
MINDER IK, MEER WIJ!

Mijn naam is Erwin Keekstra. 
Drieëndertig jaar, getrouwd en 
in het dagelijks leven docent 
geschiedenis op het voortgezet 
onderwijs. Een eervol beroep 
waarbij ik de diversiteit van de 
samenleving terugzie in het lokaal. 
Maar ook datzelfde groeiende gevoel 
van onbehagen. Mijn drijfveer is 
om deze gevoelens van onmacht 
tegen te gaan. Meewerken aan een 
dienstbare gemeente die klaarstaat 
voor de inwoner en waar wordt 
gecommuniceerd in begrijpelijke 
taal. Voor een gemeente waarin we 
weer naar elkaar omzien.
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Wil je meer weten over CDA Noardeast-Fryslân? Neem gerust contact met ons op!
Per email: secretariaat@cda-nof.nl
Of kijk op onze website: www.cda.nl/fryslan/noard-east
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HET VERTROUWEN IN POLITIEK EN 
GEMEENTE MOET TERUG
Stem 16 maart CDA

Ik wil mij inzetten voor een bereik- en dienstbare gemeente die 
communiceert in begrijpelijke taal en waar wordt gehandeld 
vanuit de menselijke maat. Een gemeente met oneindig veel 
mogelijkheden. Goed onderwijs, oog voor cultuur, kunst en erfgoed 
maar bovenal een dienstbare- en diverse gemeente waarin we weer 
naar elkaar omzien en wij voor elkaar klaarstaan. Ik ga ervoor. 
Mag ik rekenen op uw stem?

Als docent merk ik dat jeugd en politiek ver van elkaar zijn af komen te 
staan. Ik vind het belangrijk dat de jeugd - ús takomst - de gemeente 
als betrouwbaar gaat zien en waar in overleg veel samen te bereiken is! 
Door op gelijke hoogte te blijven, naar de jongeren toe te gaan en ze de 
ruimte te geven om mee te praten, raken de jongeren al vroeg in hun leven 
maatschappelijk betrokken. Zo voelen ze zich meer verbonden met de 
samenleving waarin ze mogen opgroeien. 

Noardeast-Fryslân heeft een sterke regionale identiteit, het gevoel dat je 
ergens thuishoort. Dit gemeenschapsgevoel is belangrijk en daarom wil ik de 
taal, cultuur, kunst, sport en regionale tradities helpen. Cultureel erfgoed die 
mensen over generaties heen inspiratie geven, verdient bescherming.

Foar in oar! Het vertrouwen in politiek en gemeente moet terug en ik wil mij 
daarom inzetten voor een bereik- en dienstbare gemeente die communiceert 
in begrijpelijke taal en waar wordt gehandeld vanuit de menselijke maat. 
Er moet meer invloed worden gegeven aan burgers, verenigingen en 
ondernemers op hun directe leef- en werkomgeving.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Jongeren en gemeente kunnen samen meer

CULTUREEL ERFGOED VERDIENT BESCHERMING
Saamhorigheid, respect, gemeenschapszin en rentmeesterschap

EEN BEREIK- EN DIENSTBARE GEMEENTE
 Dichtbij voor inwoners en ondernemers


