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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 

AgriMestMix® is een product van:

Rinagro 
Smart Farming

Tel. 0515-232724 | www.rinagro.nl

Bodemverbetering met AgriMestMix: 

Het gras altijd groener!
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De door AgriMestMix gekweekte micro-
organismen in de mest, zorgen voor een 
beter bodemleven en gezonde plantengroei.

Beperkt ammoniakemissie in stal en op land. 
Zorgt voor homogenere drijfmest.

De plant neemt hierdoor makkelijk 
spoorelementen op, en beschikt over 
een beter benutbaar eiwit. 

Scan de QR code en lees er alles over 
op www.rinagro.nl

smart farming

®

OCTROOI 

Agri M e s t Mix

EUROPEES

REDUCTIE

OP STAL EN LAND

NIVEAU
METHAAN + AMMONIAK 
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Je zou zeggen dat we er al aan gewend raken, ons nieuwe leven met 

Covid-19, oftewel Corona. Maar niets is minder waar. Op het moment dat 

ik dit schrijf zijn er net weer strengere maatregelen afgekondigd door onze 

regering. Het moet, het is te begrijpen. Maar leuk en opbeurend is het niet.

We leven al maanden in zorgen wat dit virus gaat doen, of 
wijzelf en onze naasten gezond kunnen blijven, en soms 
in eenzaamheid uit angst om zelf besmet te raken. De 
sociale activiteiten die net weer een beetje op aangepaste 
wijze hun beslag leken te krijgen, worden weer aan banden 
gelegd. Flinke beperkingen voor de amateursport, zo min 
mogelijk gasten ontvangen met een maximum van drie 
per dag en een aanscherping van het thuiswerken. In ons 
bestuur hadden we het over positiviteit. Positief blijven in 
moeilijke tijden is lastiger, maar het is wel belangrijk. 

Onderzoekers van de universiteit van Kentucky deden 
onderzoek naar het effect van positieve gedachten op de 
gezondheid van nonnen. Ze deden dit door hun dagboek-
aantekeningen te onderzoek. Zestig jaar later werden de 
nonnen opnieuw gecontacteerd. Het bleek dat de nonnen 
die heel positief waren in hun dagboek, veel langer leefden 
dan de nonnen die zeer negatief waren. Positiviteit heeft 
dus niet alleen invloed op je gevoel, maar ook op je 
gezondheid.

Het is nu de kunst om positief te blijven, het mooie te zien 
in kleine dingen. Zou het nu ook niet prachtig zijn als we 
ook onze omgeving iets positiefs mee kunnen geven? Een 
klein gebaar, een kaartje, een berichtje; allemaal voorbeel-
den van het brengen van positiviteit in het leven van een 
ander. 

Wij als bestuur willen u wel graag een bericht met positieve 
boodschap meegeven. We doen er alles aan om u zoveel 
mogelijk te betrekken bij onze partij en contact te hou-
den. Dit nieuwe nummer van het ledenblad is hiervan een 
voorbeeld! 

Blijf gezond en blijf positief!

Namens het bestuur, 
Fernande Teernstra 

bestuurslid 
CDA Súdwest-Fryslân

Van het bestuur

Positiviteit in een tijd 
van onzekerheid en eenzaamheid

Wat doen we dit najaar met onze Algemene Ledenvergadering ?

In onze bestuursvergadering van 7 oktober hebben we deze vraag op tafel gehad. We willen het liefst gewoon 
een vergadering waarbij we u kunnen ontmoeten op een mooie vergaderlocatie en daar de agendapunten - 
zoals te doen gebruikelijk - met u kunnen bespreken. Maar op dit moment gaat dat niet, want de wereld 'is niet 
gewoon'. De maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
worden op dit moment van schrijven weer aangescherpt en de horeca gaat dicht.

We hebben daarom in het bestuur besloten dat het niet 
verantwoord is om in november een fysieke bijeenkomst 
te organiseren. We kiezen er voor onze gezondheid boven 
alles te plaatsen en om strikt te voldoen aan de maatrege-
len zodat we zo snel mogelijk van het virus af komen.

We gaan daarom een digitale Algemene Ledenvergade-
ring (ALV) organiseren op woensdagavond 11 november 
om 20.30 uur. Dat geeft ons de mogelijkheid om toch aan 
de verplichting die een vereniging heeft te voldoen. We be-
seffen terdege dat digitaal voor sommigen van u lastig kan 
zijn. Indien u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met 

een van de bestuursleden. En we agenderen alleen de 
agendapunten die we nu moeten bespreken, de overige 
onderwerpen schuiven we door naar de voorjaarsvergade-
ring in 2021.

Wilt u mee doen met deze digitale ALV ? Geef dan uw 
mail adres op bij onze secretaris Bianca Domhof. Haar 
mailadres is secretaris@cda-swf.nl.

Via onze website 
www.cda-swf.nl 

houden we u op de hoogte!

Afbeelding voorpaging: Patrick Janssen: "Mondkapje", 
naar het "Meisje met de parel" van Vermeer, Maurits-
huis, Den Haag. © Patrick Janssen, 2020
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In de raadsvergadering van 24 september werd Bauke Dam geïnstalleerd 

als nieuwe wethouder voor ons CDA. Hij volgt hiermee Maarten Offinga 

op, die burgemeester in Hardenberg geworden is. Bauke stelt zichzelf voor 

op deze twee pagina's.

Bêste minsken, bêste CDA-ers,

Ik schrijf deze tekst net nadat onze minister-president en 
onze Hugo de Jonge weer verdere verscherpte maatrege-
len hebben aangekondigd. Moeilijke momenten voor deze 
bestuurders. Die vragen om scherpte, vertrouwen, kennis, 
durf en leiderschap. 

De waarden solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid 
komen hier iedere keer weer aan bod. Zeer belangrijke 
waarden voor het CDA maar ook voor mij persoonlijk.

Samen verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen. 
Samen verantwoordelijk om onze ondernemers en werk-
nemers die het zwaar hebben te steunen. Solidair naar de 
zwakkeren. Solidair naar de zorg. En wellicht ook solidair 
vanuit Fryslân naar de rest van Nederland. Terwijl ook het 
virus bij ons nog niet zo groots aanwezig is geweest als nu.

Een andere tijd voor iedereen. Een bijzondere tijd om ook 
aan de slag te gaan met deze voor mij nieuwe, eervolle 
uitdaging. Van de ene digitale vergadering naar de andere. 
Het is mooi dat we de huidige digitale hulpmiddelen heb-
ben. Maar het is vanzelfsprekend dat je in je nieuwe job 
graag mensen fysiek wilt ontmoeten. De collega’s, de on-
dernemers, de vrijwilligers en de agrariërs. De kernen in, de 
dorpshuizen in en de sportvelden op. Graag had ik dan ook 

velen van jullie willen ontmoeten op de algemene ledenver-
gadering. Maar dat is op het moment van dit schrijven niet 
verstandig en haalbaar. Het is dan ook van grote meer-
waarde dat we via ons ledenblad contact kunnen houden. 
En waarin ik me dan op deze manier kan voorstellen. Uiter-
aard kunt u ook altijd contact met mij opnemen via de mail, 
telefonisch of per post wellicht. Mijn gegevens staan aan de 
achterkant van dit blad.

In de eerste twee weken van mijn nieuwe functie werd ik 
door ambtenaren en de overige collegeleden meegenomen 
in de portefeuilles die ik heb:

• Economische Zaken(Programma werken)
• Ontwikkelagenda, agenda IJsselmeerkust, Agenda 

Sneek
• Landbouw en Landschap
• Sport
• Dorpshuizen

• Gebiedsagenda Zuidwesthoek

U ziet, prachtige portefeuilles. Met ieder hun eigen kansen 
en uitdagingen. En alles in het teken van hier goed te 
kunnen wonen, werken en genieten. Oké, we hebben nu 
dan het virus. Maar dat gaan we samen overwinnen. En 
daarom moeten we nu dus juist toekomstgericht bezig zijn. 
Kijken hoe het wel kan. Aan het werk. Door blijven ontwik-
kelen. Elkaar versterken. Van landbouw en landschap. Van 

Even voorstellen:

Bauke Dam 
Onze nieuwe wethouder
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sport en vitale gemeenschap. Naar fijn wonen, werken en 
genieten in deze mooie gemeente. We moeten uiteraard 
financiële behoedzaamheid betrachten. Maar werkgelegen-
heid, ontwikkelen, voorzieningen, landbouw en landschap 
zijn zaken waar ik energie van krijg en ook graag volop 
energie in wil steken! 

Tijdens de raadsvergadering van 24 september vond mijn 
beëdiging plaats en kreeg ik zowel van de CDA-fractie als 

de gehele Raad unaniem vertrouwen mee. Dat geeft een 
hele hoop energie om aan de slag te gaan. Johan Steen-
beek uit IJlst kon daarmee mijn stoel als raadslid innemen. 
Een fijne, gedegen en betrokken opvolger. Johan nogmaals 
succes!

De woorden die ik op die avond sprak kunnen mij wellicht 
het beste introduceren. Dit is in het Frysk, aangezien dit 
mijn ‘Memmetaal’ is.

It giet oan. It sil heve.
It is in grutte eare en in grut foarrjucht om hjir stean te 
meien. Wethâlder fan dizze prachtige gemeente. Nimmen 
krijt in wurklist foar syn libben en dat ik dit dwaan mei fielt 
hiel bysûnder.

It wie in waarme en moaie simmer. In oare simmer as oars. 
Net de normale simmer yn Fryslân. Wol wer genietsje fan 
elkoar en de moaie natuer en wetter, mar dit kear sûnder ús 
prachtige eveneminten. Mar dêrtroch ha ik in protte tiid hân 
foar in goeie oerwaging mei myn gesin en in soarchfâldige 
proseduere by it CDA.

It is in útdaagjende tiid, mar ik stean hjir mei grut entûs-
jasme om oan it wurk te gean. We hawwe ôfskied nommen 
fan myn gedreven foargonger Maarten Offinga dy ’t in skit-
terjende nije útdaging oangiet yn Hardenberg. Lokwinske 
Maarten en in protte wille en sukses! 

En hjir bin ik dan.

As kandidaat oanwiisd troch myn CDA-fraksje wêr ik folle 
fertrouwen fan krije mei. Ik doch dan ek graach in wurd fan 
tank oan myn fraksjegenoaten en it CDA-bestjoer dat my as 
kandidaat-wethâlder foar de beneaming foardroegen hat.

Myn foargonger sei altiten: ‘We zeggen wat we doen, en we 
doen wat we zeggen’. Dêr wol ik graach mei fierder gean, 
mei de Fryske siswize: it is mei sizzen net te dwaan, sizzen 
is neat, mar dwaan is in ding.

Sa as jim witte bin ik sûnt 2018 riedslied yn dit moaie hûs. It 
âlde gemeentehûs fan Wymbrits. Wêr’t myn beppe eartiids, 
foar de oarloch, noch wurke hat. Wêr myn heit en mem 48 
jier lyn elkoar trou tasein hawwe.

Sels berne yn Oranjeoord yn Harns. Dus eins in ouwe 
seun, fan in jonge fan De Lemmer en in famke út Heech. 
Súdwester kint hast net. Opgroeid yn it doarp (en letter ek 
noch de omkriten) fan Wytmarsum. Mei twa grutte broers 
en in zus. Grut wurden op de Fryske klaai. En no mei 
Bernardina en ús moaie soan wenje yn de prachtige stêd 
Boalsert. Ús twadde skonk.

De leste jierren mocht ik folop dwaande wêze yn in wrâld 
fan ynnofaasje, sirkulariteit en rintmasterskip. Saken dy’t 
tige wichtig binne. Sawol as gemeente en ús ynwenners. 

Mar seker ek foar ús ûndernimmers. Krekt sa as betroube-
rens, solidêr wêze en it meiïnoar dwaan.

Meiïnoar. Sa as ik myn tiid belibbe ha by de Heamieldagen 
yn Boalsert, as foarsitter. Ûndernimmers, ynwenners, fe-
rieningen, allegear meiïnoar. Sa krije jo de moaiste dingen 
dien. Skerp, mar mei respect.

Doe’t ik noch wat jonger wie, mocht ik graach keatse by 
de feriening fan Pim Mulier. Op ’e fyts op sneontemoarn 
nei it keatsfjild yn prachtich moaie doarpen. Sa as Arum, 
Koarnwert of Hartwert. Letter op volleybal by de hearen 
fan Boalsert. Spylje yn it volleybal-mekka Snits, of yn oare 
moaie sealtjes, yn Easterein, De Hommerts, of Wâldsein. 
Moaie teamsporten. Mei elts syn eigen rol. By it keatsen: de 
foarbest op, de achterynse, de balkearder. By volleybal: de 
oanfaller, de passer, de spulferdieler. Eltsenien is nedich.

Ik tink ek dat ik my dit team, ús boargemaster en de oare 
wethâlders, goeie minsken om my hinne ha. 

Krekt as it by ús fraksje ek sa wie. En ek in dizze Rie ha ik 
my thus field. Dernjonken krij ik no al mei dat de amtners 
my goed meinimme. Mei in goed team, teamplayers en foar 
eltsenien de goeie rol kinne der moaie dingen barre.

Ik bin grutsk op dit moaiste stikje op ’e wrâld. Us boarge-
master sei it al moai: in bysûndere gemeente mei in moaie 
miks fan stêd en plattelân. Lânskip, erfskip en mienskip. It 
plak wêr ik mei mear dan thús fiel. Wêr minsken op strjitte 
noch ‘goeie’ tsjin elkoar sizze. 

As wethâlder wol ik tichtby wêze. Belutsen. En ik wol 
graach op ’e takomst rjochte wêze. Foaral ek yn dizze 
útdaagjende tiid.

Bêste minsken, it giet oan. It sil heve. Ik sil myn stjonkende 
bêst dwaan foar al ús ynwenners. We moatte der foar gean. 

WE gean der foar. 

IK gean der foar.

Bauke Dam 
Wethouder 

CDA Súdwest-Fryslân

Even voorstellen:

Bauke Dam 
Onze nieuwe wethouder
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Onze CDA-wethouder Maarten Offinga neemt na 18 jaar afscheid van 

de politiek in Súdwest-Fryslân. In 2002 trad hij toe tot het bestuur van 

het CDA in Nijefurd en werd hier al vrij snel voorzitter. Maarten heeft er 

nu een termijn van 9 jaar als wethouder opzitten. Hij heeft jarenlang de 

rol van energieke aanjager binnen het CDA Súdwest-Fryslân vervuld 

en we zullen hem gaan missen. Maar voor Maarten werd het tijd om de 

zinnen te verzetten. Ik bel Maarten als hij vrijdagavond onderweg is vanuit 

Hardenberg, waar hij in rap tempo aan het inwerken is als burgemeester.

Je bent nu begonnen in Hardenberg, hoe zien je eerste 
weken er uit?

“Ik heb geen tijd om rustig in te werken. Door de tweede 
golf van de Corona ziet de wereld er sinds 28 september 
weer heel anders uit voor bestuurlijk Nederland. Ik moest 
gelijk vol aan de bak door de coronacrisis. Maar zo’n hoog 
inwerktempo ligt mij wel”.

Buikgevoel

Het burgemeesterschap kwam voor mij op een moment 
dat ik een buikgevoel had dat een bestuurlijke rol beter bij 
mij is gaan passen. Ik was toe aan een nieuwe en andere 
rol waarin verbinden, verantwoordelijkheid, compassie 
hebben, en dienstbaarheid kernwoorden zijn. Ik heb nu op 
een andere manier te maken met politieke agenda’s, ben of 
mag een (kritisch)-klankbord zijn en kan nu zelf wethouders 

Maarten Offinga,
over heden, verleden en toekomstOh, dat is heel boeiend

6



in positie brengen, je groeit als het ware naar zo’n rol toe. 
Bovendien was ik eraan toe om zelf te vernieuwen en te 
verruimen en nieuwe inspiratie op te doen. Ik was eraan toe 
om mijn blikveld te verruimen. In bestuurlijke zin is het goed 
om tijdig je bakens te verzetten. 

Pareltje 

Hardenberg is een grote gemeente, een pareltje in de regio. 
Het is een gemeente die aan het groeien is, we zijn afge-
lopen jaar met 1200 inwoners gegroeid en dan ook officieel 
tot groeikern benoemd. Er zijn hier verrassend veel inno-
verende (familie)bedrijven en een sterke agrarische sector. 
Stad en platteland versteken elkaar. Die economische kant 
past goed bij mij. Ik word, naast burgemeester ook lid van 
het dagelijks bestuur van de Euregio waar Hardenberg deel 
van uitmaakt en waar ook een gedeelte van Duitsland bij 
hoort. Dan heb je te maken met investeringsprogramma’s 
vanuit Europa voor grotere gebieden. Vanuit deze Euregio 
werken we samen met de Universiteit Twente en drie grote 
universiteiten in Duitsland aan kennisontwikkeling op het 
gebied van technologie en industrieel ontwerp waaronder  
waterstoftechologie. Maar we werken ook aan innovatie op 
het gebied van landbouw, bijvoorbeeld The Future Farm. 
Hardenberg ligt in een experimenteergebied voor landbouw 
en er is een omvangrijke Regiodeal tot stand gekomen. Ik 
ben terecht gekomen in een economisch sterk ontwikkeld 
gebied waar men serieus wil doorgroeien. Veel uitdaging 
voor mij dus op een gebied waar mijn expertise en inte-
resse ligt.

Als je iedereen zou kunnen kiezen, wie zou je dan kie-
zen als je mentor?

Angela Merkel vind ik een hele wijze vrouw. In een inter-
view recent wist ze met een Bijbelse wijsheid de polarisatie 
te elimineren door de luisteraars uit te dagen het gesprek 
met elkaar aan te gaan op een open vizier, milde woorden 
te gebruiken en bereidheid te tonen om samen te zoeken 
naar duurzame oplossingen. Oprechte belangstelling vanuit 
het hart. Geen tegenstellingen maar juist verbindingen. 
Heel mooi, heel waardig! Ik heb haar geciteerd bij mijn 
installatie: Merkel is een vrouw waarvan je weet wat je aan 
haar hebt, eentje uit één stuk. Daar houd ik van.

Hoe kijk je terug op 18 jaar Súdwest-Fryslân?

De begintijd van het voorzitterschap van Nijefurd was 
een mooie tijd, met oude ervaren en gelouterde CDA-
kopstukken. Ik werd vrij onverwacht lijsttrekker in 2011 
voor Súdwest-Fryslân. Ik ben heel trots op de solidariteit 
die we toen met ons allen als CDA-ers getoond hebben. 
We hebben toen het CDA echt op de kaart gezet met een 
prachtig resultaat van 10 zetels. Alle ego’s aan de kant en 
met z’n allen de schouders er onder. Ik heb negen jaar lang 
een geweldig mooie en leerzame periode mogen beleven 
als wethouder. Ik ben er trots op dat we het kernenbeleid 
goed hebben neergezet. De beleving was dat er afstand 
zou ontstaan door alle kernen (na fusies van gemeenten). 
Ook kleintjes kregen goede aandacht, het was echt ver-
dienste van het CDA dat het buitengebied in het oog bleef. 

Ten tweede hebben we met het Friese Merenproject voor 
een impuls aan de recreatiesector gezorgd, wat een zeer 
geslaagd traject is geweest. We hebben als college het lef 
gehad om negen jaar lang geen belastingverhoging door te 
voeren en het laatste wapenfeit waar ik heel trots op ben is 
realisatie van verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. 
Dat hebben we samen met de provincie gerealiseerd. De 
lijst zal wel groter zijn maar dat is niet zo belangrijk. In dit 
alles is het een samenspel geweest van veel mensen die 
bereid waren om samen gezamenlijke doelen na te streven. 
Ik vond het eer om onderdeel van dat geheel te mogen zijn. 
Projecten zijn vergankelijk, het belangrijkste zijn de mensen 
geweest met wie ik mocht samenwerken en met wie ik een 
vertrouwensband mocht opbouwen. Want vertrouwen vraag 
je niet, dat geef je. 

Wel vind ik het heel jammer dat ik de aanleg van de 
Hemmen III niet meer meemaak, want ik ben altijd een 
groot pleitbezorger geweest voor de werkgelegenheid in 
Súdwest-Fryslân. Maar ach, dat hoort bij het vak. Je komt 
en je gaat. 

Wat vind je van onze CDA-afdeling? Tips en tops

Ik ben enorm trots op de verschillende nieuwe -jonge- 
raadsleden en hoe er een nieuwe generatie het stokje aan 
het overnemen is. We hebben een mooie ploeg gebouwd. 
Met mijn opvolging door Bauke is een fantastische keus 
gemaakt, ik heb het stokje met alle vertrouwen aan hem 
overgedragen. Op drie oktober is de aftrap van de (pre)
campagne alweer geweest, dus er wordt mooi vroeg gestart 
met de campagne. Mijn tip zou zijn: schuif ego’s aan de 
kant, schouders eronder en werk voor de verkiezingen 
aan de verjonging en vernieuwing van de fractie. Denk en 
kijk uit het perspectief van de kiezer. Wees bereid om een 
trend/visie te lanceren. Dat spreekt de kiezer aan. Maarten 
spreekt respect uit voor Douwe Attema die in de afgelopen 
onrustige jaren de fractie steeds op koers heeft weten te 
houden. Zoiets heet leiderschap. In die rol hebben diverse 
fractie leden ruimte gekregen en genomen om te bloeien 
en te groeien in het belang van het CDA. We mogen en dat 
ben ik, trots zijn op onze CDA-fractie en collega Wielinga. 
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De gemeenteraadsverkiezingen 

liggen al even achter ons. Toch zijn 

er in september verschuivingen 

geweest binnen de fractie van het 

CDA in Súdwest-Fryslân. Dit alles 

heeft te maken met het vertrek van 

wethouder Maarten Offinga die is 

opgevolgd door voormalig raadslid 

Bauke Dam.

Als eerstvolgende kandidaat ben ik benoemd als opvol-
ger en is aan mij de vraag gesteld of ik de voorgestelde 
benoeming wilde aannemen. Vereerd heb ik deze mogelijk-
heid met beide handen aangegrepen en ben ik tijdens de 
raadsvergadering van 24 september beëdigd als raadslid 
van onze mooie gemeente Súdwest-Fryslân. 

Als geboren en getogen IJlster (36) was ik sinds de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2017 steunfractielid voor het 
CDA en schoof ik al met regelmaat aan bij fractieoverleg-
gen. Zodoende kon ik, waar mogelijk, op de hoogte zijn 
van diverse onderwerpen en het reilen en zeilen van de 
fractie en de raad. Dit maakt de doorstroom naar raadslid 
wat gemakkelijker. Bestuurlijk ben ik tot 2011 zo’n zes jaar 
actief geweest voor het Jeugd- en jongerenwerk in IJlst en 
vervolgens éénzelfde periode voor de tennisvereniging LTC 
IJlst. Nadat ik vanuit het Jeugd- en jongerenwerk in contact 
kwam met het gemeentebestuur was mijn interesse gewekt 
en is het balletje gaan rollen. Als bestuurlijk vrijwilliger ben 
ik mij er van bewust geworden hoe belangrijk het vereni-
gingsleven is voor een stad of dorp. Als raadslid vind ik het 
dan ook belangrijk om hier volle aandacht voor te hebben 
en te blijven houden. 

Naast raadslid ben ik vriend van Anneke, vader van drie 
zoons (4, 2 en 0 jaar) en in het dagelijks leven zelfstandig 
ondernemer als re-integratie-/loopbaanadviseur. Project-
matig en individueel ondersteun ik vanuit die hoedanigheid 
werkzoekenden naar nieuwe mogelijkheden op de arbeids-
markt. De kennis binnen dit sociaal domein en als onderne-
mer kan ik ook goed toepassen in de functie als raadslid. 
Daarbij zijn deze twee onderwerpen mijns inziens ook met 
elkaar verbonden op het gebied van werk. Door onder-
nemers de ruimte te bieden om te ondernemen kunnen 
ze groeien en worden er banen gecreëerd. Dit komt weer 
ten goede aan de participatie van werkzoekenden binnen 

Even voorstellen:

Een nieuw raadslid: Johan Steenbeek
Favoriete quotes die je meeneemt naar Hardenberg?

“We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. “

“Oh, dat is heel boeiend (bij complexe situaties)”

"Beweging is de beste ziektekostenverzekering"

De hang naar avontuur en de honger naar vernieuwing 
zaten er al vroeg in bij Maarten. Hij had een grote poster 
van Neil Armstrong op zijn jongenskamer hangen. Hij wilde 
astronaut worden en was er graag bij geweest toen Neil 
Armstrong zijn woorden over de “Giant leap for mankind” 
uitsprak. “Ik wil nog eens een keer een echte lancering van 
een raket meemaken of een trektocht in Canada en de 
“Indian Summer” beleven”. De middernachtzon op IJsland 
heeft hij al een keer gezien maar een tweede keer zou 
hij zeker niet laten schieten. En voor de toekomst wil hij 
nog een keer een camper kopen en daar de wereld mee 
rondtrekken.

Maarten is heel sportief aangelegd. Hij gaat ’s winters het 
liefst skiën. “Bewegen is de beste ziektekostenverzekering 
die er is zeg ik altijd”. Daarnaast fiets en wandelt hij veel. 
De mogelijkheden in Hardenberg/Duitsland zijn nu fors gro-
ter geworden. Hij heeft altijd veel aan sportieve evenemen-
ten meegedaan in Súdwest-Fryslân, waarvan de zwemtocht 
met Maarten van de Weijden wel één van de hoogtepunten 
was. “Zwemmen in zes Friese steden, met eer en plezier, 
22 km zwemmen voor het goede doel, dat is ver, maar 
kostte geen enkele moeite”.

In Hardenberg treft hij in zijn nieuwe team een zeer sportief 
gezelschap aan. Er zijn al plannen om met de wethouders 
aan de triatlon deel te nemen. Maarten heeft zijn plekje 
gewonden bij zijn nieuwe collega’s.

Tot besluit

“Ik wens de fractie heel veel succes in de 
komende periode. Súdwest zit in mijn 

hart en zal er altijd blijven”.

Namens het bestuur, 
Nynke Algra 

bestuurslid 
CDA Súdwest-Fryslân
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gemeente en aan de leefomgeving. Verbinden is dan ook 
waar ik voor sta. In de huidige samenleving zie je steeds 
uitersten in groepen personen die tegenover elkaar komen 
te staan en niet meer naar elkaar luisteren. Met het CDA 
kunnen we hier een brug tussen slaan. Een stabiele mid-
denpartij met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. 
Het midden waar vaak de oplossing ligt. 

Daarnaast ben ik sinds kort gestart met een flexlocatie 
genaamd Flexlokaal in Sneek. Een onderneming waar 
zelfstandig ondernemers in gezamenlijkheid werkzaam en 
elkaar versterken. Ook hier komt de verbinding weer naar 
voren. Als raadslid zal ik aansluiten bij de commissie Boar-
ger en Mienskip, die goed aansluit bij mijn achtergrond. 
Samen met Pieter Greidanus en Samantha Jansma zijn we 
namens het CDA binnen onze gemeente de vertegenwoor-
diging van deze commissie. Mijn focus ligt op het sport- en 
participatiebeleid. Sport moet voor iedereen mogelijk moet 
zijn. Ook daarmee participeer je in de samenleving en daar-
bij is het uiteraard gezond. Zeker ook voor de jeugd is het 
belangrijk om te bewegen. Daar pluk je, ook als samenle-
ving, later de vruchten van op het gebied van mienskip en 
vitaliteit. 

Johan Steenbeek 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Even voorstellen:

Een nieuw raadslid: Johan Steenbeek

Bestuur
11 november 2020, 20:30 uur

Algemene ledenvergadering
Werkwijze Digitaal via MS Teams  
Uitnodiging via mail.

Agenda:

20.30 uur Start vergadering
1. Opening door de voorzitter
2.  Vaststellen agenda
3.  Mededelingen
4.  Ingekomen en verzonden stukken
5.  Vaststellen Notulen ALV november 2019, zie ons 

ledenblad van april
6.  Bespreken kandidatenlijst 2e Kamer-verkiezingen
7.  Bespreken / amenderen verkiezingsprogramma 2e 

Kamer verkiezingen
8.  Voorstel tot herbenoeming van 3 bestuursleden 

:Bianca Domhof, Carin Boersma-Staats en Hans 
Hettinga

9.  Voorstel tot machtigen bestuur inzake vertegen-
woordiging leden op de provinciale ALV van CDA 
Fryslân.

10.  CDA bestuur Financieel resultaat 2019 en begroting 
2020

11.  Rondvraag
12.  Sluiting

bestuur CDA Súdwest-Fryslân

Aftrap van het politieke jaar
In september komt het CDA Súdwest-Fryslân altijd samen 
voor een aftrap van het nieuwe politieke jaar. Dit keer vond 
het plaats in Lewinski. De fractie, het bestuur, de campag-
necommissie en het digiteam waren allen bijna voltallig 
aanwezig. Een letterlijk heerlijke locatie die ruim genoeg 
was om met zijn allen op 1,5 meter te dineren.

Douwe Attema en Gea Wielinga gaven een doorkijkje in de 
aankomende politieke onderwerpen, Hans Hettinga deed 
uit de doeken wat men dit jaar van het bestuur kan ver-
wachten en ten slotte sprak Marten Hoekstra met ons over 
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Het was een informeel diner waarbij we vooral tot de 
conclusie kwamen dat we een fijne club mensen hebben, 
wier neuzen dezelfde richting op staan en waarmee we vol 
vertrouwen het jaar weer tegemoet treden.

Nynke Algra 
bestuurslid 

CDA Súdwest-Fryslân
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Fractie

Triest dat de logo's van de NOS op de wagens waarmee men door het 

land rijdt om op locatie te kunnen werken, moeten worden verwijderd. Dit 

vanwege een aanhoudende reeks van bedreigingen aan het adres van 

medewerkers.

Vrijwel dagelijks worden journalisten en technici die voor 
verslaggeving onderweg zijn, geconfronteerd met opge-
stoken middelvingers of scheldpartijen. Ook wordt er afval 
naar hen gegooid, en worden de wagens op de weg afge-
sneden of geblokkeerd.

Monteren en het leggen van radio- en televisieverbindingen 
met Hilversum wordt bij tijd en wijle onmogelijk gemaakt 
door op de auto te bonzen of er tegenaan te plassen. De 
NOS: "Zo diep zijn we gezonken en het verbijsterende is: 
het is allemaal in korte tijd snel anders geworden." Gelukkig 
was Minister Slob van Media duidelijk: "Handen af van onze 
pers. Laat journalisten veilig hun werk doen en laat ze dat 
op een onafhankelijke wijze doen." De minister stelde ook 
dat het ministerie waar nodig ook journalisten steunt om 
hen veilig hun werk te laten doen. 

Ik reken op de minister !

Op dezelfde dag, 15 oktober, signaleerde de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat 
sinds de uitbraak van het coronavirus de maatschappelijke 
onrust zichtbaarder is geworden, zowel op straat als op 
sociale media. Er is een radicale onderstroom met extre-
mistische gedragingen. Deze mensen belagen politici en 
journalisten, intimideren politiemensen of publiceren online 
lijsten met privéadressen van politieagenten en politici.

We mogen ons gelukkig prijzen dat dit aan onze lokale 
politiek voorbij gaat. In ieder geval moeten we ieder per-
soonlijk, en wij als CDA, krachtig afstand nemen van deze 
ontwikkeling. Ook hier moet de politiek daadkracht tonen!. 

Het meer positieve nieuws: In dit ledenblad een aantal inte-
ressante bijdragen vanuit de fractie. Zoals over de nood-
zaak om de predatie te bestrijden in het belang van onze 
weidevogels, over vitale binnensteden, de omgevingsvisie, 
de re-integratie, en de investeringsagenda. En een mooi 
eigen artikel van onze kersverse wethouder Bauke Dam. U 
hebt Bauke vast al voorbij zien komen in de pers. 

Uit deze artikelen kunt u opmaken dat het zomerreces al 
weer ver achter ons ligt. De CDA-fractie ligt op stoom! 

Na begin maart toen de corona-crisis uitbrak, is Nederland 
veranderd. Voor de fractie en bestuurlijk Súdwest-Fryslân 
betekende dit geen fysieke vergaderingen, geen fractie-, 
commissie, en geen raadsvergaderingen. Nu zijn nieuwe 
maatregelen aangekondigd. Opnieuw onzekere tijden voor 
onze inwoners, onze ondernemers en onze bezoekers. In 
het voorjaar hebben we een ontwrichting van onze samen-
leving gezien. En toch wenden we er langzamerhand aan, 
met nieuwe werk- en vergaderstructuren. En dan nu weer 
nieuwe maatregelen. Dat moet en daar staan we achter. 
We houden ons er aan en laten we zien wat het resultaat 

Van de fractievoorzitter 
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straks is. In ieder geval lopen de besmettingen nu snel op 
met alle gevolgen van dien. Voor de gemeente Súdwest-
Fryslân is het onbekend wat de nieuwe maatregelen 
betekenen. 

Daarom ben ik benieuwd naar de Begroting 2021 en de 
meerjarenraming. Eén ding is zeker, er moet bezuinigd 
worden om de gemeente gezond te houden. En dat vraagt 
keuzen, ook van de eigen fractie. Politiek gezien is de coali-
tie enigszins kwetsbaar. De coalitie CDA-VVD-GroenLinks-
D66 met 19 leden contra de oppositie met 18 leden vraagt 
discipline. We komen daar vaak goed uit maar het blijft wel 
aandacht vragen. Bij de wat minder belangrijke zaken is het 
niet erg dat de raad anders beslist. Soms is het zelfs goed 
dat er wisselende meerderheden zijn. Maar bij bijvoorbeeld 
een begroting 2021 is het cruciaal dat de coalitie achter het 
college staat !. 

Ik eindig mijn bijdrage met de beëdiging van Maarten op 
vrijdag 25 september als burgemeester van Hardenberg. 
Wij hebben Maarten vanaf het begin van deze gemeente 
meegemaakt. Nu heeft Maarten een nieuwe stap gezet in 
zijn leven en in zijn bestuurlijke carrière. Hij was daar aan 
toe en heeft dat ook verdient. 

Maarten heeft met hart en ziel voor onze gemeente 
gewerkt. Voor de volle 100% want één van zijn eigenschap-
pen is zijn tomeloze energie en inzet. De eerste jaren was 
dat bijvoorbeeld nodig. Vijf individuele gemeenten die na 1 
januari 2011 opgingen in een nieuwe gemeente was geen 
gemakkelijke opgave. 

Met een groot aantal mensen heeft hij er voor gezorgd dat 
Súdwest-Fryslân goed op de rails is gekomen. Het samen-
voegen van 5 organisaties, nieuwe processen doorvoeren, 
een eenheid smeden, dat vraagt visie, moed en doorpak-
ken. 

Met veel mensen heeft Maarten intensief samengewerkt: 
vanuit zijn portefeuille, met de landelijke VNG commissie 
Financiën, met ons bedrijfsleven, collega bestuurders, etc. 

Bij de beëdiging proefde ik de klik tussen Maarten, de raad 
en de wethouders van Hardenberg. Via actuele filmpjes 
werd Maarten veel uitgenodigd om kennis te maken met het 
verenigingsleven en bedrijven. En Maarten kennende had 
hij zich goed verdiept in de gemeente, de topografie en de 
structuren van Hardenberg. 

En met zijn eerste toespraak is weer duidelijk wat de basis 
is van het spreekwoord ‘de eerste klap is een daalder 
waard!

Ik eindig met mijn eerdere uitspraak: "Burgemeester zijn in 
een gemeente met 61.000 inwoners is een mooi vervolg na 
wethouder in een gemeente met 89.000 inwoners!"

Douwe Attema 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Motie predatiedruk weidevogels

In september brachten wij als leden van de commissie 
Doarp, Stêd en Omkriten (Arjen, Anneke en ondergete-
kende) een werkbezoek aan het weidevogelkerngebied 
de Workumerwaard. Een delegatie van de CDA Staten-
fractie was ook aanwezig. Dit gebeurde op uitnodiging 
van twee agrarische collectieven: It Lege Midden en de 
Súdwestkust.

Tijdens het gesprek bleek dat er de afgelopen twee broed-
seizoenen in onder andere de Workumerwaard, maar ook 
elders in onze gemeente, van ruim driekwart van de broed-
sels niets terechtkwam door diverse predatoren. De weide-
vogelstand in onze gemeente is daardoor fors afgenomen.

Het Collectief Súdwestkust, It Lege Midden en andere agra-
rische collectieven luiden daarom de noodklok. Volgens de 
veldkenners is het al 1 over 12. Ondanks de vele inspan-
ningen en geld van alle betrokkenen heeft het nog niet 
heeft geleid tot een merkbare verbetering van de resultaten, 
en de motivatie van de vele vrijwilligers en betrokkenen 
dreigt af te nemen. Er moet een passend predatorenbeheer 
mogelijk gemaakt moeten worden om in 2021 niet nog een 
verloren broedseizoen te krijgen.

Wij vonden dat we in actie moesten komen. Hoewel de 
provincie verantwoordelijk is voor het weidevogelbeheer 
namen wij als CDA het voortouw met het indienen van een 
motie. In deze motie verzoeken wij het college om snel en 
voortvarend met de provincie Fryslân te overleggen en aan 
te dringen om samen bij zoveel mogelijk weidevogelkernge-
bieden in Súdwest-Fryslân tot een pilot te komen. Dit alles 
passend bij het advies van dhr Winsemius (aanvalsplan 
Grutto), naast agrarisch beheer en vernatting, ook snel een 
actief predatorenbeheer mogelijk maken.

De motie werd met een zeer ruime meerderheid aangeno-
men met slechts drie stemmen tegen. (2x Groen Links en 
1x Gemeentebelangen/Totaal lokaal).

Commissie DSO 
Theunis de Vries 

raadslid 
CDA Súdwest-Fryslân
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Het afgelopen jaar stond in het teken van de coronacrisis. Een crisis die 

niemand had kunnen voorzien en ons laat zien dat we zomaar kwetsbaar 

en afhankelijk kunnen zijn. Het enige wat dan helpt is dat we samen de 

verantwoordelijkheid nemen door te doen wat we moeten doen.

We moeten samen de verantwoordelijkheid voelen om deze 
crisis in banen te leiden. 

Dat geldt ook voor de gemeentelijke begroting voor het 
jaar 2021. We hebben stevige financiële tegenwind. De 
afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld te maken met de 
tekorten op de jeugdzorg.

We weten niet wat de gevolgen van de coronacrisis in de 
toekomst zijn. Vanaf 15 november zijn de maatregelen weer 
fors aangescherpt. Hier komt natuurlijk opnieuw schade 
achter weg voor bijvoorbeeld dorpshuizen, culturele instel-
lingen en horecaondernemers - om er maar een paar te 
noemen.

Door deze situatie leven we in een onzekere tijd. Het blijft 
erg lastig om de financiële gevolgen in te schatten. Toch 
hebben we geprobeerd om met de kennis van nu een finan-
cieel gezonde meerjarenbegroting voor Súdwest-Fryslân 
te maken. En kansen te zien door lering te trekken uit de 
coronacrisis.

Het thuiswerken en digitaal vergaderen is veel meer ge-
meengoed geworden. Hierdoor hoeven mensen niet meer 
verplicht dicht bij hun werkt te wonen. Dit biedt kansen voor 
onze gemeente als aantrekkelijke woon- en vrijetijdsge-
meente, maar bijvoorbeeld ook voor de arbeidsmarkt.

Om financieel gezond te blijven hebben we aantal keuzes 
moeten maken. Zo hebben we budget geschrapt om grote 
evenementen te ondersteunen, zoals de Zwemelfsteden-

tocht. Voor inwoners blijven de financiële gevolgen beperkt. 
De afvalstoffenheffing gaat omhoog, wat neerkomt op 
gemiddeld 31 euro per huishouden per jaar. De onroerende 
zaakbelasting daarentegen wordt niet verhoogd maar 
slechts geïndexeerd met 1,8 procent, zoals de afgelopen 10 
jaar.

Door aan de ene kant dappere keuzes te maken, kun-
nen we aan de andere kant ook blijven investeren in onze 
mooie gemeente. We blijven bijvoorbeeld inzetten op 
duurzaamheid, recreatie en toerisme en het goed onder-
houden van onze openbare ruimten zoals bruggen, kaders 
en wegen. Zo wordt achterstallig onderhoud voorkomen wat 
op termijn juist weer goedkoper, en dus duurzamer is.

Het is een rijkdom om voor de komende vier jaar een 
gezonde gemeentelijke begroting te presenteren en tegelijk 
moeten we met z’n allen scherp en alert blijven omdat we 
niet weten wat de toekomst brengen gaat.

Laten we daarom in elk geval met z’n allen de verantwoor-
delijkheid nemen zo goed mogelijk met de coronamaatre-
gelen om te gaan. Het moet ons niet uitmaken of het een 
plicht of een goed advies is. We houden ons er gewoon 
aan. Zo helpen we onszelf en onze naasten deze crisis te 
boven te komen.

Gea Wielinga 
Wethouder 

CDA Súdwest-Fryslân

Een gezonde toekomst
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Campagnekriebels
Al lijken de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 voor velen van 

ons nog ver weg, bij ons als campagnecommissie begint het alweer te 

kriebelen. Regeren is tenslotte vooruitzien luidt het gezegde.

Vandaar dat wij op 3 oktober jongstleden een eerste aanzet 
hebben gedaan in Bolsward. We hebben een brainstorm-
sessie georganiseerd onder de kundige leiding van Relus 
Breeuwsma (voorzitter CDA afdeling Zuid-Holland). Met 
een 20-tal personen bestaande uit fractieleden,bestuursled
en,wethouders en commissieleden, hebben we toekomst-
plannen gemaakt voor het CDA Súdwest-Fryslân. 

Actiepunten

Wij kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagde 
sessie. Er zijn veel actiepunten en ideeën op tafel geko-
men, waar we in aanloop naar de volgende verkiezingen 
mee aan de slag kunnen.

Bezetting

Na jarenlang lid te zijn geweest van de campagnecom-
missie heeft Catrinus van de Meer afgelopen voorjaar te 
kennen gegeven te willen stoppen met zijn functie. Als 
commissie willen wij Catrinus bedanken voor zijn werk en 
inzet voor het CDA Súdwest-Fryslân, we konden altijd op 
jou rekenen met het verdelen en plaatsen van de weiland-
doeken.

Gelukkig kunnen we ook een nieuw lid in de commissie 
verwelkomen, namelijk Samantha Jansma uit Sneek. We 
zijn blij dat we versterkt worden door deze jongedame. 
Samantha van harte welkom in het team.

Voor de volledigheid hierbij de namen van de personen die 
op moment zitting hebben in de campagnecommissie: Jos 
de Boer uit Sneek, Christiaan Hegie uit Scharnegoutum, 
Pieter Greidanus uit Sneek, Thomas Kroon uit Bolsward, 
Samantha Jansma uit Sneek en Marten Hoekstra uit Gaast.

Hergebruik campagnedoeken CDA Súdwest-Fryslân
Het CDA voert al jaren succesvol campagne door het 
plaatsen van de duurzame groene doeken in de wei-
landen. Deze doeken moeten echter na bepaalde tijd 

vervangen worden. Wegdoen is zonde, dus het cam-
pagneteam is op zoek gegaan naar een manier om de 
doeken te hergebruiken. 

Wij hebben contact gezocht met ”De Wurkjouwer”, on-
derdeel van Empatec. Hier werken mensen die tijdelijk 
niet volledig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. 
Daar zijn ze gaan nadenken over wat ze met de doeken 
konden gaan doen. En het resultaat mag er zijn! Op de 
foto de eerste tassen, helemaal gemaakt van de oude 
canvas doeken “Stem CDA”. We gaan deze inzetten 
voor de campagne, maar ook beschikbaar stellen voor 
onze leden. 

Verrassend dat mensen die het tijdelijk even moeilijk 
hebben op de arbeidsmarkt, op deze manier hun creati-
viteit inzetten met de oude canvasdoeken van het CDA! 

Campagneteam CDA
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Meteen in de eerste vergadering na de zomer stond het voorstel voor de 

Financiële regeling Corona-uitbraak op de agenda. Deze investeringen 

dragen wat ons als CDA betreft bij aan sociaaleconomisch herstel in 

onze gemeente. Door aanvragers snel duidelijkheid te geven over 

hun verzoek om financiële steun, lopen deze besluiten voor op de 

begrotingsbehandeling.

Wij zijn als CDA akkoord gegaan met

1. Financiële compensatie voor schade door Corona 
beschikbaar te stellen voor de periode 15 maart 
2020 tot en met 31 december 2020 voor maatschap-
pelijke instellingen (periode onder voorbehoud, 
mogelijk is verlenging nodig).

2. Voor deze steun uit de algemene reserve een be-
drag van maximaal 1,8 miljoen euro beschikbaar te 
stellen.

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot veel proble-
men. Een tweede uitbraak is op dit moment van schrijven 
al bezig. Wat gaat ons dit nog brengen? Zo heeft Het Rijk 
maatregelen genomen om ondernemers en organisaties 
met personeel te steunen. Inmiddels heeft ook het Friese 
provinciebestuur in hun kadernota een extra coronabudget 
van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee wordt 
een groot deel van het openbare leven mogelijkheden 
geboden om de crisis door te komen. Het gemeentebestuur 
is voor een deel uitvoerder van met name de rijksmaatrege-
len. Daarvoor worden ze deels gecompenseerd, maar niet 
voor 100%. 

Er zijn ook instanties die geen direct beroep kunnen doen 
op de ingezette steunmaatregelen van Rijk en Provincie. 
Dat betreft in grote lijnen instellingen, verenigingen en or-
ganisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen. 
We hebben het dan over onze gemeentelijke cultuur- en 
sportsector, dorpshuizen, mfc’s, het verenigingsleven etc. 
Deze maatschappelijke instellingen vragen om steun, vaak 
in de vorm van financiële compensatie, kwijtschelding van 
huur, opschorting van gemeentelijke leges etc. Het kan dus 
gaan om subsidies, huur, leges en belastingen.

Wij vinden dat de mienskip van Súdwest-Fryslân op een 
zelfde wijze een beroep op de overheid moet kunnen doen 
als het bedrijfsleven en de grotere culturele instellingen. 
Ondanks onze penibele financiële situatie willen wij als 
lokale overheid ook aan hen steun verlenen. 

Om die reden zijn we akkoord met deze gemeentelijke 
regeling voor de desbetreffende maatschappelijke instel-

lingen die onder normale omstandigheden goed zouden 
functioneren maar die door de Corona-periode aantoonbaar 
problemen ondervinden en die zonder gemeentelijke steun 
deze periode niet zouden overleven.

We realiseren ons dat er een zware financiële opgave voor 
ons ligt. Toch is het motto van het CDA om wél te blijven 
investeren. In november gaan we de begroting vaststellen.

We hopen door middel van deze financiële compensatie dat 
het maatschappelijke leven in Súdwest-Fryslân de periode 
van Corona doorkomt. Daarom hebben we ingestemd in de 
september raad met dit voorstel.

 
Uilkje Attema 

raadslid 
CDA Súdwest-Fryslân

Vanuit de raad

Financiële compensatie schade Corona
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Commissie Boarger en Mienskip 

CDA wil prikkel naar werk verhogen 
‘Korting vrijwilligerspremie in Súdwest-Fryslân van de Baan’. In de LC 

van woensdag 30 september was deze kop te lezen. Het CDA Súdwest-

Fryslân is groot voorstander van een rol voor iedereen in de maatschappij 

en daarmee ook groot voorstander van vrijwilligerswerk.

De vrijwilligerspremie in dit artikel is specifiek bedoeld om 
werkzoekenden weer mee te laten doen aan de maat-
schappij. Werkzoekenden die, door vaak onverwachte 
omstandigheden, in de bijstand terecht zijn gekomen. 

De bijstand is een vangnet voor mensen die niet meer in 
eigen basisbehoefte kunnen voorzien en biedt in principe 
een tijdelijk overbrugging naar werk. Werk is daarmee 
het uiteindelijke doel. Wij zijn ons bewust dat dit niet voor 
iedereen haalbaar is om welke reden dan ook. De uitstroom 
naar werk is echter voor het grootste deel van de doelgroep 
wel de uitgangspositie en daarop moet dan ook de focus 
liggen. Door vele toeslagen en kortingen is er soms weinig 
financiële prikkel om aan het werk te gaan en dit verzwakt 
de motivatie. Door de aanvulling voor het verrichten van 
vrijwilligerswerk daarbij zal deze motivatie nog verder 
verzwakken.

Het doel moet uiteindelijk werk zijn waar mogelijk en daarbij 
moet werken lonen. Het CDA Súdwest-Fryslân is zodoende 
van mening dat de gemeente de prikkel naar betaald werk 
beter kan verhogen door een uitstroompremie te bieden. Dit 
mag dan deels ten koste gaan van de vrijwilligerspremie. 
Zo snijdt het mes, de prikkel naar werk, aan twee kanten 
zonder dat er extra investering noodzakelijk is. Het is dus 
heel jammer dat ons voorstel niet is aangenomen in de 
raad.

Namens de fractie CDA Súdwest-Fryslân,

Samantha Joustra, Pieter Greidanus en Johan Steenbeek 
raadsleden 

CDA Súdwest-Fryslân

Een groot discussiepunt was de 
afgelopen maanden het zwembad 
in Bolsward. Met proteststemmers 
uit Bolsward voor de deur van het 
Bestjoershûs in Sneek is het meer 
dan duidelijk dat het een belangrijk 
punt is.

Tijdens de raadsvergadering van 
24 september stond het voorstel tot 
sluiting van het zwembad per 1 januari 
2021 op de agenda. Een voorstel dat 
voortkomt uit een onderzoek naar 
zwembaden in het algemeen binnen 
de gemeente. Uit dit onderzoek komt 
onder andere naar voren dat er sprake 
is van overcapaciteit van zwemwater 
binnen gemeente. Het zwembad in 
Bolsward is daarbij een zwembad 
waar de komende jaren structureel 
subsidiegeld bij moet en waar tevens 
fors in geïnvesteerd moet worden 

om achterstallig onderhoud weg te 
werken. (Sportsubsidie)geld wat uiter-
aard maar één keer uitgegeven kan 
worden. 

De afgelopen jaren is meerdere malen 
gebleken dat het zonder deze subsidie 
niet mogelijk is om het zwembad open 
te houden. Aan de andere kant heeft 
het zwembad ook een maatschap-
pelijk doel zoals zwemlessen en het 
vitaal houden van alle inwoners. De 
afgelopen periode hebben verschillen-
de belangengroepen en ondernemers 
de handen ineen geslagen met als 
eindresultaat een toekomstbestendig 
plan voor het zwembad. Dit plan is 
echter nog niet helemaal klaar. Zulke 
initiatieven vanuit de mienskip moeten 
zeker een kans krijgen. Als fractie 
hebben we dan ook een amendement 
mee ingediend dat is aangenomen. 

Hiermee hebben we het voorstel 
gewijzigd en besloten het zwembad 
Bolsward tot juli 2021 de kans te ge-
ven dit toekomstbestendig plan uit te 
werken. Een werkgroep vanuit de raad 
gaat hier ook deel van uit maken. In 
2021 zal een nieuw besluit volgen. 

Johan Steenbeek 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Zwembad Bolsward
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Met de Human Health producten van Total Care Composition blijft uw gezondheid in balans 
 

• Mondspray : Een natuurlijke manier om de mond gezond te houden 
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• Handcrème : Een unieke levende formule verzorgt een droge, gevoelige en schrale huid 

 
Misschien houdt u virussen wel buiten de deur door gebruik van onze producten! 
 
Voor meer informatie zie onze website: www.totalcc.nl of bel 088-8377500 
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Als we de deskundigen mogen 

geloven dreigt op korte termijn 

leegstand voor één op de vijf 

winkels in middelgrote steden. 

Vanwege de coronacrisis kopen 

klanten vaker online in plaats van 

dat ze naar de winkel gaan en 

dat geldt inmiddels ook voor de 

ouderen. Het is een illusie om te 

denken dat deze trend aan onze 

gemeente voorbij zal gaan.

Wie regelmatig een bezoek brengt aan de binnensteden 
van Sneek en Bolsward zal het opgevallen zijn dat de 
leegstand toeneemt. Niet alleen de ‘aanloopstraten’ heb-
ben het moeilijk. Ook de ‘populaire’ winkelstraten als de 
Oosterdijk in Sneek en de Markstraat in Bolsward hebben 
moeite om aan vrijkomende winkelpanden een juiste invul-
ling te geven. Waar de traditionele detailhandel het moeilijk 
heeft zagen (nieuwe) horecaondernemers vóór de corona-
uitbraak juist kansen. De combinatie van detailhandel en 
hoogwaardige, afwisselende horeca maakt de winkelcentra 
van Sneek en Bolsward zo aantrekkelijk voor onze inwo-
ners en toeristen. Beleving als magisch toverwoord. 

Daarom is het zo moeilijk voor te stellen dat sommige 
politieke partijen in onze gemeente zo gemakzuchtig 
omgaan met de detailhandelstructuurvisie (DHS) die wij in 
2019 hebben aangenomen. Het CDA ziet, conform de DHS, 
graag de (kleinschalige) detailhandel en horeca zoveel 
mogelijk geclusterd in de binnensteden. Het CDA was 
mede daarom onlangs tegen de komst van een cafetaria in 
de wijk Stadsfenne in Sneek. Ook zal het CDA niet zonder 
meer akkoord gaan met de ontwikkeling van nog meer 
nieuwe detailhandel direct buiten de centra van Sneek en 
Bolsward. Zeker niet als dit mogelijk ten koste gaat van 
de aantrekkelijkheid van de binnensteden. Bouwen voor 
nog meer leegstand vinden wij geen goed idee. Natuurlijk 
blijft er ruimte voor een uitzondering als de situatie hierom 
vraagt en er voldoende draagvlak is. Ook hebben wij als 
fractie natuurlijk niet altijd grip op overstijgende wetgeving 
of maatschappelijke ontwikkelingen in de zo snel veran-
derende wereld om ons heen. Wél hebben we grip op de 
afspraken die wij als fractie gemaakt hebben alsmede het 
geloof in de door ons gekozen koers.

 
Arjen Doedel 

raadslid 
CDA Súdwest-Fryslân

CDA gaat voor vitale binnensteden

Locatie Snekerstraat 3 te Bolsward wacht al 
jaren op een geschikte invulling
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Vanuit de raad

Invulling deel investeringsagenda

Dinsdag 29 september 2020 behandelde de gemeenteraad van Súdwest-

Fryslân het raadsvoorstel ‘Invullen deel investeringsagenda’. 

Het voorstel bevatte negen verschillende plannen: 

• Duurzame ontwikkelingen (klimaatagenda)

• Visie stedelijke ontwikkelingen Sneek/Bolsward

•  Impuls kwaliteitsgelden kernen (wijken)

•  Kapitaalgoederen, deel achterstand wegen/waterbouw 
aanpakken

•  Budget voor Europese/internationale aansluiting

•  Verduurzaming dorpshuizen/wijkgebouwen

•  Vervanging kunstgrasvelden Bolsward

•  Herinrichten Bolsward

•  Fietspaden

Graag had het CDA het raadsvoorstel aan willen nemen. 
Helaas bleek tijdens de behandeling van het voorstel al 
snel dat er zich een meerderheid in de raad aftekende voor 
een amendement van de oppositie. Dit kwam mede door 
de afwezigheid van een aantal coalitieleden door ziekte en 
vakantie. De raadsvergadering van 29 september was na-
melijk een niet-ingeplande vergadering, maar ‘uitloop’ van 
de raadsvergadering van 24 september. Dit betekende dat 
de coalitie in de minderheid was. In het amendement van 
oppositie werd voorgesteld om de verschillende onderde-
len los van elkaar te gaan behandelen in de voorliggende 
periode.

Gemiste kans

Het CDA vindt het een gemiste kans om deze investe-
ringen uit te stellen. Dit omdat we het als CDA belangrijk 
vinden om juist in deze tijden te faciliteren, te stimuleren 
én te investeren in onze gemeente en in de mienskip. We 
willen graag dat de gemeente meehelpt om de economie 
draaiende houden. Daarnaast hecht het CDA er belang 
aan dat er per direct gestart gaat worden met de bovenge-
noemde onderwerpen. Een aantal van deze onderwerpen 
liggen namelijk al lange tijd op de plank en zijn niet eerder 
tot uitvoering gekomen maar zijn wel van groot belang voor 
de leefbaarheid. Het CDA heeft hier eerder tijdens verschil-
lende commissie- en raadsvergaderingen aandacht voor 
gevraagd. De genoemde punten zijn tijdens de behande-
ling van het voorstel in de raadsvergadering naar voren 
gebracht.

Subamendement

Na de eerste termijn bleek er grote urgentie te zijn voor 
het investeren in de herinrichting van het centrum van 

Bolsward. Rondom het stadhuis wordt opnieuw bestraat en 
deze werkzaamheden kunnen goed gecombineerd worden 
met het vervangen van de Zwaantjespost-brug en het 
vervangen van verschillende kabels en leidingen. Daarom 
dienden we als CDA een mondeling subamendement in om 
nu al te starten met het werk wat betreft de herinrichting 
van het centrum. Het CDA vindt dat er zo weinig mogelijk 
overlast veroorzaakt mag worden door de werkzaamheden 
voor de bezoekers van Bolsward en de ondernemers in het 
centrum van Bolsward. Bovendien dit levert dit ‘werk met 
werk’ een besparing op van ongeveer €100.000.

Het amendement van de oppositie werd zoals gezegd aan-
genomen. Dit betekend dat we de voorstellen de komende 
tijd in de verschillende commissies gaan behandelen. 

Het mondelinge subamendement van het CDA, waarbij de 
herinrichting van Bolsward wel van start kan gaan, werd 
gesteund door bijna de voltallige raad, alleen fractie Sem-
plonius stemde tegen het voorstel.

 
Petra van den Akker 

raadslid 
CDA Súdwest-Fryslân
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commissie Boarger en Mienskip

Aan de slag met de Omgevingsvisie
De Omgevingswet is de grootste wettelijke operatie in de Nederlandse 

geschiedenis en het is een lang en ingewikkeld traject er naar toe.

De nieuwe Omgevingswet moet overzichtelijk en duidelijk 
worden. Binnen de wet komt meer ruimte voor initiatieven 
uit de samenleving. U kunt straks in één oogopslag zien 
welke regels er gelden in uw omgeving. Aanvragen en 
ideeën worden in één keer aan alle regels getoetst. Het 
gaat ook sneller, de bedoeling is dat vergunningsproce-
dures straks nog maar 8 weken duren, in plaats van 26 
weken. Burgerparticipatie is één van de pijlers onder de 
Omgevingswet. Als je de mensen vroeg betrekt bij de voor-
bereiding van besluiten, worden die beter en krijg je meer 
draagvlak. 

In de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet moet elke 
gemeente uiterlijk in 2022 een omgevingsvisie hebben 
vastgesteld. In die visie legt de gemeente haar ambities en 
beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange 
termijn vast. 

Dat klinkt voor de meeste mensen nog heel abstract. Welke 
leefomgeving wordt er bedoeld? Over welke ambities en 
doelen gaat het eigenlijk? 

Het gaat in de omgevingsvisie over de samenhang tussen 
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, 
infrastructuur en cultureel erfgoed. Dus over alles waar we 
als inwoners dagelijks mee te maken hebben. Inwoners, 
ondernemers en organisaties hebben meer te zeggen over 
hun directe leefomgeving. En daarom wordt de omgevings-
visie samen met de inwoners opgesteld. 

Er zijn enquêtes gehouden en er zijn lokale bijeenkomsten 
geweest om zo veel mogelijk input op te halen. Daar kwa-
men 5 belangrijke thema’s uit:

1. gezonde, vitale mensen in een gezonde en veilige 
omgeving;

2. sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, natuur, 
weids en waterrijk landschap;

3. veerkrachtige en leefbare wijken, dorpen en steden;
4. vitaal en aantrekkelijk landschap;
5. duurzaam, energieneutraal en klimaat adaptief

In de raadsvergadering van 24 september heeft de raad 
ingestemd met de concept Omgevingsvisie. De CDA-fractie 
heeft er mee ingestemd omdat het veel ruimte biedt binnen 
de thema’s en een prachtig toekomstperspectief schetst 
van onze eigen omgeving.

Het concept wordt nu afgestemd met de mienskip. Tot eind 
oktober zijn er, verspreid in de gemeente, zeven afstem-
mingsrondes waarvoor men zich kan aanmelden. 

De keuzes die er gemaakt worden zullen niet alleen ruimte-
lijke gevolgen hebben, maar ook sociale en economische. 
Daarom vindt de CDA-fractie de inbreng van onze inwoners 
heel erg belangrijk!

Commissie DSO 
Anneke Koster 

raadslid 
CDA Súdwest-Fryslân
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