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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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Pats, daar ligt ie. Woensdagavond 17 maart ’s avonds om vijf over negen. 

Exitpoll voorspelling uitslag verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onze 

CDA-partij gaat terug van 19 naar 14 zetels. Later nog 15 geworden. Die 

komt hard aan. Vier jaar hard gewerkt en verantwoordelijkheid genomen in 

het kabinet, maar de kiezer vindt dat het anders moet.

Deze uitslag is niet goed, dit had niet mogen gebeuren. Het 
is niet aan mij om de oorzaak van deze daling in zetels te 
benoemen maar gedoe in de partij, een late wisseling van 
lijsttrekker en een paar hobbels in de campagne hebben 
ons niet geholpen. Ons goede verhaal is onvoldoende 
geland.

Hoe dan ook, we leven gelukkig in een democratie en de 
kiezer heeft altijd gelijk. Winst en verlies horen bij politiek. 
Ook nu zal er weer een evaluatie van de uitslag plaats-
vinden. De vorige evaluatie staat ook nog in de kast. Ik 
zou zeggen doe deze evaluatie goed kritisch en maak het 
rapport duidelijk maar ook kort en bondig want zo ingewik-
keld is het niet. Dan kan daarna de blik weer vooruit. Met 15 
zetels zal onze CDA-fractie in de Tweede kamer stevig zijn 
geluid kunnen laten horen. We wensen hen daarbij wijsheid 
en succes. En bij dezen feliciteren wij de winnaars van 
deze verkiezingen.

In onze eigen gemeente hebben we net vanuit ons bestuur 
de gesprekken met al onze CDA-politici afgerond. In deze 
voortgangsgesprekken bespreken we de stand van zaken, 
hoe ontwikkelt iedereen zich, hoe is de onderlinge samen-
werking en wat vinden we van de resultaten. En natuurlijk 
is ook aan de orde of we plezier hebben in ons werk. Deze 
gesprekken zijn kritisch en opbouwend.

Het geheel overziende kan gezegd worden dat onze 
CDA-politici plezier hebben in het werk en goed onderling 
samenwerken. Er is veel ambitie en we kijken kritisch naar 
elkaar hoe we verder kunnen verbeteren. In maart 2022 
zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. De voorberei-
dingen daarvoor zijn vroeg gestart en dat is nodig want de 
landelijke verkiezingen laten zien dat niets vanzelfsprekend 
is. We zullen zorgen dat we goed voorbereid zijn.

We zitten nog steeds in de coronacrisis. Het duurt langer 
dan we vorig jaar hadden gedacht en dat valt ons zwaar. 
Vooral in de families die getroffen worden door de ziekte. 
Daarnaast zijn er bedrijven die hard getroffen worden en 
waar langzamerhand de rek er uit gaat. Iedereen ziet uit 
naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten 
want we hebben nog veel gezelligheid in te halen. Wat 

vaststaat is dat iedere crisis ook een einde heeft. De vacci-
naties gaan ons helpen. Onze CDA Algemene Ledenverga-
dering op 21 april doen we nog digitaal en we willen graag 
op onze ALV in september weer fysiek bijeenkomen.

We zien er naar uit u weer te ontmoeten!

Namens het bestuur met hartelijke groet,

Hans Hettinga 
voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Van het bestuur

Nu doorpakken, vallen en weer opstaan

Woensdag 21 april 2021

Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân u 
als lid van harte uit voor het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden 
op 21 april aanstaande. Houd deze datum vrij in uw 
agenda! U kunt dan weer via uw computer digitaal aan-
schuiven via MSTeams. 

Wij beseffen terdege dat digitaal voor sommigen van u 
lastig kan zijn. Indien u hulp nodig heeft kunt u contact op-
nemen met onze secretaris of een van de andere bestuurs-
leden. Een code om digitaal mee te vergaderen kunt u 
vanaf 19 april aanvragen bij onze secretaris Bianca Domhof 
via secretaris@cda-swf.nl 

Via onze website www.cda-swf.nl houden wij u op de 
hoogte!

Wij houden graag contact met u.

Bestuur CDA Súdwest-Fryslân
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Zo'n half jaar zijn Gea Wielinga en Bauke Dam op weg als nieuw CDA-

wethoudersduo in onze gemeente, de mooiste en grootste van Nederland. 

Ze vertellen over hun werk als wethouder.

Wethouder Wielinga:
Ik heb al veel nieuwe wethouders in het college van 
Súdwest-Fryslân mogen meemaken. Niet op één hand 
te tellen. En ik weet hoe vreselijk mooi maar ook hoe 
pittig dit prachtige ambt kan zijn. Voor Bauke Dam lag 
de lat ook nog hoog omdat hij halverwege een periode 
instroomde en dus niet samen met een nieuw college 
kon wennen in een nieuwe bestuursperiode. Daarbij 
de tijd van Corona. Ik heb echt groot respect voor hoe 
ontzettend soepel dat is gegaan. 

Bauke heeft de hele portefeuille van zijn voorganger 
Maarten Offinga overgenomen en ik moet zeggen dat deze 

jas hem erg goed past. Een belangrijk pluspunt vind ik dat 
Bauke het liefst veel op pad gaat om persoonlijk van men-
sen te horen wat hen bezighoudt. Dat is lastig in deze tijd, 
maar hij vindt z’n weg.

Wij hebben samen onderling nog één portefeuilleonderdeel 
geruild; ik mag nu de gemeentelijke financiën bewaken, 
270 miljoen euro inkomsten en uitgaven per jaar. En Bauke 
heeft in ruil daarvoor Sport en Dorpshuizen; voor hem een 
prachtige kans om nog meer mensen te ontmoeten in deze 
mooie gemeente. Een logische keuze dus.

Ons wethoudersduo aan het woord

Grutsk!
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Goede begroting

Over de financiën kan ik zeggen dat 
mijn voorganger Maarten altijd erg 
degelijk met het huishoudboekje is om-
gegaan. Hij heeft tien jaar lang goed 
werk verricht en zeer verantwoord de 
gemeente verder gebracht. Zéker niet 
stilgestaan maar ook zéker niet te veel 
uitgegeven. Ook ervaar ik dat Maarten 
landelijk gezien goed zaken op orde 
heeft gebracht als (vice)voorzitter van 
de VNG-commissie Financiën. Een 
gespreid bedje voor mij.

Toch zijn we het jaar 2020 ingegaan 
met een verwacht financieel tekort van 
ruim 7 miljoen euro. Daar kwam nog 
een financieel zwaar jaar overheen 
met extra tekorten in de zorg en met Corona. Door elke 
keer zorgvuldige keuzes te maken in zo’n moeilijke tijd en 
door tóch ook weer extra incidentele bijdragen van het Rijk, 
hebben we het jaar wonderwel, goed kunnen afsluiten. Zon-
der tekorten. Daarbij hebben we een goede begroting kun-
nen maken voor dit jaar, 2021. Ook al zijn de onzekerheden 
nog niet voorbij. Dat is iets waar we ons richting onze eigen 
Wopke Hoekstra hard voor blijven maken. Meer financiële 
middelen. Structureel, om aan een zekere toekomst te 
(blijven) werken.

Empatec

Eén van de andere uitdagingen in mijn portefeuille is een 
goede, duurzame toekomst voor Empatec. We moeten 
wel, omdat de wet dat ons oplegt. Maar een belangrij-
ker argument is dat we het willen, om de mensen die bij 
Empatec werken een zekere toekomst te bieden. Mensen 
waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om 
zelf een gewone baan te vinden, moeten we helpen. Want 

voor iedereen is er perspectief om te 
werken. In wat voor vorm en op welke 
plek dan ook.

In 2015 is de nieuwe Participatiewet 
ingegaan. De achterliggende gedachte 
daarvan is om alle Sociale Werkbedrij-
ven af te bouwen en iedereen bij een 
regulier bedrijf te laten werken. Met 
hulp en begeleiding.

Gelukkig liet het CDA landelijk als eer-
ste het geluid horen dat het niet ieder-
een gegeven is om een gewone baan, 
bij een gewone werkgever, te hebben. 
En andere partijen volgden snel. De 
ouderwetse Sociale Werkplaatsen 
zullen altijd nodig blijven. Een gewone 
baan bij een gewone werkgever zal 
wél altijd het beste streven blijven. 

Maar als dat niet kan, is het Sociale Werkbedrijf er. 

Ik ga er in elk geval vanuit dat we dit jaar een mooi Werk-
leerbedrijf van Empatec kunnen maken. En ik zal er alles 
aan doen om dat te laten slagen.

Zo blijven er genoeg uitdagingen. Eind dit jaar gaan we zo 
langzamerhand richting afronding van de derde bestuurs-
periode van Súdwest-Fryslân. Aan ons de schone taak 
om jullie te laten zien of we onze verkiezingsbeloften zijn 
nagekomen. Zodat ook een volgende periode onze mooie 
partij, jullie stem weer waard is.

Ik eindig waar ik mee begonnen ben, namelijk dat we 
gesteund door een prachtige fractie met groot kaliber en 
verschillende expertises, met onze nieuwe CDA wethouder 
heel goed bezig zijn. 

Ik bin grutsk op ús!

Wethouder Bauke Dam:
En ‘grutsk’ ben ik ook. ‘Grutsk’ als ik me voorstel dat ik 
wethouder mag zijn in die mooiste en grootste gemeen-
te van Nederland. De fijnste gemeente om te mogen 
wonen, werken en genieten. Maar ook met daarbij een 
groots plichtbesef voor het ambt. Want om dit alles te 
behouden en ook nog mooier te maken, vraagt zeker 
volop inspanning. En daar doe en wil ik mijn uiterste 
best voor doen. 

Ik ben nu bijna een half jaar onderweg. En wat een voor-
recht om dit te mogen doen. En wat ook plezierig om te 
kunnen steunen op een gedegen en gedreven fractie en 
zeker ook zo’n ervaren wethouder naast me, die zowel mij 
steunt maar ook aan de collegetafel veel goed werk ver-
richt. Dat voelt goed en geeft vertrouwen.

Daarnaast mooi om te zien dat naast deze ervarenheid er 
goede jonge versterking is gekomen door Johan Steenbeek 
als mijn opvolger in de fractie.

Solidair

Zoals ik destijds eerder aangaf op het moment dat ik werd 
benoemd: “Het is een uitdagende tijd om te beginnen.” 
Maar die uitdagende tijd geldt voor zovelen.

Veelal vanuit huis achter het scherm vinden de vergaderin-
gen plaats. Het werkt, maar het is niet ideaal. Want je wilt 
met mensen spreken, dingen aanvoelen en als wethouder 
van economische zaken wil je toch ook op de werkvloer 
kijken. Bij de ondernemers langs. En dat doe ik regelmatig, 
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met uiteraard de gepaste maatregelen. 
Dat stellen ze op prijs.

Er zijn onderling grote verschil-
len. Sommige bedrijven vieren juist 
hoogtijdagen, maar velen zitten nu in 
zwaar weer. Zoals onze bedrijven in de 
horeca en in de Retail. Ondernemers 
zijn gewend om hun eigen boontjes te 
doppen, maar op veel plekken piept 
en kraakt het. Als CDA’ers hebben we 
solidariteit hoog in het vaandel. En 
daarom willen en moeten we er ook 
zijn voor diegenen. We proberen aan 
alle kanten te helpen waar we kunnen. 
Met bijvoorbeeld de steunmaatregelen 
of eventuele vergunningen zo spoe-
dig mogelijk te verwerken. Of zoals 
bijvoorbeeld straks weer verruiming 
van terrassen toe te passen voor deze 
zomer. Ook zitten we bovenop de ontwikkeling van het 
nieuwe industrieterrein De Hemmen 3 bij Sneek. Zo zorgen 
we ook voor ruimte voor ondernemers om te groeien. Er 
zijn nagenoeg namelijk geen bedrijfskavels meer te koop in 
onze gemeente. Dit alles in het teken om iedereen in deze 
onvoorziene tijd te helpen. Want we hebben deze onderne-
mers nodig. Niet alleen voor onze werkgelegenheid, maar 
ook voor de leefbaarheid en bijvoorbeeld vitale binnenste-
den. 

Ook proberen we maatschappelijke instellingen en vereni-
gingen te ondersteunen. Daarvoor hebben we een speciaal 
corona-noodfonds in het leven geroepen. Als wethouder 
van de portefeuille Dorpshuizen zie ik dat ook deze voorzie-
ningen moeilijke tijden meemaken. Want het is stil in onze 
dorpshuizen en MFC’s (Multifunctionele centra). Daarom 
ben ik blij dat we als College en Raad dit Corona-nood-
fonds mogelijk hebben gemaakt, zodat deze belangrijke 
voorzieningen deze tijd ook doorkomen.

Gespreide verantwoordelijkheid

Een andere voorziening die op dit moment veel aandacht 
van me vraagt is het zwembad in Bolsward. De Raad heeft 
het College gevraagd om samen met een werkgroep vanuit 
de Raad en een werkgroep van burgers uit Bolsward, een 
ultieme poging te doen om het zwembad in Bolsward te 
behouden. Het exploiteren van een zwembad kost veel 
geld. En met ons huishoudboekje moeten we hierin goede 
afwegingen maken. Wat de Raad graag dan wil zien is 
dat een zwembad volop gebruikt wordt en ook vanuit de 
‘mienskip’ wordt gedragen. We kunnen dan spreken over 
een gespreide verantwoordelijkheid die wordt gevraagd. De 
werkgroep (vanuit de inwoners van Bolsward) proberen we 
als College hiermee te ondersteunen. En dit zal binnenkort 
resulteren in een raadsvoorstel zodat de Raad kan beslis-
sen of er een toekomstbestendig plan voor behoud van een 
zwembad in Bolsward ligt.

Als men dan spreekt over gespreide verantwoordelijkheid, 
dan komt dit ook veel aan bod in de andere portefeuille die 

ik heb. Namelijk Landbouw en Land-
schap.

Veel opgaves dalen hier neer en veel 
wordt hierover gesproken. Bij alle 
overheden en vele belangenorgani-
saties. Stikstof, PAS-melders, CO2, 
weidevogels, predatoren, biodiver-
siteit, veenweide, natuur, recreatie, 
energie en verdienmodellen. Even 
een greep uit de zaken die allemaal in 
onze sterke agrarische gemeente met 
prachtig landschap voorbijkomen. Vele 
transities worden gevraagd. Vooral van 
onze agrariërs. 

Als CDA’er wil je als goed rentmeester 
opkomen voor ons landschap en onze 
natuur. Maar ook is er realiteitszin 
nodig en ook hier is gespreide verant-

woordelijkheid nodig. Want deze transities moeten namelijk 
door de hele maatschappij worden gedragen (en lees ook: 
bekostigd).

Ik ben geen boerenzoon, maar wel een geboren Súdwester. 
En naast water, onze weilanden, onze mooie dorpen en 
onze zes van de elf steden, zit ook zeker het boerenbedrijf 
in ons DNA.

Naast de gedegen financiën, heeft mijn voorganger Maar-
ten Offinga nog een mooie bruidsschat voor me achtergela-
ten. Namelijk de agenda IJsselmeerkust. We hebben daar 
goud in handen. Van Laaksum tot aan Breezanddijk. Naast 
een schitterende kustlijn, een grote trekker van toeristen en 
daarmee goed voor onze economie. Ook de ontwikkelingen 
rond Kornwerderzand met onder andere de verbreding van 
de sluis, zal ons veel goeds brengen. Dat staat als een paal 
boven water. 

U leest, een uitdagende tijd maar hele mooie zaken 
waarmee ik bezig mag zijn. Ikzelf kom inmiddels aardig op 
vlieghoogte en dat moet ook, want er moet veel gebeuren. 
Nu en in de komende periode. 

Als laatste wil ik afsluiten met een oproep. Het is mooi om 
via sociale media of via dit prachtige ledenblad met u in 
contact te blijven. Maar dit blijft vaak éénzijdig. Georgani-
seerd bij elkaar komen blijft de komende periode nog lastig. 
Voor velen ben ik misschien nog een onbekend gezicht.

Maar graag kom ik in contact, vooral ook met onze eigen 
CDA-leden. Voor een kennismaking, of een signaal. Mijn 
gegevens zult u achterop dit mooie blad vinden. 

Foar no: we gean der foar!

Gea Wielinga en Bauke Dam 
CDA wethouders 

Gemeente Súdwest-Fryslân
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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. 22 van ons program. 
Op dit moment worden o.a. het volgende onderwerp  
besproken en dit is onze mening:

3.1 Beweging en vitaliteit

CDA Súdwest-Fryslân acht het van groot belang dat 
bewegen voor jong en oud een gemeentelijk speerpunt is. 
Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen. 
Sport brengt mensen samen, maakt weerbaar en speelt 
ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden als 
teambelang en respect. Het draagt bij tot de leefbaarheid 
en het welzijn van mensen in buurten, dorpen en steden. 
Onze ‘groene’ gemeente leent zich bij uitstek voor bewegen 
en ontmoeten.

Dorpencoördinatoren, buurtsportcoaches, sportverenigin-
gen, huisartsen, scholen en gebiedsteams werken nauw 
samen in het starten en stimuleren van sport en bewegen.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

• Dat de gemeente, in samenwerking met de zorg-
verzekeraars, aandacht schenkt aan een gezonde 
levensstijl, voorlichting en preventie.

• Sportfaciliteiten en sportclubs toegankelijk maken 
voor iedereen die mee wil en kan doen.

• Dat sportfaciliteiten ook toegankelijk zijn voor men-
sen met een beperking.

• Gezonde sportkantines en gezonde scholen promo-
ten omdat gezonde voeding van groot belang voor 
een gezond leven is.

In ons volgende ledenblad vindt 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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Wij wonen in een prachtig land, in een mooie provincie met voldoende 

ruimte, met frisse lucht, met een samenleving die nog naar elkaar 

“omsjocht”. Dit draagt bij aan een gevoel van rust en ontspanning. Uit een 

onderzoek van het CBS is gebleken dat Friezen de gelukkigste mensen 

van het land zijn.

Toch moeten wij ons ook zorgen maken over de toekomst 
van ons land, onze gemeente, vanwege klimaatverande-
ring en de gevolgen daarvan. In de nabije toekomst zal de 
rol van de mens in de verandering van milieu en klimaat 
steeds belangrijker worden. De CO2-uitstoot door autorit-
ten, gasketels en fabrieken heeft daar direct invloed op. Dat 
betekent dat we zorgvuldig om moeten gaan met grond-
stoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De 
gevolgen op de lange termijn zijn verontrustend.

Ook de biodiversiteit draagt bij aan de kwaliteit van leven 
en het welzijn van mens en dier. Ooit was het in Fryslân 
een paradijs voor de ljip en de skries maar ze verdwijnen in 
rap tempo…

Verantwoordelijkheid

De uitkomsten van het landelijk Klimaatakkoord vragen veel 
van de héle samenleving. Voor het CDA is het van belang 
dat we de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs 
gaan halen. Het is onze verantwoordelijkheid om de aarde 
gezond door te geven aan onze kinderen en de volgende 
generaties. Daarbij is draagvlak, breed in de samenleving, 
essentieel evenals een juiste balans in het dragen van 
de kosten en baten. Inmiddels is duidelijk dat hierbij een 
belangrijke rol voor gemeenten is weggelegd.

Daarom kreeg elke gemeente de opdracht van het Rijk 
om een lokale klimaatagenda vast te stellen met haalbare 
doelen. Onze gemeente is inmiddels hard aan de slag met 

Is dit het land
dat we door willen geven?
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maatregelen ten aanzien van klimaat, hittestress, water-
overlast, droogte, drinkwatervoorziening, energietransitie, 
duurzame ontwikkeling, de veenweideproblematiek en een 
circulaire economie. Het is een grote opgave maar er moet 
echt wat gebeuren voor het te laat is.

Een van de doelen is dat in 2050 alle woningen van het 
gas gekoppeld moeten zijn en dat we in 2050 een circulaire 
gemeente zijn. Dat betekent dat alle afval in de toekomst 
verwerkt wordt tot grondstof.

Duurzaamheid

Een korte termijn doel is om voor 2030 achtduizend 
woningen aardgasvrij te maken en drie dorpen of wijken 
energieneutraal. Dit is een grote uitdaging die de gemeente 
samen met de inwoners wil oppakken. Maatregelen waar 
onze burgers zelf mee aan de slag kunnen is hun woning 
isoleren en indien mogelijk zonnepanelen op het dak instal-
leren. Dit zijn zaken die bijdragen aan de energiebesparing 
en aan een lagere energierekening.

Het CDA staat achter de klimaatagenda mits het haalbaar, 
betaalbaar en realistisch is. We hebben de natuur en de 
cultuur geërfd van onze (voor)ouders en in bruikleen van de 
mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken 
dan ons eigen belang en onze eigen tijd.

Alles en iedereen zal in de komende tijd steeds meer te 
maken krijgen met aspecten van duurzaamheid. Duurzaam-
heid raakt ons hele leven: wonen, werken, vervoeren en re-
creëren. Duurzaamheid is rentmeesterschap en dat is voor 
het CDA een kernbegrip. Een andere meerwaarde vanuit 
het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving, zelf 
invulling te geven aan de klimaatvraagstukken. Samen aan 
de slag, fan ûnder op en niet van boven af opgelegd.

Leidende principes

In Súdwest-Fryslân heeft een Burgerforum zes leidende 
principes meegegeven:

• We willen ons geluk behouden

•  Versterk de zelfbeschikking van de Mienskip

•  Help ons om het samen te doen

•  Van zelfbeschikking naar “samenbeschikking”

•  Heb oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke ver-
deling

•  Wees toekomstgericht

Met deze leidende principes in het achterhoofd heeft de 
gemeenteraad op 8 maart unaniem ingestemd met een 
ambitieuze klimaatagenda Súdwest-Fryslân.

Voor het land dat we door willen geven!

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten 
Anneke Koster 

raadslid 
CDA Súdwest-Fryslân

Oproep

Stel je kandidaat!

Volgend jaar in maart zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen, de GR2022. We zijn daarom op zoek naar 
nieuwe kandidaten omdat we op de kandidatenlijst graag 
een mix hebben van ervaring en nieuwe inbreng. Voelt u 
zich betrokken? En heeft u zich wel eens afgevraagd of 
gemeentepolitiek iets voor u kan zijn?

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het raadslid zijn een 
prachtig vak is, dat je veel goeds brengt. 

Als je er eens over wilt praten om te onderzoeken of het 
wellicht iets voor je is, laat het dan weten bij bestuur of 
fractie. Op de achtzijde van dit blad vind je onze contact-
gegevens. Dit is het moment. Wij horen graag van je! 

Hans Hettinga 

28 April: ALV CDA Fryslân
Op woensdag 28 april organiseert CDA Fryslân de alge-
mene provinciale ledenvergadering.

De volgende onderdelen staan op het programma:
•  Deel I - 19.30 – 20.00 uur
Provinciale ALV waarin o.a. een aantal huishoudelijke 
mededelingen worden gedaan en de jaarrekening 2020 
wordt afgehandeld.

• Deel II – 20.00 – 21.00 uur
Themabijeenkomst over wonen. Plenair zal een 
spreker een inleiding verzorgen waarna we in kleinere 
sessies uit elkaar gaan om interactief over het thema te 
kunnen discussiëren. 

De exacte opzet wordt nog met u als lid gecommuni-
ceerd. U ontvangt daarover nieuws in uw mailbox of 
raadpleeg de website. De vergadering is digitaal.

Namens het bestuur CDA Fryslân,

Thom Lageveen 
Ambtelijk secretaris
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Fractie

Onze vergaderingen, overleggen en presentaties gaan nu allemaal 

digitaal. De eerste keren was dat best lastig en wennen. Maar nieuwe 

technieken aanleren gaat snel. Digitaal vergaderen zal ook niet meer 

verdwijnen. Het besparen op reistijd is zelfs een voordeel als je wat verder 

weg woont. Maar wat missen we de echte persoonlijke contacten.

En wat missen we de vergaderingen, de debatten en de 
nazit in ons bestuurlijk centrum in Sneek! Laten we hopen 
dat we na de zomer elkaar weer kunnen ontmoeten. 

De afgelopen maanden is er weer een fors aantal zaken 
in de commissies behandeld en zijn er weer de nodige 
raadsbesluiten genomen. Hieronder in vogelvlucht enkele 
onderwerpen waar we de afgelopen periode mee bezig zijn 
geweest. U kunt de fractieleden altijd benaderen als u van 
een bepaald onderwerp meer wilt weten.

Haalbaarheidsonderzoek Regionale

Opvanglocatie Sneek

In de raadsvergadering van maart hebben we besloten mee 
te werken aan een haalbaarheidsonderzoek, op verzoek 
van het COA, voor mogelijk de vestiging van een Regionale 
Opvanglocatie in Sneek. In 2015 is besloten mee te werken 
aan de vestiging van een AZC in de Noorderhoek in Sneek. 
In goed overleg tussen COA, buurt en gemeente is toen 
overeenstemming bereikt over de inrichting van het huidige 
centrum. Het COA en de gemeente zijn uitgegaan van 
een termijn van maximaal 10 jaar, met de afspraak na vijf 

jaar te kijken of de noodzaak er nog steeds is. Na 10 jaar 
vervalt de vergunning en zou het centrum moeten worden 
opgeruimd. 

Het COA wil nu graag met de gemeente in gesprek om te 
verkennen en te onderzoeken of een meer permanente 
opvang in Sneek mogelijk is. De bestaande en tijdelijke 
gebouwen worden dan vervangen door duurzame stenen 
gebouwen. Daarbij loopt het aantal plekken van nu 600, 
terug naar ca. 350 – 450 plekken.

Van de fractievoorzitter 

Het AZC in Sneek
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Wij hebben ingestemd met dit haalbaarheidsonderzoek, 
met de volgende inbreng: 
•  We willen dat de vragen en de opmerkingen van de 

Huurdersvereniging Sneek en het huurdersplatform 
Nieuw Elan worden meegenomen in het onderzoek;

•  Naast het Haalbaarheidsonderzoek moet ook een 
Draagvlakonderzoek worden uitgevoerd;

•  Het moet duidelijk zijn wie de opdrachtgever van het 
onderzoek wordt, en wie het onderzoek gaat uitvoeren. 
Beide partijen moeten volstrekt onafhankelijk zijn;

• Het CDA wil dat de buurt, de omgeving, haar stem in 
de voorbereiding en in de uitvoering van het onderzoek 
kan laten horen;

• We willen dat met de buurt goed wordt gecommu-
niceerd over het onderzoek en dat tijdig zaken als voort-
gang en resultaten worden teruggekoppeld;

•  En we vinden het erg belangrijk dat er in de eindrappor-
tage een evaluatie van het AZC over de achterliggende 
periode van 5 jaar wordt opgenomen, met inbegrip van 
zaken als veiligheid.

Het onderzoek zal omstreeks eind 2021 zijn afgerond. We 
wachten de uitkomst af en maken dan de balans op. Later 
nemen we dus een standpunt in over het verzoek van het 
COA.

Bestuursrapportage november/december 2020

In de Bestuursrapportages wordt altijd een zo goed 
mogelijk beeld gegeven over de uitvoering van de lopende 
begroting. In de commissievergaderingen van maart is de 
laatste Bestuursrapportage (Berap) van 2020 besproken. 
Een meevaller: Per saldo is er een verwacht voordeel van 
bijna 7 mln. euro ten opzichte van de vorige Berap. De 
grootste meevallers betreffen een hogere BUIG-uitkering (€ 
2,1 miljoen), een hogere algemene uitkering (€ 1,5 miljoen) 
en het voorlopige resultaat van het Grondbedrijf (€ 0,75 
miljoen). 

In de eerdere Bestuursrapportage was nog uitgegaan van 
een verwacht tekort van € 5.5 mln. 

Zodoende leidt dit over 2020 tot een verwacht resultaat van 
afgerond € 1.5 mln. voordelig. Het werkelijke beeld zien 
we bij de jaarrekening van 2020. Het lijkt erop dat we 2020 
goed gaan afsluiten, goed nieuws !

Kleine solitaire windmolens

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen om meer ruimte te biedenvoor de plaatsing 
van kleine solitaire windmolens met een masthoogte tot 15 
meter hoogte in het landelijk gebied. Deze motie is aanlei-
ding geweest voor de provincie om haar beleid ten aanzien 
van kleine windmolens aan te passen. Hiervoor hebben 
Provinciale Staten de verordening Romte aangepast. Er 
kunnen straks maximaal 3 kleine windmolens op of direct 
grenzend aan het bouwperceel van een bestaand agra-
risch bedrijf, onder voorwaarden worden opgericht. Deze 
voorwaarden zijn:

1.  De windmolens mogen een maximale as-hoogte van 
15 m hebben;

2.  Het op te stellen vermogen is gericht op de energie-
behoefte van het agrarisch bedrijf;

3.  De molens moeten zorgvuldig worden ingepast 
binnen de landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten, waarbij de mogelijkheden om te 
voorzien in de energiebehoefte van het agrarische 
bedrijf door middel van zonnepanelen op de gebou-
wen zijn verkend.

De vergunningenprocedure moet worden ingezet met een 
ruimtelijke procedure waarbij vooroverleg met de provincie 
verplicht is. Dit vanwege de impact van de kleine turbines 
op het landschap.

Om dit bestemmingsplan technisch mogelijk te maken 
wordt voor het buitengebied van onze gemeente een 
zogenaamd paraplubestemmingsplan opgesteld. Natuurlijk 
hebben we in de fractie volop gediscussieerd over het nut 
en de noodzaak van deze kleine windmolen. Ook over de 
betuttelende rol van het provincie bestuur. Onze slotconclu-
sie is, dat de impact op ons landschap gering is en kleine 
windmolens bijdragen aan de energiedoelstellingen. De 
omgeving ‘kop afsluitdijk’ wordt overigens niet verder belast 
met windmolens. 

Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030

Na een intensief voorbereidingsproces is het ontwerp-
Veenweideprogramma 2021-2030 afgerond. Het ontwerp 
programma is tot stand gekomen samen met Gedeputeerde 
Staten van Fryslân, het dagelijks bestuur van het Wetter-
skip en de colleges van B&W.

Het gaat hier om een toekomstbestendige en duurzame 
ontwikkeling van het veenweidegebied. Het Veenweidepro-
gramma 2021–2030 kent vier hoofddoelstellingen:

1. De negatieve effecten van bodemdaling zijn vermin-
derd;

2. De uitstoot van broeikasgassen uit de veenbodem 
is in 2030 fors afgenomen;

3. De landbouw in het gebied heeft een duurzaam 
toekomstperspectief;

4. Het watersysteem is water robuust en klimaatbe-
stendig ingericht.

Het is de bedoeling om het programma dit jaar vast te 
stellen. Daarbij moet de vraag worden beantwoord of 
de inhoud van het programma voldoende aansluit bij de 
doelstellingen van de gemeente. Nog belangrijker is dat 
vernieuwingen en veranderingen goed worden besproken 
met onze agrariërs en dat op die manier draagvlak en 
begrip voor de maatregelen ontstaat. 

Het Veenweideprogramma is een onderdeel van het col-
legeprogramma van de Provincie en het waterschap. Deze 
partijen zijn dan ook aan zet om met onze boeren te over-
leggen hoe, en op welke wijze, de daling van het veenwei-
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de gebied vertraagd kan worden en welke aanpassingen 
in het waterbeheer daarvoor nodig zijn. Aan provincie en 
waterschap de taak dit proces uiterst zorgvuldig in te gaan. 

Onze dorpshuizen en wijkgebouwen

Eén van de CDA speerpunten is ‘onze dorpshuizen en 
wijkgebouwen’. Gelukkig ondersteunt de gemeente nu ook 
de uitbaters van de dorpshuizen en kantines die wankelen 
door de coronacrisis.

Dorpshuizen, wijkgebouwen en sportkantines kunnen coro-
nasteun aanvragen. De gemeente wil uitbaters die buiten 
landelijke regelingen vallen met een bijdrage in bedrijf 
houden. Zij zijn immers van grote waarde in de plattelands-
gemeente. Dit is een belangrijke zet om onze leefbaarheid 
te behouden. Volgens de spelregels krijgen commerciële 
pachters geen bijdrage uit het coronacompensatiefonds. 
Met het toepassen van de hardheidsclausule handelt onze 
gemeente in de geest van de regeling. De uitbaters liepen 
een groot deel van hun inkomsten mis in 2020 nadat het 
coronavirus het sociale leven stillegde. Financiële reserves 
zijn niet of nauwelijks opgebouwd. De pachters kunnen 
vaak niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen 
en in het ergste geval valt daardoor de voorziening hele-
maal weg. Er wordt geen maximumbedrag aan de subsidie 
verbonden. Per geval wordt gekeken naar de negatieve ef-
fecten door corona en de uitwerking is maatwerk. Ongeveer 
zes sportkantines en twintig dorpshuizen en wijkgebouwen 
komen in aanmerking voor deze opzet.

Wonen

Een onderwerp wat de aandacht blijft vragen is de wo-
ningbouw in Súdwest-Fryslân. Met uitzondering van de 
woningbouw in Sneek, vinden wij dat er te weinig voortgang 
wordt geboekt. We merken dat de vraag naar en behoefte 
aan nieuwe woningen toeneemt maar het aanbod neemt 
niet toe. Dit is de oorzaak van de oververhitting van de 
woningmarkt. Zaken als: Starters die geen woning kunnen 
krijgen, er zijn geen betaalbare woningen voor onze jeugd, 
de druk van buiten de provincie op de woningmarkt neemt 
toe, en de krimp van het inwonersaantal op termijn, maakt 
het er niet gemakkelijker op. 

En bij de huurwoningen merken we dat de woningbouw-
corporaties niet meer in alle kernen willen bouwen. Het 
is dan ook begrijpelijk dat de roep om een minister voor 
woningbouwzaken steeds luider wordt. In elk geval staat 
de woningbouw in Súdwest-Fryslân bij onze CDA DSO 
mensen (Anneke, Theunis en Arjen) en de fractie, hoog op 
de agenda.

Bedrijventerrein De Hemmen III

We hopen in april het bestemmingsplan voor het bedrijven-
terrein De Hemmen III vast te stellen. De planvorming is 
vertraagd door onder meer het overleg met Rijkswaterstaat 
over de aansluiting op de N7, en de stikstof discussie. We 
willen nu ook aandacht voor de andere bedrijfsterreinen. 
Zijn de bestaande bedrijventerreinen al duurzaam en nog 

steeds goed ingericht, of moeten we kijken naar een revita-
liseringslag? 

Zwembad Bolsward

Een ander belangrijk onderwerp is het zwembad Vitaloo 
Bolsward. Het CDA heeft vorig jaar met de coalitiepartijen 
een amendement ingediend om Bolsward een kans te 

geven met een toekomstbestendig plan te komen zodat het 
zwembad behouden kan blijven voor Bolsward. De werk-
groep Bolsward werkt hier hard aan. Het resultaat? Bijna 
duizend vrienden en zeventig bedrijven die het zwembad 
willen sponseren. En scholen, verenigingen en kerken die 
openstaan voor samenwerking met het zwembad. Een 
positieve ontwikkeling. Hierna is de gemeenteraad aan zet, 
ik ben benieuwd naar de plannen waar Bolsward mee komt. 

Financiën

De gemeentefinanciën zijn op orde. We hebben ingestemd 
met het kostendekkend maken van de Afvalstoffenhef-
fing. De kosten en de opbrengsten waren namelijk niet in 
evenwicht. De gemeente heeft ongeveer 1 mln. euro meer 
aan kosten dan dat we ontvangen voor deze specifieke 
taak. Daarmee is het tarief omhoog gegaan met € 24,- per 
huishouding. 

Enkele cijfers van de begroting 2021: 
•  Begrotingsomvang ca. 275 mln.
•  Programma Sociaal, 157 mln.
•  Programma Ruimte, 62 mln.
•  Programma Bestuur, 15 mln.
•  Niveau weerstandsvermogen, 8,9 mln.
•  Algemene reserve, 9 mln.

U ziet het, het gaat om grote bedragen.

Tenslotte: U kunt alle commissie- en raadsvergaderingen 
live volgen via de website van de gemeente. Ook kunt u 
de eerdere vergaderingen terugkijken, net als de agenda’s 
en vergaderstukken. En zoals ik hiervoor schreef, u kunt 
de fractie, steunfractie en onze wethouders Gea en Bauke 
altijd benaderen voor vragen.

Douwe Attema 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Fractie
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Gedeputeerd Sietske Poepjes uit Makkum is gastspreker op onze 

Algemene Ledenvergadering op 21 april. Een korte kennismaking met haar 

in een paar vragen.

Omschrijf je zelf eens, wie ben je en wat doe je? 
Sietske Poepjes út Makkum. Deistich wurk is deputearre by 
de Provinsje. Dit is moai wurk, ek yn it Koroana-tiidrek. Ik 
mei Kultuer, Frysk en Enerzjy yn portefeuille ha. Sûnt 2011 
doch ik dit wurk.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit en op welke 
manier heb je met CDA landelijk en gemeentelijk te 
maken?
Yn it Koroana-tiidrek is it foaral folle thúswurkjen. Fia de 
iPad en ik kin der op sich wol oer. Mar moaier is it om écht 
minsken te sjen, op it provinsjehûs en yn ús Provinsje sels 
te wêzen. Rûnom ús taal dossiers ha ik folle mei De Haach 
te krijen. Harry van der Molen is dan in aardich kontakt. 
Gemeentelik giet it faak oer plannen rûnom enerzjy. Wethâl-
ders, sa as Bauke Dam, binne dan wichtich. 

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Fia de simmer- en kaderskoalle fan it cda. Yn 2004. Deba-
tearje, “in boom opsette”, oer de takomst fan ús lân tinke: 
soks mei ik wol oer. 

Waarom juist het CDA?
In moaie middenpartij. Net alles kin de minsken sels, mar in 
oerheid moat ek net alles oer nimme. Dêr liuw ik yn. 

Welke politicus inspireert je het meest?
Minsken sa as Marten Luther King. Dwars tsjin de tried 
yn sizze hoe it sit. Mar ek Angela Merkel. Gjin fratsen en 
oanhâlde as stowrein.

Welke onderwerpen liggen je het meest aan het hart? 
Úteinlik it Frysk, mar ek saken dy goed úttocht wurde. Mei 
de minsken. Net oer de minsken. En in bytsje goed taljoch-
te. Net hiel “wollig” of mei “moal yn de mûle” beskreaun. Ik 
wol mnet sizze dat soks my altyd goed slagge is, hear.

Heb je in je politieke carrière iets bereikt waar je trots 
op bent?
Úteinlik it sa folle mooglik temjitte komme fan minsken dy’t 
lêst hien fan bepaalde dyken. Net alles wat minsken woen, 
koe ek. Mar wol sa folle mooglik yn “wat kin wol” tocht. It 
giet ommers om de libbensomjouwing fan minsken.

Heb je privé iets bereikt waar je trots op bent?
Ha in heale marathon draaft. Wie ferskriklik. Wie ek de lêste 
dy’t binnen kaam. Mar dochs! Helle.

Wat voor boodschap wil je ons CDA'ers meegeven?
Berikber wêze, earlik wêze en net saken belofe dy’t net 
kinne. Mar wol sa folle mooglik d’r út slepe. Minsken sin-
traal sette. Net it systeem of risseltaat.

Tige tank Sietske!

Nynke Algra 
bestuurslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Sietske Poepjes: 
voorvechtster van de Friese taal
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De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen kenmerkte zich 

natuurlijk door Covid-19. Het was een campagne met weinig fysieke 

ontmoetingen. Onderwerpen van discussie waren natuurlijk hoe we 

moeten omgaan met het voorkomen van besmettingen, wie we wanneer 

moeten vaccineren en wat er na de Corona crisis moet gebeuren om 

Nederland zowel economisch als mentaal en fysiek gezond te maken 

en te houden. Helaas hebben we niet de uitslag gehaald die we hadden 

gehoopt.

Op het moment van schrijven moet de formatie nog plaats 
vinden. We hopen dat het CDA constructief mee kan wer-
ken aan het herstel in het, nieuw te vormen, kabinet. 

Tijdens deze landelijke verkiezingsstrijd was het CDA 
Súdwest-Fryslân achter de schermen al geruime tijd volop 
bezig met de volgende verkiezingen, die van de gemeente-
raad op 16 maart 2022. Om een vliegende start te kun-
nen maken heeft het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân, 
op aanraden van de permanente campagnecommissie, 
besloten om een kleine tijdelijke commissie in te stellen met 
als doel een procesdocument op te stellen waarin duidelijk 
wordt omschreven hoe de weg naar deze verkiezingen er 
idealiter uit moet komen te zien. Het document moet o.a. 
een stappenplan, een tijdlijn, advies over het instellen werk-
groepen en commissies en de financiële verantwoording 
bevatten. 

Commissie

Samen met Marten Hoekstra, Jos de Boer (beide vanuit 
het campagneteam) Carin Boersma (vanuit het bestuur) 
mocht ik (vanuit de fractie) met veel plezier plaatsnemen in 
deze commissie. De commissie heeft de opdracht voortva-
rend aangepakt en snel kwamen we, uiteraard digitaal, bij 
elkaar. In een aantal verschillende bijeenkomsten heeft de 
commissie de verschillende opdrachten onderling verdeeld 
en uitgewerkt. Zo is er een compact en werkzaam proces-
document ontstaan wat de commissie mocht presenteren 
in de bestuursvergadering van 26 januari 2021. In deze 
vergadering is het document besproken en bediscussieerd 
en zijn de verschillende aanbevelingen in de vorm van ‘tips 
en tricks’ gedeeld met het bestuur. Daarnaast heeft de com-
missie er voor gekozen om in de bijlagen een aantal zeer 
bruikbare bronnen te benoemen die ingezet kunnen worden 
als leidraad en inspiratie voor deze campagne.

Goed geoliede campagne

Het was een mooie en goede samenwerking tussen leden 
van het campagneteam, het bestuur en de fractie. De sa-
menstellers van het procesdocument wensen dat het stuk 
mag bijdragen aan een goed geplande, energieke en goed 
geoliede campagne, op naar een geweldige verkiezingsuit-
slag. Want een goede planning blijft het halve werk! 

Mocht u na het lezen van dit artikel enthousiast worden om 
bij te dragen, op welke manier dan ook, aan de aanko-
mende gemeenteraadsverkiezingen? Meldt u dan aan bij 
het bestuur of het campagneteam. We zijn altijd op zoek 
naar mensen die mee willen werken om het CDA geluid te 
laten horen. 

namens Marten Hoekstra, Jos de Boer, Carin Boersma,

Petra van den Akker 
Raadslid CDA Súdwest-Fryslân 

Tijdelijk Commissie procesdocument 
gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Tijdelijke commissie procesdocument gemeenteraadsverkiezingen 2022

Een goede planning blijft het halve werk!
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Op zaterdagochtend 30 januari 2021 vond weer de eerste (digitale) 

voorlichtingsbijeenkomst plaats over het raadslidmaatschap. Er waren 

eenentwintig deelnemers, waarvan zestien uit Friesland. Coördinator 

Opleidingen van het CDA, Durkje Groen-Tamminga, organiseert dit.

Doelgroep zijn CDA-leden en mensen met affiniteit voor 
het CDA, die eventueel geïnteresseerd zijn in een plaats 
op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De tweede 
doelgroep wordt natuurlijk wel geacht lid te worden als ze 
daadwerkelijk voor een plek gaan solliciteren. “Als je het 
idee hebt: ‘misschien is het iets voor mij’, of wanneer je 
gevraagd wordt door het bestuur, dan kun je je gewoon 
aanmelden via de website”, zegt Durkje. “Het doel van de 
bijeenkomst is om te kijken of het raadslidmaatschap bij je 
past.”

Oorspronkelijk was deze voorlichtingsbijeenkomst een 
volledige zaterdag. Durkje: “Ik vraag voor zo’n training een 
trainer vanuit het Steenkampinstituut, op 30 januari was dit 
Lisanne Spanbroek, een zeer gedreven jonge CDA-er. De 
volgende cursus is 24 april. Dan komt zij weer.” 

Proeven

De stof is niet diepgaand, het is meer proeven wat het 
raadslidmaatschap inhoudt. Hoe functioneert een gemeen-
tebestuur, hoe werkt de gemeentelijke organisatie, wat doet 
een gemeenteraad? Een raadslid heeft drie rollen: kader-
stellend, controlerend en een rol als volksvertegenwoordi-
ger. Verder wordt er iets verteld over welke instrumenten 
een raadslid heeft zoals moties, spreektijd, meewerken aan 
beleidsstukken, etc. En natuurlijk over het CDA-gedachte-
goed. Als je meer wilt weten over het CDA-gedachtegoed 
kun je je ook inschrijven voor een online-cursus die je via 
het Steenkamp Instituut kunt volgen. Inschrijven kan dan 
ook weer via de website. 

In het tweede deel van de bijeenkomst worden de deelne-
mers verdeeld in kleinere (digitale) groepjes en doe je een 
speeddate met een ervaren raadslid. Uilkje Attema was 
beschikbaar vanuit CDA Súdwest-Fryslân. Cursist Marc de 
Graaf (50) uit Sneek zat bij haar in de groep. Marc vertelt: 
“Er was volop ruimte om vragen te stellen. Vragen die bij 
ons leefden waren bijvoorbeeld hoeveel tijd het kost per 
week, hoe combineer je het raadswerk met werk en gezin, 
moet je vooral ’s avonds of overdag beschikbaar zijn? Dan 
is het heel fijn om met een ervaringsdeskundige te kunnen 
praten.”

Na zo’n eerste bijeenkomst gaan deelnemers zelf inschat-
ten of ze interesse hebben voor deze klus en of ze het 

aankunnen. De Graaf: “Het is mij wel duidelijk geworden 
dat er heel veel stukken gelezen moeten worden en dat dat 
over alle onderwerpen niet te doen is. Je kunt dus kiezen 
voor onderwerpen die aansluiten bij je achtergrond of bij je 
interesses. Zelf ben ik fiscalist, dus de financiële hoek zou 
mij wel liggen”.

Geïnteresseerd?

Als je na deze kennismaking geïnteresseerd bent, raadt 
Durkje aan om een aantal fractievergaderingen of ge-
meenteraadsvergaderingen bij te wonen. “Hiervoor kun 
je gewoon de fractievoorzitter Douwe Attema benaderen, 
zijn gegevens staan wel op de site van de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Dan is het interessant om een cyclus van 
de raad mee te lopen: een onderwerp komt binnen, wordt 
vervolgens besproken in een rondetafelcommissie-overleg. 
Vervolgens vindt binnen twee á drie weken besluitvorming 
plaats. Hiervoor gaan de raadsleden zich bezinnen en 
vragen stellen. Daarna komt het moment van besluit, in de 
raadsvergadering. 

“Als de vertrouwenscommissie je vervolgens echt op een 
verkiesbare plek op de lijst zet volgt er een cursus voor 
kandidaat raadsleden, bestaande uit (hopelijk) drie fysieke 
bijeenkomsten. Wanneer je meer wilt weten kun je altijd 
contact met mij opnemen via fryslan.si@cda.nl Je kunt je 
ook rechtstreeks aanmelden via cda.nl/steenkampinstituut.  
Bij de opleidingsagenda staan de data van de cursussen”, 
besluit Durkje.

Nynke Algra 
bestuurslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voorlichting over raadslidmaatschap
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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 
• Neusspray   : Ter ondersteuning bij verkoudheid en hooikoorts 
• 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 

 

 

 

 

www.cda-swf.nl

Súdwest-Fryslân

Contactgegevens:
Bestuur:   bestuur@cda-swf.nl
Secretaris:  secretariaat@cda-swf.nl
Communicatiecommissie: communicatie@cda-swf.nl
Redactie:  redactie@cda-swf.nl
Fractie:   fractie@cda-swf.nl
Steunfractie:  steunfractie@cda-swf.nl
Wethouders:  wethouders@cda-swf.nl

Wijzigingen, familieberichten en e-mailadressen kunt u 
doorgeven aan ledenadministratie@cda-swf.nl

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: 475 ex. 
Druk: Van der Eems, Easterein

©2021, CDA Súdwest-Fryslân

Kaepwei 11, 8611JL Gaastmeer - 0515 46 98 91
info@bouwbedrijfleenstra.nl
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Deze uitspraak van Nietzsche las ik en toen moest ik denken aan de tijd 

waarin we op dit moment leven, de tijd van coronamaatregelen en cam-

pagnetijd.

Een tijd waarin, en vooral op de social media, mensen snel 
klaar staan met hun mening, terwijl we het niet fijn vinden 
wanneer er ongenuanceerd een mening over onszelf wordt 
gevormd, tegenstrijdig!

Ook hebben we als CDA in de campagnetijd hier mee te 
maken, maar toch is het belangrijk om het CDA verhaal 
en boodschap helder en duidelijk naar voren te brengen. 
En daar mochten wij als CDA Súdwest-Fryslân ook onze 
medewerking aan verlenen, gezamenlijk met het provinciaal 
campagneteam en de kandidaten Douwe de Vries en Jaap 
Jonker.

Op vrijdag 12 maart zijn we in Sneek gaan campagnevoe-
ren, de dag zijn we begonnen op de Friese Poort. Daar 
werden we bijgepraat door o.a. zeer gemotiveerde leer-
krachten over de Entree-opleiding. Ook werd daar door een 
paar mensen van de groep een gastles politiek gegeven. 

Hierna volgde een bezoek aan NV Empatec, waar eerst 
een uitleg werd gegeven over wat Empatec voor de regio 
betekent. Ook was er tijd voor gesprekken met de me-
dewerkers van Empatec. De beide bezoeken waren heel  
informatief en werden zeer op prijs gesteld.

De samenwerking tussen onderwijs, overheid en onderne-
mers was de rode draad in het programma. Mensen in hun 
kracht zetten, korte lijnen, praktisch en realistisch voor alle 
betrokkenen. 

Hierna was het tijd om te gaan flyeren in Sneek, waarbij 
Sander de Rouwe in de geluidswagen zijn kwaliteiten als 
omroeper mocht laten horen.

De dag werd afgesloten in Makkum met een bezoek aan de 
vissersboot van Hans Poepjes (de broer van) om de kandi-
daten bij te praten over de problematiek van de visserij.

Al met al een goede campagnedag en voor ons als cam-
pagneteam een mooie generale voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2022, want dit lijkt wellicht nog ver weg, maar 
regeren is vooruit zien. 

En willen we dan gaan scoren, dan hebben we vele handen 
nodig voor flyeren, canvasdoeken en sandwichborden 
plaatsen, filmpjes maken etc.

Lijkt het u/jou leuk om ons enthousiaste campagneteam te 
helpen of te versterken.... heel graag.

En dan is het niet alleen een mening hebben, maar ook iets 
doen..........

Namens het campagneteam 
CDA Súdwest-Fryslân 

Marten Hoekstra

Een dag op campagne

"Wij zijn zo graag in de vrije natuur omdat 
deze geen mening over ons heeft"
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Bestuur
21 april 2021, 20:00 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). 
Deze zal gehouden worden op 21 april aan-
staande. In deze vergadering hebben wij als 
gastspreker Gedeputeerde (en lid van onze 
afdeling) Sietske Poepjes uitgenodigd. Zij haakt 
aan om ons bij te praten over de actualiteiten in 
de provincie.

U kunt weer digitaal aanschuiven via MSTeams. 
Wij beseffen terdege dat digitaal voor sommigen 
van u lastig kan zijn. Indien u hulp nodig heeft 
kunt u contact opnemen met onze secretaris 
of een van de andere bestuursleden, zie op de 
achterpagina van dit blad. 

Een code om digitaal mee te vergaderen kunt u 
vanaf 19 april aanvragen bij de secretaris Bianca 
Domhof via secretaris@cda-swf.nl 

Agenda:

Vanaf 19.45 uur kunt u inloggen. De bijeen-
komst start om 20.00 uur. 
1. Opening door de voorzitter, Hans Het-

tinga
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen
4. Ingekomen en verzonden stukken
5. Vaststellen notulen Algemene Leden 

Vergadering 11 november 2020 (zie elders 
in dit blad) 

6. Nieuws uit de fractie (toelichting door 
fractievoorzitter Douwe Attema) 

7. Nieuws uit het college (toelichting door 
de CDA-wethouders: Gea Wielinga/Bauke 
Dam)

8. Gedeputeerde (en lid van onze afdeling) 
Sietske Poepjes haakt aan om ons bij te 
praten over de actualiteiten in de provin-
cie. In overleg met haar kijken we nog 
naar een passende plek op de agenda.

9. Bestuur 
- Financiën (financieel resultaat 2020) 
- Aanloop naar de Gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2022 

10. Rondvraag
11. Sluiting

Let op: aanmelden is nodig. Wilt u aanwezig 
zijn? Stuur dan uiterlijk 20 april een e-mail naar 
secretaris@cda-swf.nl ovv ja, ik kom 21 april. 
Dan ontvangt u op 21 april een link naar de 
vergadering.

(concept-)Verslag 11 november, digitaal via Microsoft Teams  

Aanwezig 23 leden 

De voorzitter opent deze bijzondere 
vergadering. Nu we als gevolg van de 
maatregelen rond het coronavirus niet 
fysiek bij elkaar kunnen komen is deze 
digitale vorm het beste alternatief. Er 
is grote zorg over de situatie in de 
zorg en de horeca. En andere sec-
toren. De CDA-ministers doen goed 
werk volgens hem, daar kunnen we 
trots op wezen. We hopen op betere 
tijden! 

Mededelingen
•  We nemen afscheid van Maarten 

Offinga als we weer fysiek kunnen 
vergaderen. Dit is met hem afge-
stemd.

•  Bericht van verhindering van Pie-
ter Fokkens en Samanta Joustra. 

•  Vanwege het digitale karakter van 
deze vergadering zijn er een paar 
huisregels. En ook een aange-
paste, ingekorte agenda.

Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastge-
steld.

De voorzitter richt een speciaal woord 
van welkom voor de nieuwe wethou-
der Bauke Dam, nieuw raadslid Johan 
Steenbeek en Jacoline Engelmoer en 
Thomas Kroon als nieuwe steunfrac-
tieleden. 

Allen stellen zichzelf kort voor. 

Bauke woont met zijn gezin in 
Bolsward, tot nu toe bevalt zijn 
nieuwe functie goed, hij is druk met de 
volgende onderwerpen/dossiers: IJs-
selmeer, ontwikkeling van de Hemmen 
in Sneek, het zwembad in Bolsward, 
de situatie van de dorpshuizen en het 
Veenweidedossier. 

Johan zit sinds kort in de raad en 
daarvoor in de steunfractie. Hij zit in 
de commissie Burger & Mienskip.

Jacoline zegt blij te zijn dat ze aan kan 
haken in de steunfractie. Ze is samen 
met haar man ondernemer en eige-
naar van de Primera in Bolsward en 
daarnaast runt ze een B&B in Sneek.

Thomas Kroon is niet aanwezig. 

Ingekomen en verzonden stukken

Verzonden is het ledenblad. Gea 
Wielinga vraagt of dit ook naar nieuwe 
leden gaat. En wat er verder gebeurt 
met nieuwe leden. Misschien goed 
idee om hier over na te denken en een 
leuke goodiebag samen te stellen. 

Ingekomen: verschillende e-mails van 
het partijbureau met informatie over 
de voorbereidingen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen ten aanzien van 
de kandidatenlijst en het programma, 
deze komen beide terug op de 
agenda. 

Ook zijn er verschillende e-mails bin-
nengekomen van bezorgde leden over 
het zwembad in Bolsward en over de 
PKN-kerk in Sneek. 

Verslag vorige vergadering (ALV 
november 2019 op locatie bij RVS 
de Boer in Makkum)

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.    

Vaststellen kandidatenlijst Tweede 
Kamer

Broer Witteveen wil graag de nr. 24 
Martijn van Helvert naar nr 14 hebben. 
Arjen Doedel ondersteunt dit. 

Er zijn 18 aanwezigen voor en 5 tegen. 
Voorstel is aanvaard, Secretaris stelt 
proces-verbaal op. 

Wilt u op de hoogte blijven? En 
informatie ontvangen van uw CDA 
Súdwest-Fryslân? Ga dan nu naar 
onze website, www.cda-swf.nl en lees 
daar alles over uw CDA en over de 
afdeling. En meld u aan voor de gratis 
nieuwsbrief, deze krijgt u in uw mail. 
Ga voor aanmelden naar de website-
pagina en kijk helemaal onderaan. 
Klik daar op Nieuwsbrief-> en vul in, 
of scan de QR-code hieronder. De 
eerstvolgende nieuwsbrief komt bij u 
in uw mail.

Wij houden graag contact met u,

bestuur CDA Súdwest-Fryslân
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Vaststellen programma

Er zijn 3 amendementen ingediend, de 
indieners krijgen de mogelijkheid om 
deze kort toe te lichten.

1. Voorstel Ultsje Wiersma: Wij kie-
zen voor een versnelde overgang 
naar een betaalbare, duurzame 
energiemix. Windenergie op zee 
blijft een belangrijke bron. We blij-
ven investeren in zonne-energie, 
duurzame biomassa en energie-

besparing.  Ook ontkomen we niet 
aan de opslag van CO2 onder de 
Noordzee. 
Hier is niet iedereen het mee 
eens. Na discussie wordt ge-
stemd: 8 voor / 16 tegen. Amende-
ment verworpen.

2. Voorstel Uilkje de Groot:  
Uilkje stelt t.a.v. van enkele punten 
uit de zorgparagraaf tekstuele 
aanpassingen voor, deze worden 
alle 3 door 21 van de 23 aanwezi-
gen aangenomen. 
Pieter Dijkstra stelt de vraag of er 
nog iets gedaan kan worden dat 
alle medewerkers in de zorg de 
1000 euro bonus ontvangen. Dus 
ook de schoonmakers etc. Dat 
kan niet meer aangepast worden, 
meldt Uilkje desgevraagd.

3. Voorstel Pieter Dijkstra: Indexeer 
de pensioenen. Na een uitge-
breide discussie of dit wenselijk is 
wordt het amendement in stem-
ming gebracht. Er zijn 10 stemmen 
voor en 11 tegen. Amendement is 
verworpen.  

Herbenoeming bestuursleden

Er zijn 3 bestuursleden aan het eind 
van een periode: Carin Boersma, 
Hans Hettinga en Bianca Domhof. Alle 
3 zijn beschikbaar voor een nieuwe 
periode. De vergadering is unaniem 
akkoord. Voorzitter bedankt iedereen 
voor het vertrouwen. 

Er is onduidelijkheid over het agen-
dapunt van machtigen van bestuur 
inzake provinciale ALV. Dit is niet no-

dig. Alle leden hebben een uitnodiging 
voor deze eveneens digitale vergade-
ring ontvangen.

Financiën 

Penningmeester Nynke Algra licht 
het resultaat over 2019 toe. Gevraagd 
wordt om de volgende keer de bijdra-
gen van de fractie en de wethouders 
te specificeren. Dit zal Nynke doen. 
Patrick Janssen vraagt naar het 
resultaat. Dit is circa 4000 euro. Arjen 
Doedel vraagt waarom er zoveel geld 
op de lopende rekening staat. Fer-
nande vraagt naar de verzekeringen. 
Verantwoording wordt goedgekeurd.

Kascommissie heeft ook een blik 
geworpen in de aanloop naar de 
vergadering. Deze commissie bestond 
uit Hegie sr en Bauke Dam. Commis-
sie heeft alles rechtmatig en doelmatig 
bevonden en adviseert de vergadering 
om het bestuur decharge te verlenen. 
Adrie Hegie en Bauke Dam worden 
bedankt. Hegie wil nog een keer dit 
doen en Jacolien Engelmoer is be-
schikbaar voor de volgende keer. 

Vervolgens licht Nynke de begroting 
voor 2021 toe. Hier zijn geen vragen 
over. Nynke wordt door de voorzitter 
bedankt.   

Rondvraag

Patrick vraagt zich af hoe het zit met 
het coronafonds van 1.8 miljoen, Het 
is hem niet helemaal helder wie hier 
gebruik van kan maken. Geldt dat ook 
voor de scouting bijvoorbeeld? Gea 
gaat hier naar kijken maar vindt wel 
dat het erg snel is geregeld. 

Pieter Greidanus geeft complimenten 
voor de organisatie.

Vervolgens sluit de voorzitter met 
dankzegging voor de techniek om 
22.20 uur de vergadering. Helaas is 
er geen nazit en moet iedereen het 
drankje en hapje tegoed houden. .

Bianca Domhof, 
secretaris 

Uw e-mailadres?
Van u als lid hebben wij als bestuur CDA 
Súdwest-Fryslân vaak niet de beschikking 
over uw e-mailadres. Dit is belangrijk om 
snel met u te communiceren. We zouden 
het zeer op prijs stellen als u dit zou willen 
doorgeven aan Bianca Domhof te Gaast, 
via e-mailadres secretaris@CDA-swf.nl of 
aan Broer Witteveen, De Tsjems 9, 8735 HX 
te Itens of een mailtje sturen mag ook naar 
b.witteveen1953@gmail.com. Zet in de tekst 
van het bericht ook uw naam en adres.

Doet u dat nu, dan krijgt u o.a. vóór 21 april 
de digitale nieuwsbrief in uw mail, met daarin 
actuele wetenswaardigheden en informatie 
over de Algemene Ledenvergadering.

We zullen met uw gegevens zorgvuldig om-
gaan en deze niet aan derden verstrekken.

Alvast bedankt voor u medewerking.

Broer Witteveen 
bestuurslid ledenzorg 

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

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

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

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 

Samantha Joustra
Barrewier 11, 8605 BZ Sneek 
06-572 682 93
s.joustra.cda@sudwestfryslan.nl 

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

Johan Steenbeek
Mientlân 23, 8651 DA IJlst 
06-200471 03 
j.steenbeek.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 

Gea Wielinga
Portefeuille: Financiën, Grondexploitatie, 
Zorg, Arbeidsparticipatie en Inkomen, 
Agenda Bolsward
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl

Bauke Dam
Portefeuille: Economische zaken, Ont-
wikkelagenda, Agenda IJsselmeerkust, 
Agenda Sneek,     Gebiedsagenda ZWH, 
Landbouw en Landschap, Sport, Dorps-
huizen
secr.dam@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


