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Fan it haadbestjoer

Op nei de ferkiezingen!
De gemeenteriedsferkiezingen steane foar de doar. Dit is de lêste Frijbûtser foar dy ferkiezingen en
dêrom wol ik dêr graach de oandacht noch efkes op rjochtsje.
Ik haw by ferskate ôfdielingen west, dêr’t it program en de list fêststeld waarden. Oer it algemien gie dat
aardich goed, mar der komme fansels altiten teloarstellingen foar, om’t leden net dat plak op de list krije
dat se graach hawwe wolle. Polityk kin ek hurd wêze en as dat bart, is dat ferskriklik ferfelend. Mar
dochs moatte wy mei-inoar fierder en oer fjouwer jier sjocht it der faaks wer hiel oars út, benammen as
dy teloarstelde leden wis en wier yn skaad- of stipefraksje – sa’t ús lid Tseard Willemsma it útsteld hat –
in goede rol spile hawwe. Wat wy allegearre ek dogge, it is wichtich, ferjit dat net!
Dan no de lêste wiken foar de ferkiezingen. Ik mei derfan útgean dat jimme allegearre in bealch fol wurk
fersetten hawwe en dat is goed sa. Wy dogge it allegearre, yn it HB, de ôfdielingen, kommisjes en
gemeenterieden, de steatefraksje, yn kolleezjes en yn it provinsjaal bestjoer, net foar ússels mar foar de
partij, ús FNP. By fierwei de measten sil it begûn wêze mei leafde foar ús moaie Fryske lân. Fia dy
leafde ûntstiet it langst om wat dwaan te wollen foar Fryslân en dat is mooglik fia in politike partij.
As it meisit, wolle en kinne wy ússels ynbringe yn in politike of bestjoerlike funksje. De FNP hat altiten
ferlet fan minsken, dy’t mei nije ideeën komme en sa de kontinuïteit fan ús partij skraagje wolle. Dat kin
yn folderjen, op in pleintsje stean, kykjes meitsjen, in reklamespot opnimmen of yn hûndert oare dingen
stal krije. It wichtichste is dat wy as dat mooglik is allegearre bydrage ta in bettere posysje fan Fryslân
fia de FNP.
Dus as der in berop op jimme dien wurdt, doch asjebleaft mei! Ofrûne wykein hawwe Johannes Rypma
en ik in telefyzje- en radiospotsje opnommen dat yn de wiken foar de ferkiezingen útstjoerd wurde sil. It
barde by de Omrop en dat wie in hiel barren. Earst wat moatte je oan, hoe sjocht de spot derút en wat is
de tekst? It opnimmen fan in reklamespotsje duorre oardel oere, ik moast krekt as Johannes Rypma myn
tekst sa’n fyftich kear opsizze, oant de minsken tefreden wiene. Jimme moatte de kommende wiken mar
ris sjen en beoardielje, oft wy in goede bydrage oan de ferkiezingen levere hawwe. Wy hawwe yn alle
gefallen wol ús bêst dien.
No leit it by jimme. Al hawwe wy der ek gjin nocht oan, wy moatte der wat oan dwaan! Wol Fryslân, ús
moaie provinsje, der yn de takomst ek noch knap by lizze, dan moatte wy oan it wurk. Us ynfloed moat
grutter, ús ferhaal moat fierder ferteld wurde, hoewol’t wy hiel goed witte dat wy, dat de FNP in grut
beslach op jimme tiid en enerzjy leit. Us mienskipssin driuwt ús, as it goed is, en dat is hiel goed.
As it HB of it partijhûs jimme earne yn dizze lêste wiken mei helpe kin, lit it ús witte. As earne ferlet fan
is, wy steane klear, krekt as jimme!
In goede tarieding tawinske en in prachtige útslach!
Cees van Mourik, foarsitter
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Fan de steatefraksje
Gjin gegriem yn ús grûn mei kearnôffal
De FNP hat noed dat it Ryk de opslach fan kearnôffal
yn Fryslân trochsette wol. Wy wolle dat de Provinsje
fêsthâldt oan it Streekplan. Dêr stiet yn dat wy gjin
opslach fan kearnôffal, CO2 of oare frjemde stoffen yn
de Fryske boaiem hawwe wolle. Steatelid Wopke
Veenstra stelde mûnlinge fragen oer de kwestje yn
Provinsjale Steaten fan 21 febrewaris.
Veenstra: “Kinne wy dy
proefboarringen foar it
kearnôffal ek opkeare? Der
spilet no fan alles. De
gaswinning, de sâltwinning, CO2, wetterstof.
Undergrûnske opslach fan
kearnôffal kin bygelyks de
takomstige winning fan
geotermy of de drinkwetterwinning wolris raar
yn ’e wei sitte. Mar dy
geotermy wolle wy graach beskikber hâlde foar ús
oerstap nei fossylfrije enerzjy. Krije wy as Fryske
polityk hjir noch wat oer te sizzen?”
Neilittenskip Kulturele Haadstêd
Corlienke de Jong en
Sybren Posthumus hiene in
grut opinystik yn beide
provinsjale kranten.
Kulturele Haadstêd 2018 is
brûzend úteinset. It liket dus
in grut sukses te wurden,
mar hoe komt it nei 2018?
Fryslân hat in hiel soad yn
’e hûs, mar wy binne wolris
wat te beskieden om dat út
te dragen.
It stik is nei te lêzen op de FNP-side: http://
www.fnp.frl/frysk/provinsjale_steaten/nijs/566/

Belkosten mobiliteitssintrale Jobinder
De FNP is fan betinken dat it foar de klanten fan it
taksybedriuw Jobinder fergees wêze moat om dêrhinne
te beljen. Dat hat de FNP nei foaren brocht mei in
amendemint yn de steategearkomste fan 21 febrewaris.
No betelje minsken noch € 0,05 it petear. Om it jild
hoecht it net oer te gean: der is besifere dat de kosten
foar de acht gearwurkjende gemeenten mei-inoar net
mear as € 1000,– binne wylst der noch mear as trije ton
op de begrutting oer is.
Stúdzjefûns Fryske studinten
De Provinsje stelt in stúdzjefûns yn foar universitêre
studinten út Fryslân. Dat is it resultaat fan de breed
stipe moasje fan FNP, CDA en VVD yn de Provinsjale
Steaten fan desimber 2015. De trochstream nei de
universiteit leit hjir noch altyd in fjirdepart ûnder it
lanlik gemiddelde. Foar it fûns komt 100.000 euro
beskikber. Earstejiersstudinten kinne in bydrage fan
750 euro krije op in kolleezjejild fan goed 2000 euro.
Yn it twadde en tredde jier giet it om 1500 euro op in
kolleezjejild fan 4085 euro.
Minder regels foar sirkulêre ekonomy
Binne de lanlike regels
foar de Fryske sirkulêre
ekonomy te ferminderjen
of te feroarjen foar
bygelyks Skiermûntseach
en de oare eilannen? Hoe
stiet it mei de lobby nei De
Haach om fan Fryslân in
‘sirkulêre proeftún’ te
meitsjen op it mêd fan
sirkulêre ekonomy? Sybren Posthumus wol graach
witte oft it regear of de Twadde Keamer ree is om mei
te gean yn it oanpassen fan de regeljouwing. Hy hat dêr
fragen oer steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten.

FNP betellet kursus Frysk foar leden
Omdat blykt dat der by de leden fan de FNP geregeld ferlet is om it Frysk skriuwen better yn ’e macht te krijen
wol de partij harren yn ’e mjitte komme troch it lesjild foar in kursus Frysk skriuwen te fergoedzjen. Der kin gewoan oansletten wurde by in kursus SkriuwmarFrysk yn de omkriten fan it wenplak fan de kursist(e). Neidat de
kursist it kursusjild oan de Afûk betelle hat, kin er/se dat trochjaan oan Sjoerdtsje Veenstra fan de kaderkommisje
(veenstra-paulusma@gemail.com). Troch it HB wurdt it kursusjild dan werombetelle. De partij fergoedet ien kursus; eventuele ferfolchkursussen komme foar rekken fan de kursist sels.
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De FNP by de start fan LF2018
Bûtenlânske gasten
Yn it iepeningswykein fan de Kulturele Haadstêd fan
Europa LF2018 (26 en 27 jannewaris) wie der in
rûnetafelkonferinsje op útnûging fan de kommissaris fan
de Kening Arno Brok. In stikmannich hege
funksjonarissen op it mêd fan taal en kultuer út ferskate
lannen en regio’s yn Europa wiene dêrby. Foar de FNP
hawwe Sybren Posthumus en ik de honneurs
waarnommen. Ministers, boargemasters en oare
pommeranten út Baskelân, de Faeröer eilannen, Ierlân,
Malta en Wales joegen acte de presence foar dizze
konferinsje op it Provinsjehús yn Ljouwert.
Wy waarden daliks oan in fol programma set. De
earste dei stie yn it ramt fan in ynformele toer troch
Fryslân; mei (spitigernôch) mar in pear steateleden as
begelieders fan de delegaasje, setten wy om healwei
tsienen ôf foar in bustocht nei de prachtige Fryske
noardkust. De bedoeling wie dat de gasten oan de
eilannen ta sjen koene hoe prachtich ús Waadkust derby
leit, mar troch de mist wie it sicht mar 100 meter... By it
timpeltsje fan Ids Willemsma (as symboal/monumint fan
de nije dyk) bleauwen we stean en joech ús eigen
wethâlder Jaap Hijma tekst en útlis oer de skiednis.
Yn tsjinstunifoarm
De bus sette doe koers nei de pier by Holwert dêr’t ek
neat te sjen wie troch de mist. Aldergelokst makke de
presintaasje fan de mannen fan Holwert oan See in soad
goed, krektlyk as in presintaasje troch boargemaster
Waanders fan Dongeradiel oer Joop Mulder syn Sense of
Place. Nei in rit troch it prachtige Dokkum, gie de reis
nei Ljouwert foar de formele ûntfangst by de âlde
yngong fan it Provinsjehûs troch ús kommissaris Brok

(yn in njoggentjinde-iuwsk tsjinstunifoarm) en
deputearre Poepjes.
De middei stie yn it ramt fan it offisjele wolkom yn
de Steateseal en de rûnetafelkonferinsje oer ferskate
tema’s dy’t de (taal)regio’s yn Europa mien hawwe. De
dei waard ôfsletten mei in diner yn Post Plaza en
oanslutend in besite oan it Fries Museum dêr’t in
rûnlieding mei snoadfoan fersoarge waard troch
museumdirekteur, Kris Callens.
Lân fan taal
Sneons wie der in besite nei Obe - Lân fan taal, de Afûk,
Tresoar, en de Fryske Akademy/Mercator. De gasten
krigen wiidweidich útlis oer dy ferneamde ynstituten
troch û.o. Bert Looper, Cor van der Meer, Siart Smid,
Mirjam Vellinga en Alex Riemersma. De moarn waard
ôfsletten yn de Koperen Tún mei in lunch en in
weromsjen op beide dagen. Moai om dêr te hearren dat
de gasten geweldich ûnder te yndruk wiene fan it
programma, de hertlike ûntfangst en de tige goede
fersoarging.
Wat harren benammen bybliuwe sil, sa joegen de
gasten oan, wiene de kontakten mei de oare lannen en
regio’s. It waard as tige weardefol sjoen en soe – wie de
miening fan elkenien – in ferfolch krije moatte. Oeral
spilet ommers deselde problematyk wat de ûntwikkeling
fan fan taal en kultuer oanbelanget. De jûns wiene de
bûtenlânske besikers fansels earegast by de Iepening fan
LF2018. Wy koene weromsjen weromsjen op in tige
slagge iepeningswykein!
Corlienke de Jong
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Fan de ôfdielingen

Gemeenteriedsferkiezingen 21 maart 2018
Yn alle gemeenten dy’t net krekt in fúzje efter de rêch
hawwe of foar in fúzje steane, wurde de ynwenners op
21 maart yn ien fan de stimlokalen ferwachte.
Fan twa FNP-ôfdielingen krigen wy de kandidatelist en
de spearpunten út harren ferkiezingsprogram troch om
hjir te publisearjen. It seit himsels dat FNP’ers altyd

Achtkarspelen
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tjibbe Brinkman, Twizel

Yde van Kammen, De Harkema
Sake van der Meer, Koatstertille
Maaike Dotinga-van der Veen, Bûtenpost
Rein van der Wal, It Surhústerfean
Jellie Hamstra-de Vries, Droegeham
Wopke Veenstra, Boelensloane
Marianne van der Heide-Stienstra, It Surhústerfean
Jelmer Bloembergen, Koatstertille
Hilda de Klein, Twizel

Ut it ferkiezingsprogram
 Achtkarspelen moat selsstannich bliuwe
 Stribje nei in mienskip dêr’t elk minske yn meitelt en
meidwaan kin
 Gjin bou fan in grut AZC yn Achtkarspelen, mar
lytsskalige opfang yn alle doarpen
 Gjin útwreiding fan yntinsive feehâlderij
 It bystean en helpen fan minsken en ûndernimmers dy’t
net troch de burokrasy hinne brekke kinne
 Elk doarp hat rjocht op syn eigen skoalle, doarpshûs en
sportklup om it ferieningslibben op de doarpen te
behâlden
 Wy wolle meiwurkje oan it kreëarjen fan
wurkgelegenheid
 Enkêten en referindums binne passende foarmen fan in
direkte demokrasy
 Toerisme en rekreaasje mei faasje fierder stimulearje
 Noed stean foar de takomst fan ús bern

gebrûk meitsje fan harren stimrjocht, mar foar alle
wissichheid dochs mar in oprop: lit jim dizze mooglikheid
om ynfloed op it gemeentlik belied net ûntkomme. Net
inkeld yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, mar ek yn
Dantumadiel, De Fryske Marren, It Hearrenfean,
Opsterlân en Smellingerlân.

Tytsjerksteradiel
1 Piet Reitsma, Oentsjerk
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Rommert Dijk, Burgum
Freddy de Haan, Burgum
Tjikke Krijgsman-Sikkema, Gytsjerk
Alex Nijboer, Sumarreheide
Jan Pieter van der Velde, Ryptsjerk
Tabe Paul Wolters, Oentsjerk
Sytze Kobus, Earnewâld
Jan van der Kooi, Ryptsjerk
Tea A. Westra-van Gorkum, Aldtsjerk

Ut it ferkiezingsprogram
 Wy sykje, mei respekt foarinoar, wat minsken bynt
 Wy stypje mienskiplike inisjativen ‘fan ûnderen op’;
de jongerein spilet dêr ék in wichtige rol yn
 De FNP sjocht it belang fan moetingsplakken lykas
sportsealen/-fjilden, doarpshuzen en swimbaden
 Taal is mear as allinnich kommunikaasje, it is in
kultuerdrager
 Wy wolle in sûne wrâld neilitte oan de kommende
generaasjes: in duorsume, sirkulêre ekonomy is dêr in
middel ta
 De FNP wol ûndernimmers de kâns jaan om harren
talinten te ûntwikkeljen, ek mei it each op
wurkgelegenheid
 Wetterbûne bedriuwen kinne nei Skûlenboarch/
Westkern, dus gjin grutte frachtskippen troch
Nasjonaal Park De Alde Feanen
 Alle doarpen moatte de mooglikheid ta wentebou
hâlde
 Burgum hat wol romte foar wentebou oan ’e eastkant
fan de Sintrale As. Bouwe oan de westkant fan de
Sintrale As is net nedich. Hâld Burgum Hiel!
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De leden oan it wurd

Fan FNP nei FP ?
Us foarsitter Cees van Mourik hie it yn syn nijjierstaspraak oer de trije grutte
gemeenten, dêr’t de ferkiezingen al west hawwe. Hy sei dat de FNP him
konsolidearre hat en bliuwt wat er is: in stabile bestjoerderspartij, dy’t
ferantwurdlikheid nimme en drage wol.

Fan de ôfdielingen

Oft de FNP him yn de trije grutte fúzjegemeenten konsolidearre hat is net sa
maklik te berekkenjen. Op it earste gesicht is soks altyd in ôffaller. Troch fúzje
giet it tal sitten net automatysk omheech. It is my dan ek ôffallen dat wy yn ús
gemeente, Waadhoeke, net mear as fiif sitten yn de ried helle hawwe. Wy
mochten wol in wethâlder leverje. Dat is in opstekker! Ik hie lykwols hope op
mear sitten en dat is net slagge. Wêrtroch net? Dat sil ik hjirûnder út ’e doeken
dwaan.
Nim earst de Fryske taal en kultuer; in wichtige kearnwearde foar de FNP. En
dat moat ek sa bliuwe!
Mar der binne bûten it geef Frysk noch folle mear talen! Wy yn Waadhoeke hawwe ús ferbûn mei it Biltsk, mar
ek yn de Stellingwerven prate se yn harren eigen wurden. En ferjit net dat der ek yn Frjentsjer, Ljouwert en
Hylpen oars Frysk praat wurdt. De foarsitter sei it goed: “It talepalet yn ús moaie Fryslân hat ferskate kleuren.”
Om álle minsken by ús partij te belûken tink ik dat it tige wichtich is om net te strak te wêzen. Wy moatte der
foaral jonge minsken by belûke, dêr is ferlet fan! Oars fergrizet ús partij! En dêr heart by dat der praat wurde kin
yn de ferskate kleuren fan ús taal…
Yn de kampanje dy’t oan de ferkiezingen foarôf gie, haw ik mei in hiel soad minsken yn petear west. Ferskate
kearen kaam der nei foaren dat men him allemachtich steurt oan it wurdsje Nasjonale yn ús de partijnamme
Fryske Nasjonale Partij. Der binne in soad minsken dy’t de N sjogge en/of fiele as nasjonalistysk, in partij oan de
rjochterkant. Se fertrouwe it dêrom net mear. En krekt dat kostet ús in protte stimmen!
Myn foarstel is dan ek om de namme fan ús partij oan te passen, te feroarjen, fan FNP nei FP, Fryske Partij. Dit
kin fansels ek wat oars wêze of wurde. En ik bin derfan op ’e hichte dat soks hiel swier keallet… Mar der moat al
oer praat wurde kinne!
It soe moai wêze dat der in diskusjejûn organisearre wurdt om ús leden de kâns te jaan harren miening hearre te
litten. Nammeferoaring fan de partij soe in prachtich tema foar ús wêze kinne. Wy fan de FNP (FP) binne ommers
in ideeë- en diskusjepartij? Wy wolle dochs in brede folkspartij mei in stabyl bestjoer wêze?
Ik tink dat myn arguminten no wol dúdlik binne. Fansels wol ik dy mûnling wol taljochtsje op in diskusjejûn. En
fierder bin ik fansels ek hiel benijd wat ús fraksjefoarsitter Corlienke de Jong en ús deputearre Johannes Kramer,
mar ek de oare leden dêrfan fine.
Dit stik skriuw ik op eigen manneboet, dus nét út namme fan de fraksje FNP Waadhoeke. Ik hoopje dat ik derfan
útgean kin dat it foarstel yn alle gefallen meinommen wurdt yn de oerwagingen en in ferfolch krije sil.
Hans Nauta
riedslid FNP Waadhoeke
foto Gea Iedema

Hawwe jo wat op it hert dat de FNP of de Fryske polityk oanbelanget, dan kinne jo dat publyk meitsje yn
de rubryk ‘De leden oan it wurd’. Tal wurden net heger as 500 à 550 en leafst mei in foto fan josels foar
tiisdei 5 april opstjoere nei frijb.ynfo@fnp.frl.
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Súdwest-Fryslân
FAKATUERE

De FNP-fraksje Súdwest-Fryslân siket in
FRAKSJE- KOMMUNIKAASJEMEIWURKER M/F
Fan dizze persoan ferwachtsje wy:
- goed thús op, en in soad nocht oan, sosjale media
- kommunikatyf sterk
- goed kontakt mei de parse, of dit kontakt opbouwe
- stypje fan de fraksje by uteringen nei bûten
- pro-aktyf en ynset op it momint as dat nedich is
Wy biede
- aktive ambisjeuze fraksje
- belestingfrije frijwilligersfergoeding fan € 1500,Gearkomsten wurde holden yn it Bestjoershûs yn Snits of op lokaasje.
Fraksje FNP Súdwest-Fryslân, http://sudwestfryslan.fnp.frl/
Foar reaksje en ynformaasje:
sudwestfryslan@fnp.frl of 06-38 90 97 04

Tekenje Europeesk boargerinisjatyf
Der binne yn Europa sa’n 50 miljoen minsken dy’t
in minderheidstaal prate. Sy drage by ta it taalkundige en kulturele ferskaat yn Europa. Meiinoar wolle se de takomst fan de Europeeske Uny
stal jaan, in takomst dêr’t net allinnich offisjele
talen of dominante kultueren derta dogge, mar
dêr’t ek rekken holden wurdt mei taalminderheden.
Dêrfoar is it Minority SafePack Initiative opset,
dêr’t de Europeeske Uny mei oantrune wurdt om
lytse talen lykas it Frysk te stypjen, fûnsen
beskikber te stellen foar regionale gearwurking en
de rjochten fan taalminderheden yn de EU fuort te
sterkjen.

Tekenje de petysje en feroarje Europa yn in
kontinint dêr’t elkenien dy’t ta in
taalminderheid heart him of har thúsfiele kin.
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/
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Fan de wetterskipsfraksje

De FNP-fraksje fan Wetterskip Fryslân hie op de
Algemiene Ledegearkomste fan 24 novimber 2017
oan it wurd sillen om ferslach te dwaan fan syn
aktiviteiten. It die dy jûn lykwols bliken dat dêr gjin
tiid genôch foar wie. Dêrom dat no in gearfetting
fan dy foarnommen presintaasje yn de Frijbûtser
opnommen wurdt.
Redaksje

Swimwetter

Earst yn it koart in ferslach fan wat aktuele
ûnderwerpen dy’t yn it Wetterskip spile hawwe:
Yn de lêste gearkomste fan it Algemien Bestjoer hat de
begrutting sintraal stien.
Us fraksje hat in tal fragen yntsjinne oer it baggerjen
fan de Fabryksfeart yn Stynsgea yn Achtkarspelen. Dat
hawwe wy dien mei de PvdA en de LLB (Lagere
Lasten Burger).

Jan van der Kooi

De FUMO (Fryske
Utfieringstsjinst Miljeu
en Omjouwing), Provinsje en Wetterskip dogge
yn mei-inoar
oparbeidzjen de kontrôle
fan it swimwetter yn
Fryslân. De rekreaasje
hat lêst fan blau-alch,
botulisme en baktearjes;
der is somtiden
soerstofkrapte foar de
fisken. Jimme sjogge, der
komt hiel wat by it
Wetterskip op it buordsje
te lizzen.

En al dy fiskmigraasjeprojekten, oan de seedyk en by
de gemalen, en de monitoaring dêrfan de kommende
tiid. Lyksa hâlde wy de fiskstân yn it binnenwetter yn
’e gaten.
Belestingkantoar

Yn ’e mande mei it CDA, de PvdA en Water Natuurlijk
hawwe wy ek in moasje yntsjinne om de frijstelling fan
wetterskipslêsten te ferromjen foar AOW’ers mei in
minimumynkommen (bystânsnoarm).
Wy hawwe de begrutting kritysk en beärgumintearre
hifke, mar hawwe wol foarstimd.
Noch wat punten dy’t wol wichtich binne:
 Maatregels yn it ramt fan de KaderRjochtline
Wetter (KRW) dy’t in protte jild kostje.
 De feangreideproblematyk, dat is mar omgriemen
mei pilots en al mar opûnthâld (LTO), en as wy net
oppasse kin it lânsregear wolris yngripe.
 De enerzjyfabryk dy’t it Wetterskip bouwe wol, en
de hege kosten dêrfan sûnder dúdlike
ûnderbouwing.
 It peilbehear en de gefolgen op ferskate plakken yn
Fryslân lykas de fundearringsskea oan wenningen
en oare gebouwen.
 De regionale en lokale kaaien dy’t hieltyd wer
ferhege wurde moatte troch ûnder mear
djipbemealling
 De mynbou-aktiviteiten fan gas- en sâltwinning.
 De ferfanging fan gemalen, ja of nee.

It brûken fan it Frysk by
it belestingkantoar hat in
protte oandacht fan ús
fraksje krige en noch
altiten. Dat hat resultaat
opsmiten: konfoarm de
Taalwet fan 2014 regelet
it nije Noardlik
Belestingkantoar no it
gebrûk fan it Frysk mei
de boarger. Wy sjogge
der goed op ta.
Wy hawwe altiten in
goed oerlis mei de
kommisje LLW (Lân,
Sake van der Meer
Loft en Wetter) út de
FNP-steatefraksje. Wy skowe oan oer de punten dy’t
spylje binnen it Wetterskip en oarsom binne wy dan ek
altiten op ’e hichte fan it wurk fan de steatefraksje as it
giet om de wettersaken.
Mei út namme fan Jan van der Kooi, Tytsjerk,
Sake van der Meer, Kootstertille

Frijbûtser

FNP-adressen
FNP-Hûs, Obrechtstrjitte 32, 8916 EN Ljouwert
Antwurdnûmer 5034, 8900 VB Ljouwert
(058) 213 14 22, fnphus@fnp.frl
Buro: Tjibbe Brinkman, Twizel
(0511) 54 22 73, tjibbe.brinkman@fnp.frl
It FNP-hûs is iepen op tiisdeis en tongersdeis
fan 10.00 oant 14.00 oere
Bankrekken: NL21 RABO 0305 0145 28
Ynternet: www.fnp.frl
HAADBESTJOER
Cees van Mourik, De Gaastmar (foarsitter)
(0515) 46 93 93, cees.van.mourik@fnp.frl
Jehannes Elzinga, Frjentsjer (skriuwer )
(0517) 23 45 24, jehannes.elzinga@fnp.frl
Eddie de Vries, Drachten (ponghâlder)
(0512) 52 53 92/(06) 55 33 17 17, eddie.de.vries@fnp.frl
Jaap Cuperus, Dokkum
(06) 22 45 83 22, jaap.cuperus@fnp.frl
Jetske Lysbeth de Groot, Drachten
(0512) 52 19 92, jetske.lysbeth.de.groot@fnp.frl
Cees Nieboer, Tsjerkwert
(0515) 57 96 57, cees.nieboer@fnp.frl

Bûsboekje
Maart
6 Haadbestjoer mei de steateleden
21 Gemeenteriedsferkiezingen
April
6 Haadbestjoer mei politisy
9 Haadbestjoer
10 Kopij Frijbûtser 458 ynleverje
16 Haadbestjoer mei alle ôfdielingsbestjoeren
20 Frijbûtser 458 komt út.
De Frijbûtser is ek te sjen op www.fnp.frl/Organisaasje kontakt ▼

REDAKSJE FRIJBÛTSER
Harry van Borkulo, Hurdegaryp; Jan Breimer, Grou;
Cees van Mourik, De Gaastmar; Jitske Zaadstra, Turns
Kopij: p/a FNP-hûs; e-post: frijb.ynfo@fnp.frl
STEATEFRAKSJE
p/a Provinsjehûs, (058) 292 58 03, fnp@fryslan.frl
Wietske Poelman, fraksjemeiwurkster
Yde Dijkstra, beliedsmeiwurker
Corlienke de Jong, Jutryp (foarsitter)
(06) 22 01 90 66, c.dejong@fryslan.frl
Sybren Posthumus, Reduzum
(0566) 60 29 28/(06) 30 22 66 84, s.posthumus@fryslan.frl
Wopke Veenstra, Boelensloane
(0512) 34 27 70, w.veenstra@fryslân.frl
Klaas Fokkinga, Nes (D)
(06) 20 03 35 81, k.fokkinga@fryslan.frl
Rein van der Wal, It Surhústerfean (earste opfolger)
(06) 15 91 22 31, r.vanderwal@fryslan.frl
DEPUTEARRE
Johannes Kramer, Sibrandabuorren
(06) 15 61 20 55, j.kramer@fryslan.frl

Retoeradres: FRL Post, Swettestrjitte 31, 8912 AV LJOUWERT

Ynhâld fan dit nûmer
Side 1

Fan it haadbestjoer
- Op nei de ferkiezingen!

Side 2

Fan de steatefraksje
- Ferslach mei ûnderskate berjochten
- FNP betellet kursus Frysk foar leden

Side 3

- FNP by de start fan LF2018

WETTERSKIPSFRAKSJE
Sake van der Meer, Koatstertille (foarsitter)
(06) 23 25 06 19, sake.van.der.meer@fnp.frl
Jan van der Kooi, Ryptsjerk
(06) 28 62 58 13, jan.van.der.kooi@fnp.frl

Side 4

Fan de ôfdielingen
- Gemeenteriedsferkiezingen

Side 5

De leden oan it wurd
- Fan FNP nei FP?

EARSTE KEAMER (OSF)
Hindrik ten Hoeve, It Hearrenfean
(06) 29 48 02 72, hendriktenhoeve@osfractie.nl

Side 6

- Fakatuere Fraksjekommunikaasjemeiwurker
Súdwest-Fryslân
- Tekenje Europeesk boargerinisjatyf

FNP-JONGEREIN – Ynternet: www.fnpj.frl
Sytze Kobus, Garyp, kontaktpersoan
(06) 46 31 82 34, jongerein@fnp.frl

Side 7

Fan de wetterskipsfraksje
- Ferslach

Side 8

- Kolofon
- Bûsboekje

