gecontroleerd kan worden. Adrie Hegie stelt
voor om statiegeld in te voeren bij de

apotheker. En vraagt naar de beschikbaarheid van grond in Bolsward.
Gastspreker
Geart Benedictus zegt als eerste dat
een goeie preek een korte preek is.
Vervolgens vertelt hij over zijn ervaringen de afgelopen maanden als
informateur Fryske Marren, als lid
van de programmacommissie voor
de Provinciale Staten, als lid van de
adviescommissie selectie kandidaten
Eerste Kamerleden en nog zowat
zaken uit de Friese politiek. De vraag
bij kandidaten voor de 1e kamer moet
zijn: is iemand inhoudelijk geschikt en
hoe functioneert iemand in een fractie.
Geart is een Kuyperiaan en aanhanger van het Rijnlandse model. Als er
een beroep op je gedaan wordt, dan
doe je het. Hij illustreert het met een
voorbeeld van een actie van Prorail.
Dat is een bedrijf dat het Rijnlands
denken hoog in het vaandel heeft
staan.
De actualiteit van de Friese politiek is
er een van versnippering en niet van
samen de schouders eronder. Er zijn
veel te veel kleine politieke partijtjes.
Meestal one-issue partijen.
Voor hem staat centraal dat Friesland een boerenprovincie is: als je in
Friesland wilt besturen moet je van de
boeren afblijven.
De Jong vindt dat het CDA weer christelijk moet worden.
Geart zegt het niet voor zijn rekening
te willen nemen dat het CDA nu niet
christelijk is.
Vanuit Den Haag neemt de druk toe
op de provincies in het noorden om
meer samen te werken. Het Friese
CDA is socialer dan landelijk.
De mentaliteit in de samenleving
verandert. Het denken over de landbouw is in een paar jaar veranderd,
daar moeten we ons bij de volgende
collegevorming in PS van bewust zijn.
Denk maar aan D’66 en GL.
Vraag is of boeren boer kunnen blijven. Denk aan Veengreideproblematiek en klimaat.

In Fin. Dagblad werd opmerking
gemaakt dat we de Veenweide niet
blijven betalen. Dit is echter maar de
helft van het verhaal. Het agrocluster
in Noord Nederland is verantwoordelijk voor 15% van de werkgelegenheid.
Boeren krijgen op het moment overal
de schuld van. CDA is een brede middenpartij en moet dat ook blijven. Door
ook degelijk te blijven.
Sijbren Mulder vraagt of we agrarisch
onderwijs in Friesland houden.
R-J. Postma merkt op dat de vliegtuigen en schepen buiten beschouwing
blijven bij de aanpak van CO2 uitstoot
en dat veel wordt afgewenteld op de
landbouw. Luchtvaart zou Europees
aangepakt moeten worden, Nederland
durft dat niet.
Marten Hoekstra heeft in het programma van Lubach gezien dat EK-leden
vaak met belangenverstrengeling
geassocieerd worden.

Met vermelding van de teleurstelling
dat er geen vrouw bij de 1e vijf staat
en geen enkele Sneeker, wordt de
lijst in een keer goedgekeurd. Signaal
wordt doorgegeven aan CDA Fryslân.
Vaststellen programma’s PS en WS
Anneke Koster stelt een wijziging
voor; regel 365 een toevoeging:
‘’waarbij een erkenning is voor sommige van onze inwoners”.
U. Wiersma vraagt om meer ambitie
op klimaat doelen.
Arjen Doedel wil in regel 702 het
woord “hoogte” vervangen door “masthoogte”.
Deze amendementen worden aangenomen en doorgegeven aan CDA
Fryslân.
Programma WS wordt zonder amendementen vastgesteld.

Geart zegt dat EK-lid een parttime
baan is, veel zijn hoogleraar.

EP: Het bestuur wordt door de ALV
gemandateerd.

Hans Hettinga bedankt Geart voor zijn
interessante bijdrage met een bloemetje en een mandje met oogst van de
veenweideboeren.

Patrick Janssen krijgt een boeket
bloemen voor het vele werk dat hij
verricht qua ledenblad.

Financiën
Broer Witteveen geeft een toelichting
op de begroting. Voormalig penningmeester Matthijs Beute heeft deze begroting nog samengesteld. Waarvoor
veel dank.
Marten vraagt budget voor de campagnecommissie voor volgend jaar. Er
moet eerst een plan komen dan volgt
budget.
Anneke Koster: punt adverteerders
voor ledenblad vraagt aandacht,
bestuur pakt dit op.
Vaststellen lijsten PS en WS
Met de melding dat Uilkje Attema niet
in Ferwoude maar in Workum woont
en de opmerking van een lid dat het
jammer is dat Sietske Poepjes meestal afwezig is op ledenvergaderingen,
wordt de lijst in een keer goedgekeurd
door de aanwezigen.

Rondvraag
U. Wiersma meldt vaak wakker te
hebben gelegen van de situatie in de
fractie.
RJ. Postma is blij met de burgemeester maar waarom van PvdA-huize?
Hij meldt voor het laatst aanwezig te
zijn. Hij verhuist naar naastgelegen
gemeente.
Jelle Bouma maakt zich druk over de
Greidefugels. Hij vindt het optreden
van WF beneden alle peil bij het hekkelen van sloten.
Vervolgens sluit de vicevoorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng,
de vergadering. Er is nog een drankje
en hapje beschikbaar.
Bianca Domhof
secretaris bestuur
CDA Súdwest-Fryslân
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Fractie

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

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

Pieter Dijkstra
Vice-voorzitter
Bolsward
dijkstra.menp@planet.nl
0515-574264 / 06-36160418

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

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

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

Nynke Algra
Penningmeester
Sneek
penningmeester@cda-swf.nl

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

Carin Boersma-Staats
P.R. en Communicatie
Jutrijp
boec@marnecollege.nl
0515-424848

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

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

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

Fernande Teernstra
Algemeen bestuurslid
Bolsward
f.teernstra@pkgroep.nl
06-47007300

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

Gea Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkelingen,
Omgevingswet, Grondexploitatie, Agenda
Sneek-Bolsward, Zorg/Wmo, Welzijn/Vrijwilligers, Gebiedsteams, Sport
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl
Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën, Economische
zaken, Landbouw, Ontwikkelagenda (strategie) en Gebiedsagenda ZWH, Agenda
IJsselmeerkust, Kernenbeleid
secr.offinga@sudwestfryslan.nl

Wethouders

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

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

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

