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Stimme by folmacht
It haadbestjoer wiist de leden derop dat it by provinsjale ledegearkomsten mooglik is om by folmacht te
stimmen. Yn ferbân dêrmei wurdt hjirûnder de taljochting út de saneamde Griene Map ôfprinte.
Folmachtregeling
De mooglikheid fan it stimmen by folmacht op in Algemiene Ledegearkomste stiet beskreaun yn kêst 19,
lid 5, fan it karbrief: Elk lid mei stimrjocht mei ien stim by folmacht útbringe. Dy regel jildt allinnich foar
provinsjale ledegearkomsten.
Op ledegearkomsten fan ôfdielingen kin net by folmacht stimd wurde (sjoch karbrief, kêst 33, lid 5: In
stim kin net troch in folmacht útbrocht wurde).
Wurkwize
1
By it partijhûs kin allinne de folmachtjouwer in folmacht oanfreegje. Leafst fia de e-post. De
folmachtjouwer is de persoan dy’t net oan de stimming dielnimme kin. De persoansgegevens fan de
oanfreger wurde troch it partijhûs ynfolle.
2
It partijhûs stjoert it formulier yntiids werom nei de oanfreger.
3
De oanfreger follet de namme yn fan de folmachthawwer.
4
De oanfreger set de hantekening en leveret it formulier yn by de folmachthawwer.
5
De folmachthawwer moat it formulier tekenje en meinimme nei de gearkomste.

Advyslisten – by wurklist Ekstra ALG, punten 5 en 6
Advyslist wetterskipsferkiezing

Advyslist kandidaat Earste Keamer

1
2
3
4
5
6

1 Gerben Gerbrandy
2 Cees van Mourik

Bram Bonnema
Yde Dykstra
Bert Vollema
Jan van der Kooij
Wietske Poelman
Jeltsje Piersma

Utwurking fan de FNP-fyzje ‘Nij perspektyf foar Fryslân’
It ôfrûne oardel jier is troch in wurkgroep yn de FNP
wurke oan it konkretisearjen fan de FNP-fyzje. Dy wie al
yn 2013 fêststeld, de útwurking leit no foar. De
wurkgroep is by de útwurking bystien troch tal fan
saakkundigen fan binnen én bûten de FNP. Fierder is der
yngreven dossier- en literatuerûndersyk dien. Under oare
nei wat de Friezen no sels wolle en wichtich fine.
De needsaak om oan ’e gong te gean mei de fyzje hat twa
kanten: oan de iene kant leit Fryslân ‘foar waar en wyn’.
Alhoewol’t de sinne no skynt wat de ekonomy oangiet, is
it Fryske hûs lang net wyn- en wetterticht. By in folgjende
finansjeel-ekonomyske krisis, dy’t grif wer komme sil, sil
de rop om in grut lânsdiel Noard wer weromkomme. En
tal fan oare maatregels, dy’t negatyf foar (de ynwenners
fan) Fryslân útpakke sille. Probleem is, om it sa mar te
sizzen, dat it dak no net makke wurdt… Oan de oare kant,
mear posityf formulearre, besluten oer de takomst fan ús
regio sille yn Fryslân sels nommen wurde moatte. It
subsidiariteitsprinsipe. Wy sjogge no al dat yn de helte
fan de EU de provinsjes/regio’s fiergeand wetjaand foech
krigen hawwe. Yn ús buorlannen Dútslân, België en it

Feriene Keninkryk ek. En dat yn it Keninkryk fan de
Nederlannen ek al sprake is fan relatyf autonome
gebieten: Aruba, Curaҫao en Sint Maarten. Faak binne dat
ek regio’s dy’t yn oerflak of ynwennertal (folle) lytser
binne as Fryslân. Nederlân bliuwt mei de sintralistyske
steatsynrjochting efter yn Europeesk ferbân. Boppedat
wurdt de ôfstân boarger-bestjoer troch weryndieling en
fúzjes fan gemeenten noch grutter. Dêrom is it tiid foar in
selsbewuste, ynnovative regio dy’t sels it stjoer yn hannen
nimt. It jier 2018 lient him goed om oer de takomst fan
Fryslân – fris – nei te tinken.
Yn de takomstfyzje wurdt ûnder oare beskreaun dat
Fryslân fiergeande sizzenskip hawwe moat op tal fan
mêden (útsein Definsje en Utlânske saken), dat dêr de
finansjele middels by hearre en dat wetjaand foech nedich
is. Neffens de fyzje kriget Fryslân in ‘bysûnder plak yn it
Keninkryk’. Dat is, om koart te kriemen, te ferlykjen mei
de situaasje fan Wales yn it Feriene Keninkryk, Súd-Tirol
yn Italië en Ostbelgiën yn België: regio’s mei dúdlik mear
sizzenskip yn harren lidsteaten. Wol mear foech dus, mar
perfoarst gjin separatisme
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Ryk oan útkearingen nei Fryslân ta, troch de better
draaiende ekonomy hjirre.

Guon neidielen fan de ienheidssteat dy’t foar Fryslân tige
negatyf útpakt binne, lykas de (skea troch) gaswinning, de
braindrain, ynkommensferskillen, ferskil yn
wurkgelegenheid en it Heare-akkoart, binne fermeld yn in
saneamd ‘swartboek’ dat taheakke is.
De taken dy’t Fryslân yn de fyzje fan de FNP oerkriget
lizze op it mêd fan: ekonomy, lânbou, ûnderwiis, kultuer
en wittenskippen, ynlânske saken, ynfrastruktuer en
miljeu, finânsjes, sosjale saken en wurkgelegenheid,
feiligens en justysje, folkssûnens, wolwêzen en sport. Mei
de oerdracht fan taken moat Fryslân ek einlings in
rjochtfeardich part fan it jild krije dat nedich is foar
ferskate krúsjale ûnderwerpen foar de takomst. It is no sa
dat neffens it ûndersyk fan it Coelo yn opdracht fan de
FNP foar ekonomy, basisûnderwiis, wittenskip, kultuer,
media en ynfrastruktuer der nei rato fierstente min jild nei
Fryslân ta giet. It giet dan om bedraggen fan respektyflik
€ 36 miljoen, € 53 miljoen, € 204 miljoen, € 9 miljoen,
€ 26 miljoen en € 7 miljoen op jierbasis. Mei-inoar ien
tredde miljard!

Fryslân sels oan it roer! – foto: Pixabay.com

Yn de takomstfyzje wurdt ûnder oare beskreaun dat
Fryslân fiergeande sizzenskip hawwe moat op tal fan
mêden (útsein Definsje en Utlânske saken), dat dêr de
finansjele middels by hearre en dat wetjaand foech nedich
is. Neffens de fyzje kriget Fryslân in ‘bysûnder plak yn it
Keninkryk’. Dat is, om koart te kriemen, te ferlykjen mei
de situaasje fan Wales yn it Feriene Keninkryk, Súd-Tirol
yn Italië en Ostbelgiën yn België: regio’s mei dúdlik mear
sizzenskip yn harren lidsteaten. Wol mear foech dus, mar
perfoarst gjin separatisme.
Mear sizzenskip makket dat jo sawat alles dat de
befolking rekket sels bepale kinne en dêrtroch maatwurk
foar Fryslân regelje kinne. De FNP wol dêrmei foar de
minsken hjir yn Fryslân in takomst mei better perspektyf
biede. Mear sizzenskip (wetjaand foech én finansjele
ferantwurdlikheden) hat in soad foardielen: it smyt in
signifikant hegere ekonomyske groei op, dat Fryslân jong
talint behâlde kin (ûnder oare mei in eigen folweardige
universiteit), dat de sprieding fan foarsjenningen oer
Fryslân op oarder is, dat Fryslân ferskate organisaasjes
behâlde of weromkrije kin (tink oan it kadaster, Keamer
fan Keaphannel, rjochtbank, plysje ensfh.) of sels
oprjochtsje kin en dat Fryslân sels beslute kin hoe’t in
duorsume enerzjy-takomst derút sjocht. Oft hjir gas wûn
wurdt, hoefolle én hoe’t de skearegeling derút sjocht. De
wittenskiplik oantoande foardielen fan mear sizzenskip
foar de regio steane ek yn de útwurking. Der is ek sprake
fan in win-winsituaasje: der hoecht folle minder jild fan it

De Steaten fan Fryslân hawwe al tal fan kearen oantrune
op maatwurk foar Fryslân of dat hjir oare regels of in oare
systematyk tapast wurdt. Tink oan gasbaten, sirkulêre
ekonomy, de soarch, belestingen en de Fryske taal en
kultuer. Mar by de lobby dêrfoar komt Fryslân yn De
Haach hieltyd wer foar de winige doar. Fryslân kriget, as
it om de saken giet dêr’t it sels oer giet, in soad foarinoar
mei de beheinde middels dy’t de provinsje hat. Mar as
Fryslân echt struktureel saken oars hawwe wol, jout it
Ryk net thús.
De FNP toant yn de útwurking fan de fyzje, yn neifolging
fan ferskate ûndersiken, oan dat de befolking fan Fryslân
net tefreden is oer polityk De Haach: It Nederlânsk regear
wit neffens de Friezen net wat der libbet yn Fryslân.
Fryslân kriget yn de eagen fan de ynwenners fan Fryslân
te min omtinken yn de Nederlânske polityk (benammen
de Twadde Keamer). Dêrom is it nedich dat de polityk
folle tichter by de boarger brocht wurdt. Der is in omslach
nedich en dêr jout de útwurking fan de FNP-fyzje in
oanset ta. Fansels wol de FNP de befolking belûke by it
proses om ta mear sizzenskip te kommen. Yn watfoar
foarm dat moatte soe, stiet foar ús noch iepen. Dat kin yn
de takomst yn oerlis mei de befolking sels, de Steaten en
mei it Ryk neier útwurke wurde.
Op de ALG fan 28 septimber sil in neiere taljochting jûn
wurde en is der gelegenheid om fragen te stellen. De
útwurking fan de FNP-fyzje kin ynput wêze foar it
ferkiezingsprogram 2019-2023. Fansels hawwe de leden
dêrby it lêste wurd!
Ut namme fan de wurkgroep,
Sybren Posthumus
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Fan de steatefraksje
Nij Hiddum Hou (2)
Lykas al foarsein yn de foarige Frijbûtser hat it nimmen
fan in beslút oer de grutte wynturbinen fan elk 36
MegaWatt by de kop fan de Ofslútdyk (Nij Hiddum Hou)
mear tiid frege. Mei in amendemint yn juny fan FNP,
CDA, SP, VVD en ChristenUnie krige deputearre Kielstra
(VVD) fjouwer wike de tiid foar in bettere útwurking fan
it plan. It gong de partijen benammen om it
weromkringen fan de lûdsoerlêst, legere tiphichten, it
monitoarjen fan eventuele sûnenseffekten en mear
finansjele opbringsten foar de omwenners.
Yn de Steaten fan july is it
plan úteinlik goedkard. FNPwurdfierder Klaas Fokkinga
hat it noch klear krige om op
’e nij te sjen nei de hinderlike
topferljochting fan de
turbinen. It is ek slagge om
de maksimale hichte noch fan
208 nei 188 meter werom te
bringen. Lykwols, it bliuwe
fansels allemachtich hege
jûkels yn it Fryske lânskip.
Sûnt de swier befochten
moasje yn de ALG fan de
FNP yn oktober 2014 hat de
Klaas Fokkinga
fraksje alle war dien om de
mega-wynparken te beheinen ta de lokaasjes by de kop
fan de Ofslútdyk. Fokkinga hat oan ’e ein ta ek noch
striden om alles yn de Iselmar (Wynpark Fryslân) te
krijen mar krige dêr gjin stipe foar.
Alde mûnen opromje
Fjirtjin dagen nei de beslútfoarming oer Nij Hiddum Hou
die bliken dat it Wynpark Fryslân in kapasiteit fan 382
MegaWatt kriget yn stee fan de 312 MegaWatt dêr’t
earder praat fan wie. De besluten fan de Steaten fan 2014
binne ynhelle troch de tiid no’t troch de technyske
ûntwikkeling de kapasiteit fan de turbinen safolle mear
wurden is. Nij Hiddum Hou hie dêr maklik by yn past.
Dat fielt wrang foar de fraksje. Efterôf hie dat hiele ekstra
wynpark op lân dus faaks net nedich west. Wy slute net út
dat dit noch in polityk sturtsje kriget yn de Steaten.

dan ek dat de besluten en beheiningen fan 2014 yn acht
nommen wurde.
Feangreide (2)
Wurdfierder Wopke Veenstra
hat it dit jier drok hân mei de
debatten oer de feangreide.
De FNP wol it inisjatyfútstel
foar de feangreide fan seis
oppsysjepartijen in earlike
kâns jaan. Dêrta is it nedich
dat der in analyze fan de
maatskiplike kosten en baten
(MKBA) ynklusyf alle
effekten op de natuer komt.
De útkomst fan it debat yn
july oer in ‘tuskenstap’
makket dat mooglik. De
Steaten sille it ‘ambysjenivo’ Wopke Veenstra
earst nei de útkomsten fan de
MKBA fêststelle. Dat sil grif net earder as yn ’e rin fan
2019 wêze. De Provinsje lûkt lykas it Wetterskip no earst
€ 1,25 miljoen it jier út foar maatregels dy’t los fan in
eventueel heger ambysjenivo nei 2019 dochs al
needsaaklik binne foar in heger grûnwetterpeil yn de
feangreide.
Natuerûntwikkeling
De natuerûntwikkeling stie ek op de rol foar Wopke
Veenstra. De ‘griene organisaasjes’ It Fryske Gea, Steatsboskbehear, Natuermonuminten, partikuliere boskbehearders, Kollektiveberied Fryslân, de Fryske
Miljeufederaasje mei LTO hawwe in oanbod dien om foar
€ 79 miljoen de Fryske natueropjefte (oankeap,
ynrjochting en ûnderhâld) dien te meitsjen. De FNP wol
graach dat de organisaasjes de kâns krije om dat wier te
meitsjen. Veenstra hat it klear krige dat neist de neamde
organisaasjes – lykas earder al yn de Provinsjale
Kommisje Lanlik Gebiet (PCLG) – by dizze opjefte de
Feriening Biologyske Boeren (FBBF) en it Netwerk
Grondig (de grûnbûne boeren) ek mei om 'e tafel sitte.

Om te begjinnen hat Fokkinga begjin augustus skriftlike
fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten. Wy
wolle witte op hokker datum it kolleezje wist dat
Wynpark Fryslân net 316 mar 382 MegaWatt wurde soe.
Hoe ferhâldt him dat ta it beslút fan desimber 2014 dat
Fryslân maksimaal 530,5 MegaWatt realisearje wol mar
net mear? Fokkinga: “Om de omwenners fan Hiddum
Hou yn ’e mjitte te kommen binne minder hege turbinen
winsklik (149 m, minder fermogen, en sûnder
topferljochting). Kin it meardere dat no realisearre wurdt
yn de Iselmar, ek brûkt wurde om âlde turbinen rûnom yn
Fryslân op te romjen?” Der is yn 2014 in FNP-moasje
oannommen foar sa’n sanearringsplan. De FNP wol hoe Johannes Kramer

Dy fernijende oanpak as in
foarm fan ‘Right to
Challenge’ hat wol fan
gefolgen dat de al lang
rinnende gebietsprosessen yn
Beekdal Lende, Keningsdjip
en Achtkarspelen-Súd noch in
healjier geduld dwaan moatte.
Us deputearre Johannes
Kramer kin nammentlik net
oars as de hân op ’e knip
hâlde no’t út in yngeand
ûndersyk (BMC-rapport)
bliken dien hat dat foar de
‘âlde’ wurkwize fia de
Provinsje gjin jild genôch is.
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De fraksje fynt dat begryplik mar wol spitich foar dy
gebietsprosessen. Lykwols, foar de FNP stiet de kâns
foarop om it Fryske natuernetwurk aanst mei minder jild
en in fernijende oanpak dochs klear te krijen.
Ramtnota provinsjale Begrutting 2019
De lêste Ramtnota fan de sittende koälysje fan CDA,
FNP, SP en VVD is mids alle oare grutte ûnderwerpen ek
noch oannommen. De begrutting yn novimber wurdt
‘beliedsearm’ om takomstige Steaten nei de ferkiezingen
yn maart 2019 net foar de fuotten te rinnen.
Lykwols binne der noch in stikmannich stevige moasjes
en amendeminten oannommen dy’t de FNP meiyntsjinne
of stipe hat. Fraksjefoarsitter en wurdfierder Corlienke de
Jong leit út: finansjeel meast yngripend wie it reservearjen
fan € 10 miljoen foar Holwert oan See. Stipe troch alle
partijen útsein de PVV. Fierder in moasje fan VVD en
FNP foar in fytstunnel ûnder de provinsjale wei by
Surhuzum (allinnich D66 tsjin), dat rint mooglik ek yn de
papieren.
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De FNP hat in moasje stipe foar in budzjet foar gruttere
inisjativen, dy’t no by it Iepen Mienskipsfûns of de
kultuerpotten foar de winige doar komme. Lykas it
Museum Hylpen, dat wy fan herten stypje wolle mar no
net kinne. Der komme yn Fryslân proeftunen foar
desintrale enerzjysystemen (moasje SP en VVD, allinnich
de PVV wer tsjin). In eigen moasje fan de FNP oer in
ekstra plus foar geotermy is mei mearderheid oannommen
(CDA, PVV en SP tsjin). De FNP-moasje ‘ferfolch
Fryske Enerzjypreemje’ helle it spitigernôch net.
Fierder sil de Provinsje ynsette op it keunstûnderwiis
op skoallen (moasje SP) en wolle wy ek dat Zorgbelang
as provinsjale stipefunksjeynstelling yn 2019 € 150.000
kriget. Mei de PvdA tsjinne de FNP in slagge moasje yn
dat de Provinsje mear wurk meitsje moat fan in goede
sprieding fan de Fryske soarchfoarsjenningen. Ta beslút
slagge it mei de FNP-moasje foar twa ton foar it
opwurdearjen fan de Fryske museumkolleksjes net. In
moasje (PvdD en 50Plus) foar behâld fan de seldsume
Fryske húsdierrassen krige wol genôch stipe. Dêr binne
wy as FNP tige oer te sprekken.

FNP makket Slach om Dokkum
Op freed 31 augustus hold de FNP syn wenstige seizoensstart. It provinsjaal kader kaam gear om op feestlike wize
it nije polityk seizoen yn te lieden. Diskear barde dat yn
Dokkum, mei as eftergrûn de kommende ferkiezingskampanje yn de nije gemeente Noardeast-Fryslân, foarme
troch fúzje fan de gemeenten Dongeradiel, Ferwerderadiel
en Kollumerlân.
Oars as eardere jierren begûn de startjûn al om fjouwer
oere. Koördinator
Pytsje de Graaf,
wethâlder fan de
gemeente Dongeradiel, koe goed tritich
oanwêzigen hertlik
wolkom hjitte by
rekreaasjesintrum
Schreiershoek oan de
Tichelwei oan it
In daalders plakje, yn Eastrum
Dokkumer Djip yn
Eastrum. Nei it genietsjen fan kofje mei oranjekoeke
bestie it programma út in tocht yn in mânske pream oer it
Dokkumer Djip mei Dokkum ta. Alles wurke mei om in
sukses fan de tocht te meitsjen, benammen it waar: myld,
drûch, sinnich en amper in suchtsje wyn. Troch de
stedsgrêften makken wy in slach om de Dokkumer
binnenstêd hinne mei gauris fraaie trochkykjes op
histoaryske gebouwen en sierlike mûnen. Dochs wie it
saak om op jins iepenst te bliuwen en stjit de holle net oan
de soms wol hiel lege brêgen... De boatsman fertelde
ûnderweis allegearre nijsgjirrige saken en annekdoaten
oer Dokkum, wy ferfeelden ús dan ek gjin amerij. Hy lei
út dat de namme Schreiershoek neat mei skriemen te
krijen hat, mar op in skerpe hoeke yn de Ie slacht. Hy
besocht ek om de teory te bewiizgjen dat men fan ien glês
Sonnema bearenburch gauwer dronken wurdt as fan fiif
glêzen…

Nei ôfrin fan de boattocht
folge it politike part mei
taspraken fan Corlienke de
Jong (foarsitter steatefraksje) en Cees van Mourik
(foarsitter haadbestjoer).
Hja leine der beide de klam
op dat ús in dreech jier te
wachtsjen stiet, want nei de
gemeenteriedsferkiezingen yn Noardeast-Fryslân
wachtsje ús yn 2019 mar leafst trije ferkiezingen: foar de
Provinsjale Steaten en it Wetterskipsbestjoer yn maart en
letter foar it Europarlemint.
Mar wy hawwe der alle
betrouwen yn dat in boppeslach by de ferkiezingen yn
Noardeast-Fryslân de oanset wurde kin ta in daverjend sukses by de folgjende
ferkiezingen.
Cees van Mourik koe
noch in nijtsje meidiele: de FNP hat krekt in rynske
erfenis yn ’e skoat smiten krige, dat oan jild sil it net lizze
by de ferkiezingskampanje.
Pytsje de Graaf lies in ferhaal foar fan skriuwer
Willem Schoorstra dêr’t er de FNP yn ferlike mei it
kreaste famke fan de klasse…
Ta ús grutte ferrassing bea ta beslút de ôfdieling
Noardeast-Fyslân it omsittend laach in treflike barbecue
oan, sadat elkenien om acht oere let en set werom nei hûs
koe fol fertrouwen yn in goed jier foar de FNP.
Jehannes Elzinga
De foto links is makke troch Frida Elzinga, de foto’s rjochts (fan
Corlienke de Jong en Cees van Mourik) troch Jaap Cuperus
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Fan de wetterskipsfraksje

AB-gearkomste Wetterskip Fryslân op 10 july 2018
Yn it ramt fan de besprekking fan it Mearjierre-perspektyf
2019-2023 joech de FNP-fraksje ûndersteande skôging.
Nei ús betinken is it in goed opset stik. Alles is deryn
beskreaun: Feilich – Foldwaande – Skjin, en no ek it nije
fenomeen, de klimaataginda, en de sirkulêre ekonomy. De
FNP-fraksje is mei it DB fan betinken dat wy wol de
maatskiplike taak hawwe om de lêste beide ûnderwerpen
ek in plak te jaan, hoewol’t we hoeden bliuwe moatte dat
we it needsaaklike jild op in krekte wize rindemintsfol
besteegje. De klimaataginda bliuwt foar de FNP dêrom ek
in libben dokumint.
Yn it Friesch Dagblad fan
9 july stie in haadartikel
‘Lânbou hat in takomstplan
nedich. In lânbou-akkoart?’ Ik
tocht, dat jildt dus ek foar ús
as wetterskipsbestjoerders
en -amtners dy’t de lânbou
foar in grut part stypje. Kearn
fan it ferhaal wie dat wy fêst
sitte yn in ekonomysk
systeem, dat nei de oarloch
ynset is om foldwaande iten te
produsearjen tsjin in reedlike
kostpriis om dêr honger mei
Sake van der Meer
foar te kommen. De
wetterskipskosten hearre ek by dy kostpriis. De boer moat
in goede priis foar syn produkt krije. Ofnimmers,
leveransiers, banken, konsuminten en oerheid moatte mei
bewege; sy binne de optelsom om ta dat nije lânboumodel
te kommen.
Bewege wy as wetterskip ek mei? De FNP-fraksje is fan
miening dat it Mearjierre-perspektyf (MP) wol dy
ambysje útstrielet. Mar hoe hâlde we dat betelber? Dêr
sitte wy hjir no foar om dêr in beslút oer te nimmen.
Klimaatferoaring freget maatregels en bydragen fan it
wetterskip, mar dat jildt krekt likegoed foar oare groepen,
lykas fleantoerisme.
Yn de foargeande kommisjegearkomsten hawwe wy ús al
útsprutsen oer ferskate saken dy’t no ek op de wurklist
steane. Tagelyk hawwe wy doe al reaksje jûn op it
foarlizzende MP. Wy beheine ús yn dizze skôging ta de
tekst oangeande de doelen.
De FNP wie wol ferbjustere dat op it lêste momint in
grutte ferheging út de bus rolle, neidat we in protte
kearntaken besprutsen en beliedsdoelen fêststeld hiene.
Mar sûnder genôch jild, docht no bliken. Hiene wy dat
earder witten, mooglik hiene we ús ambysjes dan bysteld,
of wie earst jild by it doel socht foardat de tariven
omheechgiene.

Wy binne as AB-bestjoerders
ús boargers, boeren en
bedriuwen wol antwurd
skuldich as se freegje hoe’t en
wêrom’t de tariven ynienen
gâns omheech moatte. Wy
binne der net mei de
ferûnderstelling dat we
ferwachtsje dat der ûnwisse
risiko’s binne dy’t we alfêst
mar ynkalkulearje. DB en AB
sille goed kommunisearje
Jan van der Kooi
moatte mei de hiele mienskip
wêr’t dat jild foar nedich is!
Foar hokker doelen, saken en groepen minsken dy
ferheging bedoeld is. Mei oare wurden, foar wa binne de
lêsten en foar wa binne de kosten? Mar dat we tagelyk as
hiele bestjoer ús ek bewust binne dat we de taakstelling
wol mei-inoar helje moatte! Om te wenjen, te wurkjen en
te rekreëarjen yn in goed, moai en sûn Fryslân, foar no en
om dat ek goed foar ús neiteam efter te litten. Dit MP hat
neffens de FNP-fraksje in protte punten yn him om dêr
oan te foldwaan. Tink hjirby oan it koersdokumint.
Wy as bestjoerders kinne der mei-inoar wat oan dwaan as
wy dat wolle! Om de boarger bewuster te meitsjen fan it
wurk fan it wetterskip. Dy romte hawwe wy as
bestjoerders fan ús kiezers krige. Dan sille se takomme
jier it wichtich fine om in betrouber, helder en yntegraal
nij wetterskipsbestjoer te kiezen. Lit ús hoopje dat de
kiezers begripe wêr’t Wetterskip Fryslân foar stiet. En dat
se graach jild oer hawwe foar primêre kearingen 10%, dat
se witte dat genôch of te folle wetter in protte jild kostet,
dat skjin noch altyd better kin en dat duorsume
slykferwurking dêrom wat kostje mei. Dat klimaat en
sirkulêre ekonomy gjin boartersding fan in spesjale groep
is, dêr’t de minima ferhâldingsgewiis it measte foar
betelje.
Ta beslút. Net mei alle punten is de FNP-fraksje
ynnommen. Wy neame: robúste peilgebieten, it ôfsluten
fan opfearten mei allinnich in besunigingsdoel, te min
berging foar wetter, dêr’t wetteroerlêst troch ûntstiet, it
dimpen fan hieltyd mear sleatten sûnder dúdlik
hanthavenjen.
It FNP-program is foar in grut diel liedend foar ús fraksje.
Wy begripe dat feiten faak wichtiger wêze kinne as
mieningen. En dat net foar net altyd derop tsjin betsjut,
mar dat in goeie dialooch better is om ta besluten te
kommen.
FNP-fraksje
Jan van der Kooi (foarsitter) en Sake van der Meer
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Fan de kaderkommisje

Besinningsdei op 6 oktober
Us partij bewiist de lêste tsien, fyftjin jier hieltiten faker
as bestjoerderspartij syn paadsje ek skijnfeije te kinnen.
Dat hâldt yn dat der ek kompromissen sletten wurde
moatte. Foar guons in reden om de FNP oan te wriuwen
dat er minder útsprutsen wurdt en ferwetteret ta in grize
middenpartij. Dy lûden komme sawol ‘fan bûten’ as út it
eigen fermidden. Dy tinktrant – dat ús FNP stadichoan
ferwurdt ta in politike bleeknoas – moat tsjingas krije.
Dêrom dat de kaderkommisje yn oerlis mei it HB besletten hat in besinningsdei te organisearjen. It doel fan dy
dei is om de FNP wer ‘kleur op ’e wangen’ te jaan. Dêr
sil ‘coach’/adviseur Kris Heijnis fan Akkrum de dielnimmers by de dei troch liede.

De dei wurdt holden op sneon 6 oktober yn restaurant De
Grutte Wielen by Ljouwert. Ynrin is mooglik fan 9.30
oere ôf en it begjin is steld op 10.00 oere. Tusken de middei wurdt der foar in lunsj soarge en de eintiid is 16.00
oere.
Om it doel fan dy dei goed berikke te kinnen wol de
kaderkommisje de groep net al te grut hawwe. By it opjaan fan de dielnimmers sil it sprekwurd “Wa’t earst yn ’e
roef komt, hat kâns fan plak” tapast wurde. Opjaan kin by
Annigje Toering op har e-postadres annigjetoering@gmail.com oant uterlik 15 septimber.

Fan de ôfdielingen

FNP Waadhoeke opdrachtjouwer ûndersyk meartaligens
Yn jannewaris krige it bestjoer fan FNP Waadhoeke de
fraach fan pabû-studint en FNP-lid Jurjen Politiek oft it ek
opdrachtjouwer wêze woe foar in groep studinten fan
pabû NHL Stenden. De pabû hat in profilearring
‘meartaligens’, dêr’t studinten yn it tredde jier foar kieze
kinne. Dêrby moatte de studinten in ûndersyk dwaan nei
meartaligens. It wie Jurjen opfallen dat der foar in
meartalige gemeente as de frij grutte nije gemeente
Waadhoeke net folle meartalige skoallen binne. Dat blykt
ek út de ûnderwiismonitor fan de provinsje Fryslân, dêr’t
op te sjen is dat de gemeente Waadhoeke mar in pear
‘3TS-skoallen’ hat.
Der is dêrnei yn it petear mei Annigje Toering, Sietze
de Haan, Jurjen Politiek en in begelieder fan NHL
Stenden ôfpraat dat der ûndersyk dien wurde sil nei de
tûkelteammen fan it lesjaan yn meartalich ûnderwiis en
wat skoallen derfan wjerhâldt om in meartalige skoalle te
wurden.
Ut it ûndersyk docht bliken dat de leararen yn
Waadhoeke faak in passive hâlding oangeande it Frysk
hawwe. In sântal studinten hat ûndersocht hokker

faktoaren it jaan fan it Frysk en it Ingelsk op de
basisskoalle opkeare. Ut it ûndersyk kaam ek nei foaren
dat âlders faak posityf foar meartalich ûnderwiis oer
steane. Underskate faktoaren soargje derfoar dat net oeral
meartalich ûnderwiis oanbean wurdt, stelle de
ûndersikers. Ut in fragelist ûnder leararen die bliken dat
de foarnaamste redenen de passive hâlding en in tekoart
oan lesmateriaal binne. Boppedat soene se mear
persoanlike begelieding hawwe wolle oer it lesjaan yn it
Frysk.
Neist it Frysk hawwe de ûndersikers ek nei it Ingelsk
sjoen. Dêr kaam ek by nei foaren dat leararen oer te min
lesmateriaal beskikke, mar ek dat se harren net wis fiele
om yn dy taal les te jaan. Se jouwe sadwaande dan ek oan
dat se graach in memmetaalsprekker foar it Ingelsk
hawwe wolle. Dat fine de ûndersikers wol tige koart troch
de bocht. Hja binne fan miening dat de leararen harren
Ingelsk byspikerje moatte en it lef hawwe moatte om
Ingelsk te praten.
Der is ek ûndersyk dien nei it Biltsk, mar dêr wiene te
min gegevens oer om der in goed byld fan te jaan.

Bert Koonstra listlûker FNP Noardeast-Fryslân
Op de ledegearkomste fan freed 13 july l.l. is Bert
Koonstra (Sweagerbosk) troch de leden as listlûker
keazen foar de kommende gemeenteriedsferkiezingen. Hy
is op dit stuit riedslid yn Kollumerlân c.a. Mei Bert
Koonstra hat de FNP keazen foar in jonge enerzjike
listlûker. Bert: “It is foar my in grutte eare om de list foar
de FNP oan te fieren. No’t wy ien grutte gemeente wurde,
steane wy foar flinke útdagingen. De FNP stiet foar
soarch foar minske, natuer en romte. En dêr wol ik my de
kommende fjouwer jier mei hert en siel foar ynsette.”
Fedde Breeuwsma is as nûmer 2 keazen. Hy draait al
hiel wat jierren mei en hat in grutte kundskip op it Sosjaal

Domein. As nûmer 3 is Lisette Akkerman keazen, dy’t
har paadsje yn Ferwerderadiel skjin fage hat.
De FNP hat keazen foar in miks fan jong, âld, man,
frou en fernijing. Op de list steane fierder: Jaap Postema,
Lolke Folkertsma, Hanneke Jouta, Tineke Bosgraaf,
Pytsje de Graaf, Harm Kamstra, Frâns Boersma, Ykje van
der Wal en Marco Kramer.
Bert Koonstra is tige ynnommen mei dizze ploech. “In
sterke ploech, mei in soad kennis en se steane allegearre
midden yn de mienskip.”
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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
Cees Nieboer, Tsjerkwert
(0515) 57 96 57, cees.nieboer@fnp.frl

Bûsboekje
Septimber
25 HB + regio Súd
28 Ekstra Algemiene Ledegearkomste
Oktober
5 HB + regio Midden
9 HB + regio Noard
16 Haadbestjier
16 Kopij Frijbûtser 461 ynleverje
26 Frijbûtser 461 komt út
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
WETTERSKIPSFRAKSJE
Jan van der Kooi, Ryptsjerk (foarsitter)
(06) 28 62 58 13, jan.van.der.kooi@fnp.frl
Sake van der Meer, Koatstertille
(06) 23 25 06 19, sake.van.der.meer@fnp.frl
EARSTE KEAMER (OSF)
Hindrik ten Hoeve, It Hearrenfean
(06) 29 48 02 72, hendriktenhoeve@osfractie.nl
FNP-JONGEREIN – Ynternet: www.fnpj.frl
Sytze Kobus, Garyp, kontaktpersoan
(06) 46 31 82 34, jongerein@fnp.frl
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