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Stim strategysk, stim op in lokale kandidaat
By de Twadde Keamerferkiezingen fan 15 maart docht yn Fryslân gjin lokale partij mei,
mar binne der wol ‘lokale’ kandidaten. Der is wakker diskusje oer ‘strategysk stimmen’.
Dan giet it derom om bygelyks op de VVD te stimmen, sadat de PVV net de grutste
wurdt, of om op GrienLinks, SP of PvdA te stimmen, om in midden-linkse koälysje
mooglik te meitsjen mei D66, CDA en CU. Neffens my is der noch in oare mooglikheid
om strategysk te stimmen troch foar in lokale kandidaat te kiezen.
Yn Nederlân hawwe wy al jierren te krijen mei in ‘Rânestêdkabinet’. Ekonomy en
wurkgelegenheid steane foarop, dêr’t de grutte stêden, Amsterdam, Rotterdam, De
Haach, Utert en Eindhoven mei harren omkriten, alle romte en stipe by krije. Dêr is op himsels neat mis mei,
want dêr profitearje wy allegearre fan. Mar sokke ekonomyske sintra en konsintraasjes fan minsken, lûke ek
kriminaliteit oan en de sosjale misstannen binne dêr grut.
In protte minsken fine dat de provinsjes yn de regio der by it tsjintwurdige Rânestêdkabinet
Kollum
mar wat op ta binne. Wurkgelegenheid giet dêr ferlern trochdat rykstsjinsten ferdwine. Fan de
boaiemopbringsten út de regio, lykas earder fan stienkoal en no fan gas en sâlt, profitearret
fan de
foarsitter benammen it Westen fan ús lân. De hiele moderne wegestruktuer yn ’e midden en it Westen,
mei fiadukten, tunnels en ferkearspleinen, de Betuwelijn, de Rotterdamske haven en Skiphol,
binne mei ‘gasjild’ oanlein. Mar ús Sintrale As moast troch de provinsje Fryslân sels betelle wurde. Jild foar
kompensaasje foar de grutte skea as gefolch fan de gaswinning, moat foar de helsdoarren wei helle wurde. Mar
as der grutte kloften asylsikers opfongen wurde moatte, dan komme de regio’s as earste yn ’e beneaming.
No hoege wy hjir yn Fryslân fansels hielendal net jaloersk te wêzen op de Rânestêd. De wolfeart yn it westen,
mei grutte yndustryen en befolkingssintra en in soad ymmigranten, bringe ek in protte ellinde mei. Tink oan de
fersmoarging, lûdsoerlêst, kriminaliteit, sosjale misstannen, agresje, probleemwiken en lânskipsoantaasting.
De wolfeart is by ús wat minder, mar it wolwêzen faken folle grutter. Net om ’e nocht docht al jierren út
enkêten bliken dat de minsken yn Fryslân lokkiger binne. Yn ús mienskip geane wy better mei-inoar om; wy
hawwe kontakt mei famylje, freonen en de buorlju. Hjir binne wy ree om wat foarinoar te dwaan en is der noch
sprake fan mienskipssin en sosjale kontrôle.
Tusken beide is ek romte. Wy wolle hjir ek yndustryen, bedriuwen en ynstellingen hâlde foar in goede
wurkgelegenheid. Wy hawwe grut ferlet fan kennissintra, ûnderwiisynstellingen, in universiteit, de Rjochtbank
en it Hof fan Justysje, om it ferlies fan heechweardige wurkgelegenheid foar te kommen. Wy wolle leefbere
doarpen en wiken, mei skoallen, sportferieningen, winkels, bedriuwen, soarchsintra en medyske foarsjenningen.
Dêrom myn pleit om by de kommende ferkiezingen te stimmen op in kandidaat út ús provinsje. Kandidaten
dy’t hjir hikke en tein binne, dy’t witte wat hjir spilet en as it nedich is yn De Haach foar de Fryske belangen
opkomme kinne. Lutz Jacobi, it meast by Fryslân belutsen keamerlid, ferdwynt spitigernôch út de Twadde
Keamer. Lit ús der mei-inoar foar soargje dat wy mear ‘Lutzen’ weromkrije.
Ultsje Hosper

Stimme op kandidaten út Fryslân
De FNP hat ôfrûne hjerst, mei de oare partijen yn de OSF, yn him omgean litten om mei te dwaan oan de
Twadde Keamerferkiezingen. Wy hawwe lykwols besletten om dat net te dwaan, omdat de tiid foar in goede
tarieding te krap wie.
Op foarspraak fan de Algemiene Ledegearkomste hat it haadbestjoer besletten om de Fryske kandidaten fan de
politike partijen dy’t yn Fryslân oan de Twadde Keamerferkiezingen meidogge, te freegjen harrensels nei
oanlieding fan fjouwer fragen yn de Frijbûtser foar te stellen. Dat dogge se op de siden 2 en 7.
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