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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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We zijn, als ik dit schrijf, in de tweede week van oktober en het is 

echt herfst weer. De hele week harde wind en veel regen. Op de 

melkveebedrijven wordt het laatste vee naar binnen gebracht. Het inkuilen 

van gras is bijna klaar en de laatste mais wordt geoogst.

En we zitten zelf ‘s avonds ook wat eerder binnen. Tijd voor 
andere zaken.

Het dagelijkse nieuws brengt veel zaken waar we ons 
zorgen over kunnen maken. President Trump draait de 
duimschroeven aan in zijn conflict met Iran en China. Dat 
leidt tot toenemende spanning en een handelsoorlog die al 
veel geld kost. Vroeg of laat is daar weer een ommekeer 
in nodig zonder dat men gezichtsverlies lijdt. En ‘thuis‘ 
heeft Trump ook de nodige uitdagingen, er is inmiddels een 
afzettingsprocedure tegen hem in gang gezet. Wat gaan de 
Amerikanen doen met deze man?

President Erdogan van Turkije heeft deze week zijn leger 
opdracht gegeven Syrië binnen te vallen om zoals hij zegt 
‘vrede te brengen‘. Journaalbeelden laten een heel ander 
beeld zien. 

Tienduizenden mensen worden hun huis en stad uitge-
jaagd. Kunnen we dit leed tegenhouden of moeten we 
machteloos toekijken? Wie is er aan zet?

Troefkaart

Onze buren, nu onder leiding van Boris Johnson, willen uit 
de EU en er dreigt nog steeds een harde Brexit. Dat gaat 
gegarandeerd leiden tot chaos bij de grenzen, tekorten aan 
belangrijke producten in Groot-Brittannië en economische 
teruggang. Niemand wil dat. Ieder weldenkend mens zou 
zeggen als je dan toch uit de EU wilt, zorg dan dat je een 
overeenkomst met de EU maakt voordat je terugtreedt. En 
toch lijkt het daar nog steeds niet op. Heeft Boris Johnson 
nog een laatste troefkaart?

In Nederland hebben we ook zo onze eigen uitdagingen. 
Eind mei heeft de Raad van State de PAS-regelgeving 
afgeschoten en dat betekent, zo lijkt het, dat de hele Neder-
landse economie langzaam aan tot stilstand komt. Er zijn 
inmiddels 18.000 projecten in beeld die niet vooruit kunnen. 
Als we niet oppassen organiseren we hiermee versneld 
een onze eigen nieuwe recessie. De paniek is inmiddels 
zichtbaar, vooral in de politiek maar ook in het bedrijfsleven. 
Er ontstaat een enorm gevecht over de verdeling van de 
milieugebruiksruimte. ‘Niet alles kan‘ heet het rapport dat 
Remkes vorige week publiceerde. Grote vraag is nu wat 
kan wel? De woningbouw, uitbreiding luchthavens, andere 
grote infrastructurele projecten, blijven we 130 km per uur 

rijden, blijven we steeds meer vliegen en wat te doen met 
de veestapel. Boeren zijn van mening dat ze al veel aan 
verlaging ammoniakuitstoot gedaan hebben en dat ze nog 
meer kunnen doen. Maar daar willen ze dan wel perspectief 
voor zien en dat is wat anders dan nu de veestapel halve-
ren. Vorige week hebben ze met een grote ‘trekker actie’ op 
het Malieveld, hun eisen letterlijk ‘kracht‘ bij gezet. 

Aan zet

De politiek is aan zet. Altijd en overal. In Amerika en China 
en Iran, in Turkije en in de EU, en ook in Nederland. En 
in ieder land werkt de politiek weer net wat anders. In Ne-
derland hebben we gelukkig ten opzichte van veel andere 
landen een redelijk nette en goed functionerende politiek. 
Het CDA heeft daar altijd positief aan bijgedragen. Laten we 
dat koesteren.

Dicht bij huis gebeurt ook van alles. In Súdwest-Fryslân is 
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Onze beide CDA-
wethouders hebben met het college goed beleid gemaakt 
en onze CDA-fractie heeft op een actieve manier gezorgd 
voor goede discussies en draagvlak in de raad. Daarmee 
levert onze partij een belangrijke bijdrage aan goed bestuur 
in onze gemeente. Een woord van dank aan onze CDA-
politici voor hun enthousiasme en iedere week weer hun 
grote inzet is zeer op zijn plaats. 

Op 20 november hebben we weer onze najaars CDA Alge-
mene Leden Vergadering. Bij uitstek de gelegenheid voor u 
om met onze CDA-mensen in gesprek te gaan. 

Omdat het vorige keer goed beviel hebben we deze verga-
dering opnieuw gekoppeld aan een interessant bedrijfsbe-
zoek. U leest er meer over elders in dit blad. 

Namens het bestuur en ook namens onze fractie en onze 
wethouders nodig ik u van harte uit.

Wij ontmoeten u graag!

Hans Hettinga 
voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân 

Van de voorzitter

De politiek is aan zet
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Het CDA hecht waarde aan een eerlijke economie, aan duurzaamheid 

en aan de normen en waarden in het gezin. Mooi om een keer met onze 

adverteerders om tafel te zitten en dit te bespreken.

Adverteerders aan het woord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Loonbedrijf Attema 

Drie stellingen kwamen aan bod in een goed gesprek over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Loonbedrijf 
Attema uit Heeg (gastheer), Stad Sneek Verzekeringen en 
Bouwbedrijf Leenstra uit Gaastmeer schoven aan voor een 
goed gesprek bij Attema in Heeg. 

1.	 Het CDA voorstaat een eerlijke economie. In een 
eerlijke	economie	profiteert	iedereen	mee	van	het	
werk dat we samen verzetten. Dat is nu niet het 
geval. Werken moet meer lonen en ondernemers 
verdienen meer ruimte. Daarin verbindt de eerlijke 
economie de belangen van werknemers en werkge-
vers, van rendement en verantwoordelijkheid, van 
zekerheid en kansen. 

2.	 Een eerlijke economie is ook een duurzame econo-
mie, waar ondernemerschap loont en groei en be-
drijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt 
in plaats van belast. Dat is wat rentmeesterschap 
betekent.  

3.	 De kansen liggen er. Volop. Vrijwel geen land drijft 
zoveel handel met het buitenland en heeft zo’n 
diverse combinatie aan economische activiteit. We 
verbinden traditie en toekomst in conglomeraten en 
regio’s van familiebedrijven, ZZP’ers en startups. 

Bij Loonbedrijf Attema is 23 man personeel in dienst. Het 
gros hiervan komt uit de nabije omgeving en is al jaren bij 
het bedrijf betrokken. Stagiaires van bijvoorbeeld Nordwin 
of Friese Poort komen zich meestal zelf melden. Dan snijdt 

het mes aan twee kanten; na zo’n stage weet je ook wat 
voor vlees je in de kuip hebt en of je door wilt met elkaar.  

Voor een eenmans bedrijf als Stad Sneek is personeel een 
spannende factor. Neem je personeel in vaste dienst dan 
krijg je zowel de lusten als de lasten door wet- en regelge-
ving. ZZP ‘ers kiezen er bewust voor om geen personeel 
aan te nemen.

Bij Bouwbedrijf Leenstra zijn nu 5 man in dienst, bij de twee 
gebroeders Leenstra. Na de crisis hebben de onderaanne-

Bouwbedrijf Leenstra
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk
Sinds	2018	mag	ik	onderdeel	zijn	van	het	bestuur	van	
CDA	Súdwest-Fryslân.	Tot	maart	2019	heb	ik	ruim	13	
jaar	in	de	politiek	gezeten,	waarvan	de	laatste	12	jaar	
in de Provinciale Staten van Fryslân. Veelal krijg ik de 
vraag wat voor baan ik daarna heb gevonden. Maar de 
politiek is altijd ernaast geweest, dit was een zoge-
noemde “nevenfunctie”.

Na een aantal andere avonturen ben ik in 2014 samen 
met een vennoot gestart met een eigen onderneming: De 
Pro Kompas Groep. Dit is sindsdien mijn baan, ofwel mijn 
“hoofdfunctie”. En met de Pro Kompas Groep willen we so-
ciaal ondernemer zijn. Pro Kompas Groep is een organisa-
tie in de re-integratie, outplacement en arbeidsbemiddeling 
die anders denkt. Ze bundelen hun eigen krachten en talen-
ten tot een mix die succesvol is voor anderen. Ze werken 
en begeleiden vanuit passie en de menselijke maat. Oog 
voor de mens achter de CV, ervan overtuigd dat iedereen 
een talent heeft welke ingezet kan worden. We begeleiden 
veel vanuit het ‘coaching-on-the-job’ principe. De belangrijk-
ste activiteiten zijn re-integratie, payrolling, detachering en 
WMO (dagbesteding). 

Gehoord en gezien

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat cliënten zich 
gezien en gehoord voelen en de waarde meekrijgen dat ze 
ertoe doen in de samenleving. 

Dit dragen we ook uit binnen het bedrijf. Het bedrijf is een 
soort van gezin. Mensen uit verschillende achtergrond 
mogen bij ons komen, zoals vanuit dagbesteding, inburge-
raars, mensen met een beperking maar vanzelfsprekend 
zijn er ook “reguliere” werknemers. Dat maakt een mooie 

mix wat allemaal samenkomt, bijvoorbeeld bij de lunch. 
Iedere dag maakt een tweetal de lunch klaar waarbij het 
gaat om elkaar dingen te leren, te delen en samendoen. 
Degenen die dat nog niet kunnen, leren hoe ze bijvoor-
beeld soep moeten maken, hoe je een vaatwasser inpakt of 
wat voor boodschappen je nodig hebt. Tevens gaan we aan 
de slag met sociale vaardigheden. Hoe gedraag je je in een 
groep, hoe reageer je op situaties en wat kan er allemaal 
gebeuren in een groep. Hiermee worden de medewerkers 
sterker gemaakt. Ze krijgen zelfvertrouwen en worden 
sociaal zekerder. Dat is onze invulling van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. De mens staat centraal 
en wij helpen ze graag een stapje verder in, of richting, de 
arbeidsmarkt.

Fernande Teernstra 
bestuurslid 

CDA Súdwest-Fryslân

mers de prijzen omhoog gedaan en 
pas nu beginnen ze hier zelf iets van 
te merken.  

Duurzaamheid staat bij onze bespro-
ken bedrijven hoog in het vaandel. 
De oude traditie van Rentmeesterschap van het CDA komt 
hier duidelijk in terug. Zo is Leenstra gespecialiseerd in het 
bouwen van duurzame woningen en loopt hierin voorop in 
de markt. Stad Sneek let op bijvoorbeeld het ontvangen 
van overbodige post van verzekeringsmaatschappijen. 
Zelfs nu, in onze digitale tijd, kan er nog veel minder op 
papier verstuurd worden omdat het met een e-mail ook kan. 
En bij Attema wordt al 10 jaar gasloos gewerkt, heeft de 
loods vloerverwarming en gebruiken ze duurzaam hout en 
schone machines.  

Onze gesprekspartners maken zich wel zorgen over de 
krimp op het platteland. Ze willen graag met de politiek 
in gesprek over bouwvergunningen, herstructurering van 

gebieden of woonbestemming voor 
leegstaande winkelpanden.  

De bedrijven maken zich niet alleen 
sterk voor het economisch verster-
ken van de regio, maar ook voor het 

versterken van de gemeenschapszin. Ze sponseren veel 
dorpsactiviteiten en -evenementen. Attema en Leenstra 
zijn echte familiebedrijven. Bij Attema is de derde generatie 
al in het bedrijf, bij Leenstra de tweede. Dit betekent dat 
familietradities en normen en waarden nagestreefd worden 
van huis uit. Je moet er toch zakelijk ook altijd met elkaar 
uitkomen en gebruik maken van elkaars sterke punten in de 
werkverdeling. Sterke familiebanden zijn hier onlosmakelijk 
mee verbonden. 

Nynke Algra 
bestuurslid 

CDA Súdwest-Fryslân 
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Fractie

Als fractievoorzitter hier een aantal zaken die ik graag onder uw aandacht 

breng: 

Stadhuis Bolsward

Begin oktober wordt het nieuws in Súdwest-Fryslân vooral 
overheerst door het weghalen van de toren van ons mooie 
Stadhuis Bolsward. De oorzaak is de bonte knaagkever 
die door de tijd heen veel schade heeft aangericht aan 
de eikenhouten balkenconstructies. Het belang van het 
monumentale gebouw staat nu voorop. Het is natuurlijk erg 
vervelend dat de gemeente hier nu mee geconfronteerd 
wordt, immers de discussie over de uitbouw en de restaura-
tie van het stadhuis ligt net achter ons. Het lijkt erop dat we 
geconfronteerd worden met extra- en onvoorziene kosten. 
Aan de andere kant is het goed dat dit nu naar voren komt. 
Ik denk: “Wat zou er gebeurd zijn als er geen aannemer 
aan het werk was geweest? De zoldervloer niet was 
opengemaakt? een aangetaste constructie, nu de najaars-
stormen voor de deur staan?” Nu weten we dat de situatie 
ernstig is. Als fractie zijn we benieuwd naar de uitkomsten 
van de vervolgacties en de kosten.  

Stikstof

Het tweede is de uitkomst van het Stikstofadvies van de 
Commissie Remkes. ‘Stikstof dwingt tot scherpe keuzes 
waarbinnen niet alle bouwprojecten zullen passen’, is de 
duidelijke boodschap van Johan Remkes aan het kabinet. 
Hij noemt ook dat door boeren uit te kopen en de maximum 
snelheid op snelwegen te verlagen, er weer ruimte ontstaat 
om stilgevallen bouwprojecten vlot te trekken, maar dat niet 
alles kan. En na de duidelijke protesten van onze boeren 
komt de eerste uitspraak van Remkes in een heel ander 

licht te staan. De boeren merken terecht op dat zij niet de 
veroorzakers zijn van dit probleem en daarom is het goed 
dat onze boeren massaal naar Den Haag zijn gereisd. Wat 
een saamhorigheid! Het kabinet heeft het zelf zo ver laten 
komen. Al jaren is van meerdere kanten gewaarschuwd en 
zijn de adviezen van de natuurexperts genegeerd. 

Nederland zit natuurlijk complex in elkaar, de natuurgebie-
den en de veroorzakers van stikstof zitten heel dicht op 
elkaar. We wonen met veel mensen per vierkante kilometer 
en we willen heel veel. 

De projecten en de woningbouw in Súdwest-Fryslân ver-
tragen hierdoor. Bij de vergunningverlening worden straks 
eisen gesteld voor de stikstof tijdens de bouw en voor 
de stikstof door het creëren van extra mobiliteit. Met het 
verlagen van de maximumsnelheid op de Rijkswegen zit ik 
niet zo. De veiligheid op de Rijkswegen neemt toe en de 
geluidoverlast bij Oppenhuizen, Uitwellingerga en Bolsward 
vermindert.

Lachgas

In de raadsvergadering van 3 oktober, hebben wij tegen 
de motie Lachgas gestemd. Volstrekt helder is dat CDA 
Súdwest-Fryslân tegen het gebruiken van lachgas is. Het 
is niet goed voor de gezondheid, de openbare orde en het 
milieu. Wij hebben tegengestemd omdat het hier een over-
bodige motie betreft. De portefeuillehouder, burgemeester 
mevr. de Vries, heeft klip en klaar gemotiveerd dat zij nu 
voldoende instrumenten en bevoegdheden heeft om binnen 

Van de fractievoorzitter
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de APV op te treden tegen de verkoop, handel en gebruik 
van lachgas op straat. Onnodige regelgeving in de APV 
hierover opnemen is dus overbodig. En wij willen onnodige 
regelgeving voorkomen. Wat nu moet gebeuren is dat er 
snel vanuit de Tweede Kamer regelgeving komt om lachgas 
alleen nog te gebruiken voor medische doeleinden en dat 
verkoop in horecagelegenheden wordt verboden. Daar (bin-
nen de horecagelegenheden) heeft de gemeente namelijk 
geen bevoegdheden, dat moet landelijk geregeld worden. 

Bootjes

En bij het punt ‘liggeld bootjes’, het tarief voor vaste lig-
plaatsen op zogenaamde B-locaties, heeft de meerderheid 
van de fractie voor het amendement gestemd om deze 
ligplaats tarieven niet te verhogen. Want het gaat hier om 
ligplaatsen voor kleine motorbootjes en roeibootjes van 
inwoners die een dure ligplaats in een haven soms niet 
kunnen betalen. Drie CDA fractieleden waren het eens met 
het voorstel van het college omdat de kosten van de deze 
ligplaatsen voor de gemeente hoger zijn dan de opbreng-
sten. Bovendien zijn deze tarieven veel lager dan die in 
de havens. Tegenstemmen betekent dat er ca. € 100.000,- 
minder geld wordt ontvangen. Dit moet nu anders worden 
gecompenseerd binnen het bezuinigingsvraagstuk.

Begroting

Dan komt de behandeling van de begroting 2020 dichterbij. 
We zijn over het proces door de wethouder geïnformeerd. 
Duidelijk is wel dat alle gemeenten minder geld uit Den 
Haag krijgen. En veel Friese gemeente hebben daar last 
van en komen langs in de pers; Smallingerland, Leeuwar-
den, Dantumadeel, etc.

Vervelend is het dat, ondanks dat het goed gaat met de BV 
Nederland, de gemeenten door de bezuinigingen minder 
geld uitgekeerd krijgen uit het gemeentefonds. 

Hoe verloop het proces? 

De begroting 2018 is met een negatief saldo van 3,3 mln. 
afgesloten waarvan 2,4 mln. voor het programma Sociaal. 
In 2019 zijn er incidentele tekorten die kunnen worden 
opgevangen uit de Algemene reserve. De kadernota 2020 
ging nog uit van tekorten in de jaarschijven van 3 mln. tot 
oplopend 4 mln. vanwege de kosten in de jeugdzorg en 
de lagere Algemene uitkering. Dit betekent dat er 5 mln. 
aan ombuigingen nodig is. De meicirculaire geeft een 
negatiever beeld waardoor het structureel tekort oploopt. 
Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er leges 
op kabels en leidingen worden geheven waardoor de rode 
cijfers beperkt blijven. Het betekent wel scherpe keuzes en 
de inzet van de CDA fractie zal zijn dat op de eerste plaats 
de financiële buffers versterkt worden en dat de begroting 
en meerjarenraming structureel op orde komt. Nieuwe 
wensen worden dan geparkeerd. Op 17 oktober kwam de 
begroting naar ons toe en de behandeling in de raad is op 
14 november.  

Fractie-teamdag

Zaterdag 5 oktober hebben we een fractie-teamdag gehad. 
Dit als vervolg op onze teamdag van 14 april 2018. Als ope-
ning heb ik gelezen uit Romeinen 12, vers 9-21. Kernwoor-
den en zinnen uit Romeinen; Laat uw liefde oprecht zijn, 
enthousiasme, Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet 
met wie verdriet heeft, weest standvastig, wees eensgezind 
en wees bescheiden.      

Met ondersteuning van Peter Noordhoek zijn we aan de 
slag gegaan met het thema: ‘Hoe kunnen we elkaars kwali-
teiten nog beter benutten voor het komende politieke jaar.’ 

Onder andere is gesproken over de samenwerking binnen 
de fractie, hoe we contact houden met onze kiezers en 
wat we kunnen doen om als raadslid effectiever te zijn. 
We moeten ons bijvoorbeeld steeds afvragen of we soms 
wel reactief zijn (reageren we wel tijdig, aan de voorkant, 
in plaats van aan de achterkant), of we onze CDA speer-
punten voldoende in beeld hebben en deze thema’s wel 
claimen. 

Kortom, we moeten binnen de coalitie afspreken onze 
meerderheid te benutten. Er blijft werk aan de winkel! 
Gelukkig maar..

Als laatste, binnenkort gaan we met de CDA Statenfractie 
overleggen over een aantal zaken die ons beiden raken. 
Denk aan de Regionale Energie Strategie waarbij Súdwest-
Fryslân opnieuw in beeld is voor een extra opgave. De weg 
Sneek – Leeuwarden, de N354 , die steeds drukker wordt 
en aandacht vraagt, de nieuwe omgevingswet en visie, het 
landbouwbeleid en de veenweidediscussie.  

Douwe Attema 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân
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Zorg en marktwerking
De marktwerking in de zorg is jaren geleden ingezet als wapen tegen de 

uit de hand lopende zorgkosten. Toch blijkt dat de zorgkosten in ons land 

al jaren flink stijgen. ‘Het mag wat kosten maar dan heb je ook wat’, is dus 

maar een gedeeltelijke waarheid. Ook in onze gemeente gaat veel geld op 

aan zorg.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugd-
zorg, WMO en participatie (werk/uitkeringen). Alleen al op 
jeugdzorg werd in 2019 landelijk 20% meer uitgegeven dan 
was begroot. Vele miljoenen euro`s dus. Ook onze begro-
ting in Súdwest-Fryslân kende in 2019 een overschrijding in 
de jeugdzorg. Als Commissie Boarger en Mienskip, maken 
wij ons hier grote zorgen over. Wij vragen ons af wat er mis 
is en hoe het beter kan. 

Jeugdzorg in Súdwest-Fryslân

De jeugdwet schrijft voor dat er voor de jeugd voldoende 
zorg moet worden geboden maar stelt verder geen grenzen 
aan die zorg. Dit vraagt nogal wat kundigheid aan de poort. 
In een artikel van René Peters, CDA 2e kamerlid, zegt 
Peters o.a.: ``Een kind met overgewicht laten coachen door 
een bewegingstherapeut lijkt op preventie maar het is niet 
anders dan overheidsingrijpen. Veel beter is het om met 
scholen af te spreken dat er alleen nog maar water wordt 
gedronken.``, aldus de auteur. Zomaar even een voorbeeld 
van kritisch naar zaken kijken. 

Eenvoudige vragen over zorg kunnen vaak direct wor-
den afgehandeld in kortdurende trajecten. De  complexe 
hulpvragen worden via bureau jeugdzorg Fryslân centraal 
uitgezet onder de aanbieders.

Zorgaanbieders (zo`n 300 in Súdwest-Fryslân) zijn zelf ver-
antwoordelijk voor verbetering en doorontwikkeling in het 
aanbod (marktwerking), inwoners (afnemers) willen hoge 
kwaliteit van zorg, liefst zo veel mogelijk op maat. 

De gebiedsteams zijn druk bezet met hun regierol en zit-
ten feitelijk nog maar een jaar of 4 in hun nieuwe rol. De 
maatschappelijk werkers waren voorheen steeds meer 
specialisten op sociale zaken, nu zijn het weer generalisten. 
Het zijn poortwachters en regievoerders, met ook nog een 
krap budget. 

Evaluatierapport Sociaal domein

Onze gemeente heeft onlangs een evaluatierapport laten 
maken over het sociaal domein. Hieruit blijkt dat er in 4 jaar 
heel veel zaken goed zijn opgepakt. Een van de aanbeve-
lingen was, dat de verbinding met het zogenaamde voorlig-
gend veld nog beter tot zijn recht moet komen. M.a.w. er 
moet nog meer gedaan worden aan verbetering van de 

contacten met buurthuizen, doarpshuzen, kerken, scholen 
etc. Een groeiproces. Gebiedsteams hebben een hoge 
werkdruk. ‘De civil society gedachte: werken met de miens-
kip’, moet nog meer ingeburgerd worden, aldus het rapport. 

Rol Commissieleden Boarger en Mienskip.  

Als raadslid proberen we hard op de inhoud en zacht op de 
persoon te zijn. We proberen het college dan ook scherp op 
de inhoud te bevragen. Enkele aandachtspunten:

Waar willen we eigenlijk ons geld aan  uitgeven, is alleen de 
zorg leidend of kan het ook met een afgesproken budget? 
Goed kijken dus wie er zorg nodig heeft, wie de zorg levert, 
wat is het zorgaanbod en is dit passend en effectief?

Hoe gaan we in de toekomst zorg inkopen?

Hoe staat het met de kwaliteit van de gebiedsteams: Goede 
vakmensen zijn wat waard. Wordt er genoeg gedaan aan 
scholing en ontwikkeling? Is de basis al voldoende sterk om 
door te ontwikkelen? Is de zorg voldoende afgestemd op 
het gebied waar de gebiedsteams werken? Is er bijvoor-
beeld verschil tussen stad en platteland?

Hoe staat het met de contacten met huisartsenpraktijken? 
Van alle huisartsen in onze gemeente werkt 60% samen 
met een praktijkondersteuner GGZ en -jeugd. Dit kan duur-
dere en specialistische zorg voorkomen. Kan dit beter?

Hebben we echt zoveel zorgaanbieders nodig? Hebben we 
voldoende zicht op kwaliteit? Is de bedrijfsvoering op orde? 
Hebben ze goede contractafspraken? Is er sprake van 
normale winsten? Etc.

Graag dagen wij het college uit om uit de box denken. Durf 
te sturen met geld. Soms moet je een dubbeltje uitgeven 
om een kwartje terug te verdienen. 

Namens de commissie Boarger en Mienskip (BM) 
Pieter Greidanus, Theunis de Vries, Ultsje Wiersma 

raadsleden 
CDA Súdwest-Fryslân 
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Sinds 2014 werkt de NHL Stenden met een zogeheten ‘Werkplaats Sociaal 

Domein’. Dit initiatief is gestart op verzoek van, en met ondersteuning van, 

het ministerie van VWS. Het ministerie geeft hier subsidie voor.

De Werkplaats Sociaal Domein is een broedplaats van lo-
kale overheden, professionals, vrijwilligers, inwoners en on-
derwijs om zoveel mogelijk beeld te krijgen bij de juiste zorg 
voor de toekomst. Dit in de breedste zin van het woord.

Vanaf 2016 werken studenten en docenten in dit kader 
samen met ambtenaren, zorg- en welzijnsprofessionals, 
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Het doel is om “van 
onder op” vraagstukken te kunnen beantwoorden en stap-
pen te zetten in een proces van verbetering en verandering 
van het Sociale Domein. Dit doen ze onder de naam Atelier 
Sociaal Domein.

Er zijn provincie breed, vijf gemeenten gevraagd om een 
Atelier te starten. Vanuit ons gemeentelijk speerpunt Pre-
ventie is met NHL Stenden afgesproken dat ze starten met 
het project ‘Happy en Healthy Ageing’ in de regio Stavoren.

Dit past heel erg bij een belangrijk speerpunt van onze 
gemeente om veel meer in het voorliggende veld te 
investeren. Om te zorgen voor een goed welzijn van onze 
inwoners en niet pas met elkaar in aanraking te komen als 
er daadwerkelijk zorg nodig is. Hoe langer mensen fit en 
gelukkig zijn, hoe later ze zorg nodig hebben. En daarin 
willen we investeren. Maar hoe dat moet, blijft een uitdaging 
om te ontdekken.

In de regio Stavoren is daarom het afgelopen jaar onder 
leiding van de gebiedsteams van de gemeente gesproken 
met inwoners en maatschappelijke partners over hoe we 
kunnen werken aan een gezonde omgeving waar mensen 

zich prettig en gewaardeerd voelen. De regio Stavoren is 
gekozen omdat door de vergrijzing de bevolkingssamen-
stelling hier de komende tientallen jaren sterk gaat verande-
ren.

De studenten van de NHL gaan nu onder de naam Atelier 
Sociaal Domein, vanuit verschillende opleidingen, zich 
inzetten voor dit speerpunt.

Dit doen ze in samenwerking met de GGD en het Sociaal 
Collectief, de welzijnsorganisatie van Súdwest-Fryslân 
(www.stichtingsociaalcollectief.nl)

Donderdag 10 oktober mocht ik de officiële aftrap doen met 
12 studenten die hiermee aan de slag gaan. De studenten 
zijn vreselijk enthousiast van start gegaan. Ze zijn al in 
Stavoren geweest om zoveel mogelijk informatie en ideeën 
op te halen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. En dit 
gaan ze nog veel vaker doen.

Het is een enorme opgave die moeilijk concreet te maken is 
maar waarvan we allemaal weten dat het heel erg belang-
rijk is. 

Ik ben heel erg benieuwd hoe dit alles vervolg krijgt. Ik houd 
u zeker op de hoogte.

Gea Wielinga 
wethouder 

CDA Súdwest-Fryslân

Atelier Sociaal Domein
Súdwest-Fryslân
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Voor de zomer is er veelvuldig gesproken over het woonbeleid in onze 

gemeente. Een hot-item gezien de huidige krapte op de markt en in de 

komende jaren. Hier moet goed mee om worden gegaan, aangezien in 

heel Friesland op de lange termijn krimp verwacht wordt.

De provincie heeft hier een regisserende rol in. In de 
gemeente Súdwest-Fryslân zagen we wel degelijk een 
krapte ontstaan, de huizenmarkt staat flink onder druk. We 
zaten dan ook met smart te wachten op het woningbehoefte 
onderzoek dat werd uitgevoerd in onze gemeente. De 
resultaten hiervan zijn in het voorjaar gepresenteerd.

Hieruit is naar voren gekomen dat in de gehele gemeente 
op dit moment -en op de middellange termijn- dringende 
behoefte is.

Wij als CDA hebben flink gehamerd op een snelle aanpak 
en aandacht voor starters, jonge gezinnen, sociale woning-
bouw en vooral ook meer geschikte huizen voor ouderen 
zodat er een betere doorstroming plaats kan vinden.

Magneet

We zien als fractie dat een plaats zoals Sneek een enorme 
aantrekkingskracht heeft voor burgers om zich te vestigen. 
Dat is mooi dat we zo’n magneet hebben in onze gemeente 
en snappen dan ook dat hier veel initiatieven door onderne-
mers voor woningbouw worden ingediend. Dit hoort bij een 
sterke stad.

Als CDA hebben we met klem verzocht om ook meer aan-
dacht te schenken aan kleine initiatieven op het platteland. 
Elk dorp wil namelijk de leefbaarheid in hun kern op peil 
houden. Dit willen de verenigingen dorpsbelangen voor hun 
dorpen stimuleren door de mogelijkheid te bieden aan de 
jeugd en ouderen om een geschikte woonplek te behou-
den in eigen dorp, waardoor vaak voorzieningen zoals 
scholen, kerken en verenigingen behouden kunnen blijven. 
De leefbaarheid op het platteland vinden wij als CDA erg 
belangrijk.

Daarnaast zagen we in Bolsward een scheefgroei, of beter 
gezegd: helemaal geen groei. Terwijl uit het onderzoek 

bleek dat hier ook een grote vraag is. Ook hier is door ons 
aandacht voor gevraagd. 

Quotum 

De gemeente krijgt van de provincie een soort quotum aan 
maximale wooneenheden (contingenten) toebedeeld. Het 
is dan ook belangrijk om met elk initiatief zorgvuldig om te 
gaan. Met het nieuwe afwegingskader, wat in de nieuwe 
woonvisie nu is besloten, wordt er ook goed gekeken naar 
o.a. haalbaarheid, de concrete behoefte én de maatschap-
pelijke meerwaarde. 

Daarnaast heeft het college weten te bewerkstelligen dat 
inbreiding (woningbouw binnen de kernen) in alle plaatsen 
niet wordt meegeteld in deze zogenaamde wooncontin-
genten. Dit nadat wij in februari hier vragen over hadden 
gesteld. Ook wat het CDA betreft gaat inbreiding altijd voor 
uitbreiding (wat vaak ten koste gaat van groen of landbouw-
grond). 

Ondertussen zijn er al enkele zaken op het gebied van 
woningbouw bij ons in de gemeenteraad de revue gepas-
seerd. Zoals de startnotitie van het bestemmingsplan het 
Perk te Sneek (afbeelding linksboven). Hiervoor hebben we 
onze goedkeuring gegeven. In dit nette stedenbouwkundige 

Commissie DSO

Woonbeleid in onze gemeente
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Wil jij meewerken aan 
het leukste CDA-blad 
van Súdwest-Fryslân?

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van 

het redactieteam voor dit blad! 

Redacteur

Taken: planning, inhoud bepalen in overleg met bestuur, 
mensen aansturen voor het aanleveren van kopij, 
teksten redigeren

Tijdsbesteding: 10-12 uur per uitgave

DTP'er

Taken: opmaak van het blad, fotoredactie, teksten redige-
ren, verzorgen drukwerk en verzending (via drukker)

Tijdsbesteding: 10-12 uur per uitgave

De werkzaamheden verdelen we in onderling overleg.  CDA 
Nieuws verschijnt twee keer per jaar (voorjaar en najaar) 
en wordt verzonden aan alle CDA-leden in de gemeente 
Súdwest-Fryslân. 

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via 
communicatie@cda-swf.nl

Redactieteam CDA-Nieuws 
Carin Boersma, Patrick Janssen

plan wordt via inbreiding ruimte geboden voor 57 koopwo-
ningen, 24 waterwoningen en 57 sociale huurappartemen-
ten. 

Daarnaast hebben we ingestemd met de aankoop van 14 
hectare grond bij Bolsward-Oost (afbeelding linksonder). 
Waar wij als fractie hadden aangedrongen om snel te han-
delen voor meer ruimte voor deze kern, liet onze wethouder 
Maarten Offinga er geen gras over groeien en met een 
vlotte actie is er grond aangekocht die ruimte kan bieden 
voor 150 tot 200 woningen in een groene omgeving. En dit 
met gunstige financiële voorwaarden en met de gemeente 
aan de bal wat betreft de invulling. We wachten met smart 
het bestemmingsplan van onze wethouder Gea Wielinga af.

Kleinere kernen

We gaan onze aandacht de komende tijd richten op de 
initiatieven in de kleinere kernen en hoe hiermee wordt 
omgegaan.

Daarnaast zitten we op het moment van schrijven met de 
stikstof problematiek, wat ook op het gebied van woning-
bouw zorgt voor onzekerheid.

We hopen op snel meer duidelijkheid hierin en op goede 
initiatieven, zodat er vaart kan worden gemaakt in bouwen. 

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, of 
misschien over andere onderwerpen zoals Ruimtelijke 
Ordening, vergunningen, verkeer, openbare werken of 
duurzaamheid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, 
zie achterzijde van dit ledenblad.

namens fractieleden CDA in commissie Doarp, Stêd & 
Omkriten (DSO)

Bauke Dam 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Enkele zaken die de CDA-fractieleden in de commissie DSO 
naast de agenda hebben ingebracht:
•  Motie tegen zonnepanelen in het IJsselmeer, aangenomen.
• Schriftelijke vragen over de eikenprocessierups.
• Schriftelijke vragen over parkeren Zwembad Mounewetter 

Witmarsum.
• Schriftelijke vragen over aquaduct bij Bolsward. Er komt nu 

een onderzoek met de provincie naar de mogelijkheden.
•  Schriftelijke vragen over de leegstand van pand Tichelaar te 

Makkum.
•  Schriftelijke vragen over beoogde locaties hoogspanning 

station Tennet. Onze voorkeur bij Bolsward wordt opgevolgd.
•  Schriftelijke vragen over aanpassing bewijslast bedrijven Wet 

Milieubeheer.

De schriftelijke vragen en de beantwoording daarvan kunt u terug 
vinden op de site van de gemeente, www.sudwestfryslan.nl en 
zoek daar op “schriftelijke vragen”.
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Dit staat boven het persbericht dat de CDA-fractie op 15 oktober 

heeft verspreid. De laatste weken voeren de boeren actie tegen de 

stikstofmaatregelen van minister Schouten en de provincies.

De consequenties van deze maatregelen zijn groot. Onbe-
nutte stikstofruimte dreigt te worden ingezet ten gunste van 
sectoren buiten de landbouw. De minister heeft ingestemd 
met externe saldering waardoor het mogelijk wordt dat par-
tijen buiten de landbouw, stikstofruimte kunnen kopen en 
verhandelen.  Deze maatregelen zetten de landbouwsector 
helemaal op slot. Boeren verliezen daarmee hun ontwikke-
lingsruimte en toekomstperspectief, ook met het oog op de 
toekomstige generatie boeren. 

We vinden dan ook dat recente uitlatingen van politici en 
berichten in de pers geen recht doen aan het vakmanschap 
van onze boeren en de resultaten die in Nederland worden 
geboekt op het gebied van kwaliteit, dier, natuur en klimaat. 
In de stikstofdiscussie wordt de veehouderij ongenadig hard 
aangepakt. En daarom komen de boeren in verweer, voor 
het voortbestaan van de sector, voortbestaan van hun be-
drijf en de toekomst van hun bedrijf. Mest- en ammoniakbe-
leid beleid, transitie naar kringlooplandbouw, de boeren zijn 
er al lang mee bezig.  En het is niet alleen de landbouw die 
voor stikstofdepositie zorgt. Verkeer, luchtvaart, industrie, 
energiebedrijven en woonwijken zorgen ook voor stikstofde-
positie, zelfs de aanleg van windmolens gaat gepaard met 
uitstoot van stikstof. 

Onze provincie is onlosmakelijk verbonden met een sterke 
en innovatieve agrarische sector en de zuivelsector vervult 
hierin een belangrijke rol. Zij dragen bij aan de economie 
en zijn dragers van het Friese platteland.  De zuivelsector 
behoort tot de wereldtop doordat bedrijven, overheid en 
wetenschappers nauw samenwerken bij het ontwikkelen 
van nieuwe kennis en innovatie. De vraag naar melk groeit 
wereldwijd door de bevolkingsgroei en de toenemende 
welvaart.

Wij maken ons net als en met het kabinet ernstig zorgen 
over het vastgelopen stikstofbeleid. Er moet een nieuwe 
balans gevonden worden tussen economische activiteit 

en natuur.  In het belang en ter bescherming, van onze 
natuurgebieden. 

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000 gebieden. Natura 
2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur-
gebieden. In die gebieden komt teveel stikstof terecht 
waardoor maatregelen noodzakelijk zijn. Een nieuwe 
beleidsaanpak is er echter niet van vandaag op morgen: er 
moet nog veel onderzoek worden verricht, overleg mét en 
niet over de rug van alle betrokken sectoren én er moeten 
zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Maatwerk en 
gebiedsgerichte aanpak is daarbij belangrijk. 

Er is eveneens een economische urgentie van meer dan 
1500 bouwprojecten die dreigen vast te lopen. Ook in 
Súdwest-Fryslân is er over tal van woningbouwprojecten 
onzekerheid of ze door kunnen gaan. Hiervoor moet zo 
gauw mogelijk een (tijdelijke)oplossing komen omdat het 
banen gaat kosten en de eerste faillissementen al op de 
loer liggen……

Fryslân, lân fan boeren, fan griene greide, fan swartbûnte 
kij yn it lân.

Lân fan fiersichten, fan tsjerketuorren en fan pleatsen……..

Ons Friese landschap staat onder druk. Energietransitie 
en duurzaamheid zijn de belangrijkste thema’s waar wij de 
komende decennia mee te maken krijgen. Dat heeft grote 
invloed op ons landschap, op de agrarische sector, op de 
boeren.

Namens fractieleden CDA in commissie Doarp, Stêd & 
Omkriten (DSO)

Anneke Koster 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk………..

“CDA Súdwest-Fryslân staat achter de boeren”

12



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 of 
daarbuiten. Daarom leest u hier blz. 19 van ons program:

2.5	Gezonde	agrarische	sector

De leefbaarheid op het platteland hangt sterk samen met 
een gezonde agrarische sector. CDA Súdwest-Fryslân 
hecht veel waarde aan een vitaal buitengebied en streeft 
naar een goede balans tussen landbouw, recreatie en na-
tuur. In het buitengebied is plaats voor de boer, de burger 
én de toerist. De echtheid en eigenheid van het gebied, de 
kleine kernen en dorpen, zijn voor CDA Súdwest-Fryslân 
zeer waardevol en belangrijk.

Bestaande agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven zijn de belangrijkste economische 
dragers van het platteland. De schaalvergroting in de 
landbouw betekent ook de komst van grotere stallen. Land-
schappelijke inpassing is daarbij van groot belang. CDA 
Súdwest-Fryslân hecht waarde aan de Nije Pleatsmethode, 
waarbij gezamenlijk en vanuit meerdere disciplines naar het 
ontwerp van nieuwe stallen wordt gekeken.

Functieverandering

Als een agrarisch bedrijf stopt, komt er een boerderij leeg 
te staan. CDA Súdwest-Fryslân is voorstander van een 
nieuwe bestemming door bijvoorbeeld wonen, een klein 
bedrijf of een andere functie mogelijk te maken. Dat kan 
een zorgfunctie zijn of een andere vorm van eigentijds 
ondernemerschap.

Agrarisch natuurbeheer

Veel boeren in de gemeente doen aan agrarisch natuur-
beheer en zijn lid van één van de collectieven in Súdwest-
Fryslân. Ook spelen veel boeren een rol bij het onderhoud 
van het landschap. CDA Súdwest-Fryslân hecht waarde 
aan samenwerking tussen de verschillende organisaties op 
dit gebied en aan de positie van grondgebonden agrarische 
sectoren als de melkveehouderij.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

• Een duurzame ontwikkeling van de agrarische 
sector, duurzaam voor boer, dier én omgeving (niet 
of-of, maar en-en).

• Waarde hechten aan de rol voor boeren bij het 
onderhoud van het landschap.

• Nieuwe bestemmingen mogelijk maken voor 
vrijkomende agrarische gebouwen, mits dit niet tot 
problemen voor de omgeving leidt.

In ons volgende ledenblad vind u hier de thema’s en stand-
punten die op dat moment actueel zijn . 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

De stand van de Standpunten
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Algemene ledenvergadering op locatie

Duurzame garnalenvisserij speerpunt van de Boer RVS in Makkum
Hij werd ooit door de Volkskrant in 

een artikel als volgt geïntroduceerd: 

‘Melle de Boer is met zijn 

machinefabriek De Boer RVS in 

Makkum marktleider in Europa, 

waarschijnlijk zelfs in de wereld, 

maar als je hem belt, neemt hij zelf 

op en zegt dan: 'Melle'.’ 

Zoveel wereldmarktleiders hebben we niet in de gemeente 
Súdwest-Fryslân, daarom gaan we bij de komende Alge-
mene Ledenvergadering (ALV), op 20 november as., een 
kijkje nemen bij dit bedrijf.

Groei

Melle de Boer (48) begon zijn bedrijf in roestvrijstaal in 
2004 in een schuurtje op zijn erf in Gaast. Al snel groeide 
hij uit het schuurtje en in 2006 verhuisde het bedrijf naar de 
kop van de haven in Makkum, naar een pand waar eerder 
een transportbedrijf gevestigd was. Ook hier maakte het 
bedrijf een groei door, zodat het afgelopen jaar een geheel 
nieuwe locatie is opgetrokken op dezelfde plek. 

Innovatie

“We maken garnalenverwerkingsapparatuur aan boord 
van schepen in de ruimste zin van het woord. Het gaat om 
machines die garnalen kunnen sorteren, kookketels om 
garnalen aan boord te kunnen koken, etc. We hebben klan-
ten in onder andere Nederland, Duitsland en Denemarken 
maar ook in China en andere Aziatische landen. Ik hecht 

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Vrijwilli-
gers zijn met elkaar verbonden. Vrijwilligers zijn goud 
waard! Vrijwilliger zijn is vrijwillig maar niet geheel 
vrijblijvend. Je bent met elkaar verbonden en gaat voor 
hetzelfde doel. Daarom respect voor die inzet van de 
Workumers en omgeving.

In het verleden is door de gemeenteraad een bedrag 
beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe sport-
complex de Rolpeal. Daarnaast krijgt stichting de Rolpeal 
jaarlijks 450.000 euro van de gemeente. De stichting heeft 
hulp van veel enthousiaste vrijwilligers. Zonder vrijwilligers 
was er 150.000 extra per jaar nodig geweest. Door de inzet 
van de stichting en de vele vrijwilligers is het project tot nu 
toe geslaagd. Op 31 augustus is dit prachtige sportcomplex 
met een wedstrijdbad en een extra brede sporthal en ruime 
kleedgelegenheden officieel geopend door burgemeester 
Jannewietske de Vries, bijgestaan door Foppe de Haan.

Nu het nieuwe complex staat, wordt het oude gesloopt. 
Daarna kunnen op de oude plek parkeerplaatsen worden 
aangelegd. Hiervoor was al geld gereserveerd. Maar omdat 
dit duurder uitgepakt is dan toen geraamd, is de gemeen-
teraad op 3 oktober gevraagd om extra geld beschikbaar 
te stellen om de infrastructuur verder af te maken. Op dit 
moment kunnen we al genieten van een prachtig mooi 
sportcomplex. Als de bouw van de 2 scholen en alle infra 
uiteindelijk ook klaar is, heeft Workum er een prachtig mooi 
nieuw ontwikkeld gebied bij. En dat is door de inzet van de 
Workumers en hun omgeving, meer dan verdiend. 

Uilkje Attema 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Hulde aan al die 
vrijwilligers van het 
sportcomplex in Workum
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veel belang aan een duurzame visserij, we hebben daarom 
enkele jaren geleden een machine ontwikkeld waardoor de 
bijvangst bij het vissen op garnalen grotendeels voorkomen 
wordt. Voor dit apparaat waren we genomineerd voor de 
Accenture Innovation Award, een belangrijke innovatieprijs. 
We zijn 2e geworden.’’

Familiebedrijf

De Boer RVS is een echt familiebedrijf, 
Melle runt het bedrijf samen met zijn 
vrouw Aukje en heeft 12 mensen aan het 
werk. En ook zijn gepensioneerde vader en schoonvader 
springen regelmatig bij, de een is elektricien geweest, de 
ander is smid. Ook zijn kinderen hebben belangstelling voor 
een carrière in RVS.

Gemeente

Op de vraag wat hij van de gemeente verwacht, zegt 
hij: ”De projecten die wij uitvoeren richten zich vooral op 
duurzaamheid, het zou mooi zijn als de politiek dat soort ini-
tiatieven steunt en faciliteert. Ik moet de gemeente compli-
menteren met de manier waarop ze zich opgesteld hebben 
toen ik vanuit ons schuurtje in Gaast naar Makkum ging 
met het bedrijf. Dat ging heel flexibel en daar heb ik toen 
ook de tijd voor gekregen. Als ik toch nog een puntje van 
aandacht mag noemen, dan is dat het havenbeleid in Mak-

kum, dat nu vooral gericht is op toeristen met bootjes. Het 
zou mij erg helpen als de havenmeesters wat flexibeler met 
andere schepen zouden omgaan, zodat het gemakkelijker 
wordt om aan te meren, voor onze klanten. Bijvoorbeeld 
gedoogbeleid om aan boten te werken gedurende een be-
paalde tijd. We zijn een stuk flexibeler als een klant met zijn 

schip in de haven kan liggen, daar is ons 
machinepark ook op ingericht.’’

De Boer werkt nauw samen met het ROC 
in Sneek, hij heeft de afgelopen jaren 
veel stagiaires gehad van deze opleiding 

en steekt ook veel tijd in het opleiden van eigen personeel. 
”Onderwijs is ontzettend belangrijk voor bedrijfstakken als 
de onze,’’ zo besluit hij.

Bianca Domhof 
secretaris bestuur 

CDA Súdwest-Fryslân 

Algemene ledenvergadering op locatie

Duurzame garnalenvisserij speerpunt van de Boer RVS in Makkum

Het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân nodigt u, als lid, 
van harte uit op 20 november aanstaande. U bent wel-
kom bij De Boer RVS Makkum, tevens de locatie voor 
de algemene Ledenvergadering. Zie de aankondiging 
op de volgende bladzijde.
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Bestuur
20	november	2019,	19:30	uur

Algemene 
ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-
Fryslân, u als lid, van harte uit voor het bijwonen 
van de algemene Ledenvergadering (ALV). We 
zijn deze ALV te gast bij De Boer RVS in Mak-
kum (voor meer informatie over dit bedrijf zie 
elders in dit blad). Een rondleiding in het bedrijf 
begint om 19.30 uur, koffie en thee om 20.15 uur, 
start vergadering 20.30 uur

Inloop 19:15 uur, start 19:30 uur

Locatie:

De Boer RVS 
Stranwei 1 A 
8754 HA Makkum 

Agenda:

19.30	uur	Rondleiding	en	korte	presentatie	
over het bedrijf waar we te gast zijn, door 
Melle de Boer

20.15	uur	Koffie	/thee

20.30	uur	Start	vergadering
1.	 Opening door voorzitter Hans Hettinga
2.	 Vaststellen agenda 
3.	 Mededelingen
4.	 Ingekomen en verzonden stukken
5.	 Vaststellen notulen Algemene ledenver-

gadering	11	april	2019	(zie	hiernaast)	
6.	 Uit de fractie, toelichting door fractie-

voorzitter Douwe Attema 
7.	 Uit het college, toelichting door de CDA-

wethouders:	Maarten	Offinga	en/of	Gea	
Wielinga

8.	 Financiën,	begroting	2020
9.	 Ledenwerving
10.	Rondvraag
11.	 Sluiting

(concept-)Verslag	ALV	11	april	2019

Sneek, locatie Rooth Services BV 
aanwezig circa 30 leden 

Introductie en rondleiding

We worden ontvangen door Sibold 
Jellema, de eigenaar van Rooth 
Services in Sneek. Na een korte 
presentatie leidt hij ons rond door het 
bedrijfspand en laten enkele mede-
werkers zien wat ze doen en demon-
streren zij het materieel dat buiten 
opgesteld staat. 

Opening

Aansluitend opent voorzitter Hans 
Hettinga de vergadering met het 
gedicht ‘’Op de uitkijk’’.

Ook gaat hij kort in op de ontwikkelin-
gen van de afgelopen maanden. Bij 
de provinciale verkiezingen heeft CDA 
zich in Súdwest-Fryslân goed weten 
te handhaven. Het FvD is vanuit 
het niets ook in Friesland heel groot 
geworden, er is een klimaat ontstaan 
waarin wordt gezegd wat het publiek 
wil horen. Terwijl de politiek moet 
brengen wat het publiek nodig heeft. 

Voorzitter wijst op het prachtige leden-
blad dat weer bij iedereen op de mat 
is gevallen. Complimenten voor ieder-
een die hieraan mee heeft gewerkt!

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastge-
steld.

Mededelingen

Er zijn enkele mededelingen: 
• Secretaris meldt dat van enkele 

leden een bericht van verhindering 
binnen is gekomen, van ruim 550 
leden niet. 

• Voorzitter laat weten dat bestuur 
inmiddels weer voltallig is. De 
taken zijn verdeeld. En er zijn 
de nodige ambities richting de 
komende periode tot 2022, de 
volgende verkiezingen. 

• Ook is de ambitie om het adver-
teerdersbestand voor het leden-
blad uit te breiden. 

• Petra vd Akker vraagt bij wie 
ze terecht kan met een poten-
tiele nieuwe adverteerder. Nynke 
schrijft na de vergadering de 
contactgegevens op. 

Ingekomen en verzonden stukken

Er zijn verschillende e-mails ontvan-
gen van het provinciaal bestuur en het 
partijbureau 
• Verslag vorige vergadering (ALV 

31 oktober 2018)
• Verslag wordt ongewijzigd vastge-

steld. Behoudens een typfoutje.   
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Uit de fractie

Douwe Attema meldt dat de fractie be-
zig is met het bestemmingsplan rond 
de Hemelumerhoeve, en de situatie 
rond Empatec. Ook de verplaatsing 
van de coöp-supermarkt in Heeg is 
een onderwerp van discussie, evenals 
de kleine windmolen, het historisch 
centrum Bolsward (subsidie van ge-
meente) en vragen over de exploitatie. 
Ook de situatie rond It Joo in Oudega 
vraagt aandacht. Ook in relatie tot de 
andere dorpshuizen. Er is een onder-
zoek gestart naar de bestuurskracht, 
de exploitatie en de stand van zaken 
rond de duurzaamheid in de dorpshui-
zen in de gemeente. Dit geldt ook voor 
de fietspaden. Naar verwachting komt 
er voor de zomer duidelijkheid over de 
rondweg rond Warns.  

Adrie Hegie vraagt waar de protesten 
in Hemelum vandaan komen, komt dit 
uit de omgeving of van Hollanders?

Patrick Janssen vraagt naar de staat 
van het strand bij het stadhuis, hoe-
lang ligt de zandbak nog zo?

Volgens Douwe is de aanbesteding 
rond en gaat de verbouwing dit jaar 
nog los.

Hans Hettinga vraagt of de kwestie 
rond de Hemelumerhoeve nog con-

sequenties heeft voor de coalitie? Dat 
voorziet Douwe niet maar dit moet na-
tuurlijk niet 5 of 6 keer gebeuren. De 
band met de VVD is hecht, die met de 
PvdA heeft een scheurtje opgelopen. 

Sybren Jansen vraagt naar de finan-
ciële gevolgen van dit alles. De kans 
is groot dat Lorist naar de Raad van 
State stapt. 

Uit het college 

Gea meldt net uit Utrecht te komen 
waar ze samen met Ferd Crone na-
mens Friesland heeft meegedaan met 
Zeeland aan een brainstormsessie 
over gedifferentieerd beleid voor een 
vitaal platteland. 

De wethouder complimenteert de frac-
tie met de opstelling rond de Hemelu-
merhoeve, ze verwacht inderdaad ook 
dat Lorist naar de RvS stapt. GL heeft 
tijdens de coalitieonderhandelingen 
al aangegeven tegen megastallen te 
zullen stemmen. 

In de jeugdzorgportefeuille zitten forse 
tekorten en ook bij beschermd wonen 
dreigen tekorten. Er is een beweging 
gaande naar niet de focus op zorg 
maar op algemeen welzijn. 

Verder is ze druk met de omgevings-
visie. En de sportcarrousel Sneek, het 

hockeyveld (3) past niet op de plek 
waar de supermarkt komt. De voetbal-
clubs in Bolsward gaan niet fuseren. 
Ook speelt de kunstgrasdiscussie en 
de ontwikkeling van het stationsgebied 
en de veemarkt in Sneek. Het bus-
station is er bijna door. En het college 
heeft de financiën rond Westergo 
rond. Met hulp van Rabo, een aantal 
stichtingen en de provincie. 

Maarten is bezig met het financiële 
plaatje rond de bouwkosten en duur-
zaamheid. Nu is de raad aan zet. 

Adrie Hegie vraagt hoe de wethouder 
aankijkt tegen nieuwe woonvormen?

Wethouder antwoordt dat samenhang 
en sociale binding van belang is. Ze 
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Bestuur

Uw
advertentie

hier?

Mail naar bestuur@cda-swf.nl

www.cda-swf.nl

Súdwest-Fryslân

Contactgegevens:
Bestuur:   bestuur@cda-swf.nl
Secretaris:  secretariaat@cda-swf.nl
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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

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

Bouwbedrijf Leenstra
Gaastmeer BV

nodigt Hegie uit om langs te komen voor een gesprek om 
hierover van gedachte te wisselen. 

Pieter Dijkstra wijst op de mogelijkheden van inbreiding. 
Gea wijst op de woonvisie.

Willem Louwsma vraagt naar het vrachtverkeer in Bolsward 
rond de Jumbo. Gea antwoordt dat er gewerkt wordt met 
verkeerssimulatie: er zijn volgens haar 3 smaken: laten 
zoals het is, autoluw of 1-richtingsverkeer invoeren. Eerst 
aandacht voor het Historisch Centrum. 

Patrick Janssen vraagt hoe de gemeente aankijkt tegen het 
platform Bolsward? Gea zegt dat dit platform door Maarten 
in het leven is geroepen als deel van het kernenbeleid, dit 
is in Bolsward anders gegaan. Patrick is van mening dat het 
platform niet als inspraak kan worden gezien. Het platform 
heeft meningen maar is een ondemocratisch iets. Patrick 
vindt het jammer dat gemeente dit als inspraakmiddel ziet. 
Gea zegt blij te zijn met het signaal en graag een keer door 
te willen praten. 

Jos de Boer vraagt naar het Atrium in Sneek nu er ook 1 in 
Bolsward komt, gaat dat niet schuren? 

Volgens Gea is er sprake van een andere dynamiek en niet 
te vergelijken. 

Maarten heeft geen aanvullingen. 

Financiën 

Nynke licht het resultaat over 2018 toe, er is sprake van 
enkele vorderingen. Dit heeft te maken met de overdracht. 

De kascommissie (Arjen Doedel en Adrie Hegie) onder-
schrijft dit. Bepaalde stukken ontbraken inderdaad door de 
overdracht, maar inmiddels is alles digitaal compleet. De 

18



Kascommissie spreekt het  vertrouwen in de nieuwe pen-
ningmeester uit. 

Arjen Doedel is aftredend uit de kascommissie, Bauke Dam 
volgt hem op, Hegie blijft nog een jaar.

Terugblik	verkiezingen	2019	(PS,	WS)

Marten Hoekstra licht als voorzitter van de campagnecom-
missie toe dat alle vrijwilligers uitgenodigd zijn geweest in 
Gaast voor een bedankavondje. En CDA Fryslân heeft een 
busreisje naar Brussel georganiseerd, ook als bedankje 
voor ieders inzet. 

Marten is bezorgd over het aantal sandwichborden dat is 
verdwenen (70 van de 300) 

Op 24 april gaat de campagne voor de EP verkiezingen van 
start, samen met de Fryske Marren. Esther de Lange komt 
naar A-ware in Heerenveen en ze gaan skûtsjesilen. 

Aanmelden bij Jos. Uilkje Attema is uit de campagnecom-
missie. Christiaan Hegie er in. 

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vervolgens sluit de voorzitter onder dankzegging voor 
ieders inbreng de vergadering. Er is nog een drankje en 
hapje.

Bianca Domhof 
secretaris bestuur 

CDA Súdwest-Fryslân

Oproep!
Het bestuur is steeds weer op zoek naar lucratieve idee-
en om te werken aan ledenbinding en ledenwerving. 
Een van de initiatieven is het 30-ers 40-ers diner. Heb je 
zelf een leuk idee? Schroom niet en neem contact met 
ons op. Zie voor contactgegevens de achterpagina van 
dit blad.

Namens bestuur CDA Súdwest-Fryslân 
Carin Boersma 

bestuurslid

Vooraankondiging:

30-ers en 40-ers diner

Een van de doelstellingen van CDA Súdwest-Fryslân 

is om meer jongeren aan onze partij te binden. Daarom 

heeft het bestuur de handen ineen geslagen samen met 

de permanente campagne commissie, voor het organi-

seren van een diner. Doelgroep zijn mensen tussen de 

30	en	49	jaar	oud	(30-ers	en	40-ers),	die	geïnteresseerd	

zijn in het CDA en wellicht overwegen om lid te worden. 

De onderwerpen landbouw, duurzaamheid, wonen en 

werkgelegenheid zullen hier aan bod komen met een 

toelichting van door ons uitgenodigde CDA-politici. De 

planning is dit in februari volgend jaar te organiseren. 

Deelnemers worden hiervoor uitgenodigd.

Namens bestuur CDA Súdwest-Fryslân 
Broer Witteveen en Nynke Algra 

bestuursleden
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Gea Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkelingen, 
Omgevingswet, Grondexploitatie, Agenda 
Sneek-Bolsward, Zorg/Wmo, Welzijn/Vrij-
willigers, Gebiedsteams, Sport
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl 

Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën, Economische 
zaken, Landbouw, Ontwikkelagenda (stra-
tegie) en Gebiedsagenda ZWH, Agenda 
IJsselmeerkust, Kernenbeleid
secr.offinga@sudwestfryslan.nl 

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
Exmorraweg 5, 8701 PJ te Bolsward 
06-48575242 
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

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

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

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

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

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

Nynke Algra
Penningmeester
Sneek
penningmeester@cda-swf.nl

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

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

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

Wethouders


