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Taspraak by de iepening fan it nije polityk seizoen
Bêste minsken,
Wy binne hjir byinoar foar de iepening fan it
politike seizoen 2019-2020, yn de prachtige
Waadhoeke en te gast by FNP Waadhoeke, dy’t
goed fertsjintwurdige is.
In symboalysk momint fansels, sizze guon, want
it seizoen is eins al úteinset, de Steatefraksje is
al los, de enerzjywurkgroep hat al gear west, it
Partijhûs is al wer oan ’e slach en yn de
Waadhoeke hawwe se de earste gearkomste ek
al wer hân. Mar it is dochs hiel goed dat we
stilstean by de nije start, mei in nij EFA-team yn
Brussel, in nije senator yn De Haach, in nije
regearperioade yn Ljouwert en opnij wer
gruttere gemeenten.
As hoeder fan Fryslân mei ús Fryske mienskip,
ús kultuer en ús lânskip, leit der in grutte
ferantwurding by de FNP. It diktaat hoe’t wy omgean moatte mei fjoerwurk en
mei sinteklaas, wannear’t ús doarpsskoallen slute moatte, wat al of net mei op ús
doarpsfeesten, wêr’t we al of net Frysk prate meie, komt net fan ús eigen regear
yn Ljouwert. De tarieding foar it diktaat hoe’t we ús lânskip beskikber stelle
moatte as enerzjysintrale, rint op folle toeren. Nee, de fijân sit wis net yn
Ljouwert, sa’t okkerdeis in FNP’er it sa treflik sei.
As wy ús taak as hoeder fan de Fryske mienskip, kultuer en lânskip serieus nimme,
en ek mei-inoar ûnderkenne dat de bedrigingen foar ús mienskip, kultuer en
lânskip net fan bûten Fryslân komme, moatte we ús politike koers dêrop
oanpasse. Wy moatte ús serieus ôffreegje wa’t ús bûnsmaten no eins binne. It
tradisjonele tinken yn koälysje en opposysje beheint ús yn de blik nei bûten ta en
de rol dy’t De Haach foar ús betocht hat. Fansels sitte hjir ek wichtige saken by
dêr’t we it FNP-lûd yn hearre litte kinne, mar de oandacht moat dochs echt folle
mear nei de bedrigingen fan bûten.
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Rjochting De Haach hearre koälysje en opposysje ienriedich op te lûken. De FNP
moat as bestjoerspartij dêr it foartou yn nimme. De bûnsmaten binne hjir
maatskiplike organisaasjes lykas de Fryske Beweging, de Jong Fryske Mienskip, Sis
Tsiis, Fryslân Fossyl Frij en neam mar op. Organisaasjes dy’t faak sûnder dat de
minsken it witte laat wurde troch FNP’ers. Op ekonomysk mêd kinne we ek echt
leare fan oare regio’s. Lanlik en Europeesk ynvestearringsjild wurdt net ferdield
op ynwennertallen. As we dat wolle, kinne we better de belesting ferleegje. Nee,
jild wurdt ferdield op basis fan goede plannen mei in goede lobby. Dêr kinne wy it
foartou ek yn nimme.
“Dêr geane wy net oer” en “Wy moatte earst mar wachtsje wêr’t De Haach mei
komt”, moatte we binnen de FNP ferbiede. En dêr giet it dan foaral by om it
wurdsje ‘wy’. Yn de ik-foarm kinne we it noch wol tastean. As persoan kinne jo yn
in rol sitte dêr’t jo der net oer geane of wachtsje moatte op it foarstel fan in oar.
Us fjouwer politike skaakbuorden (Brussel, De Haach, ús Frysk regear en ús
ôfdielingen), ús kommisjes, wurkgroepen en de goede fertsjintwurdiging fan
FNP’ers yn oare belangegroepen binne ús ynstruminten om te berikken dat de
foarstellen dy’t oaren dogge, de foarstellen binne dy’t we sels ek dwaan soene.
Dat der dan gjin FNP opstiet moatte we ús net drok oer meitsje. Wat is der no
moaier as dat in oar docht wat jo graach wolle.
De ferantwurding dy’t by de FNP leit, leit foar in grut part by de minsken dy’t hjir
no binne. Fansels by ús oanstelde politisy, mar perfoarst ek by skaadfraksjes,
wurkgroepen, de kommisjes en it Partijhûs. It ferbreedzjen fan de partij sjogge we
foaral yn it útwreidzjen fan it tal FNP’ers dat aktyf is binnen ús partij en oare
Fryske belange-organisaasjes. Mei in pro-aktive koers is der genôch wurk te
dwaan. As bestjoer steane we foar de útdaging om de organisaasje sa yn te
rjochtsjen dat minken harren ideeën en enerzjy kwyt kinne en wat werom krije yn
de foarm fan in politike karriêre, wurdearring of sichtbere resultaten.
We ha de linen dêrfoar útset en we hoopje dat mei jimme sa op te pakken dat we
by de iepening fan it folgjende seizoen, hjir mei in noch gruttere groep steane en
grutsk werom sjogge op in suksesfol jier.
Hjir woe ik it mar by hâlde en elk út namme fan it folsleine HB in ynspirearjend
polityk jier tawinskje.
Cees Nieboer, waarnimmend foarsitter

Tink om de Algemiene Ledegearkomste fan freed 29 novimber yn Wurdum.
Mear ynformaasje yn de Ledenijsbrief.
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Wouter Wouda nij haadbestjoerslid
Ofrûne maitiid bin ik frege om my beskikber te
stellen as haadbestjoerslid en nei in skoftke
deroer neitocht te hawwen, ha ik dêr "ja" op
sein. En sa siet ik nei de foarjiersgearkomste yn it
haadbestjoer fan de FNP.
Ik bin 42 jier en wenje mei myn frou en twa
dochters (8 en 3) sûnt fiif jier op ’e Jouwer. Al
jierren lyn bin ik ôfstudearre as regionaal
geograaf en ik wurkje no al wer trettjin jier op it
haadkantoar fan de HEMA yn Amsterdam. Dêr
doch ik ûndersyk nei lokaasjemooglikheden foar
nije winkels yn Europa en sjoch ik oft de
hjoeddeiske winkelstruktuer noch past by it winkellânskip anno 2019. Sa bin ik
dus tagelyk ûndersiker en adviseur.
Troch myn wurk, oplieding én ynteresse bin ik altyd dwaande mei feroaringen yn
’e mienskip en dat is dan ek tagelyk dé ferbining mei de polityk. Al yn 2005 ha ik in
jier meidraaid as bestjoerslid yn de doe noch besteande gemeente Littenseradiel.
Mar spitigernôch moasten wy doedestiids troch it wurk ferhúzje, wêrtroch’t de
FNP wat fuortsakke (wol lid bleaun fansels!). Mar fiif jier lyn ha wy bewust de kar
makke om werom nei Fryslân te ferhúzjen, sawol foar ús bern as foar ússels en
wy hawwe gjin dei spyt hân fan dy stap! No al wer trije jier lyn bin ik frege om
foarsitter fan de FNP-ôfdieling De Fryske Marren te wurden. Fan doe ôf bin ik ek
wer aktiver wurden yn de partij en sko ik faak oan by de fraksje yn ús moaie
gemeente.
Yn it haadbestjoer sil ik my earst dwaande hâlde mei algemiene saken, it
fersterkjen fan struktueren en it lizzen fan nije kontakten. Dêrnjonken sil der
wurke wurde oan in trochrinnende pr-kommisje en sil ik my ynsette foar de
Frijbûtser.
Sa earst mar efkes, ik hoopje jo in kear tsjin te kommen op ien fan ús
ledegearkomsten en oars stiet fansels de mailboks ek altyd iepen!
Wouter Wouda
wouter.wouda@fnp.frl
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Taspraak fan Corlienke de Jong
by de iepening polityk jier, holden op 30 augustus 2019
Freonen, op 9 jannewaris 1962 stiet der in berjocht yn de Nederlandse
Staatscourant ûnder it kopke: ‘Registratie van namen van Politieke groeperingen’
dat de Fryske Nasjonale Partij dielnimme sil oan de Steateferkiezingen fan 28
maart 1962. Freonen, wolkom oan jimme allegearre fansels, op dizze
startgearkomste fan it nije politike jier 2019-2020.
Ik nim jimme efkes mei nei it ferline, nei in bysûnder barren. 57 jier lyn
nammentlik setten wy as partij útein, waard de FNP berne en skreau histoarje!
Want, achte freonen, dat wie doe wat! De Ljouwerter Krante skriuwt in dei letter,
10 jannewaris 1962, dat dizze nije partij, “zowel in het Fries als in het Nederlands
een bulletin verspreidt” mei as titel: Voor geluk en Vrijheid en mei û.o. as
doelstelling: “Zelfbestuur voor Friesland binnen het Koninkrijk zoals vastgelegd
voor Suriname en de Nederlandse Antillen.”
Dat pamflet, minsken, soarge foar grutte kommoasje yn hiel Nederlân. Oeral
kaam de parse wei om te fernimmen wat der yn Fryslân oan ’e hân wie; wol
Fryslân him ôfskiede? Je soene fan betinken wêze kinne dat in hiel soad Friezen,
mar ek de Fryske Beweging, alhiel út de skroeven wiene mei dizze aksje fan twa
jongemannen, te witten Folkert Binnema en Pyt Kramer.
No, it tsjinoerstelde wie wier. Haadredakteur Jan Piebenga fan de Ljouwerter
Krante skriuwt in stik mei as kop: “Overdreven rumoer - Alsof er geen andere en
belangrijkere onderwerpen waren.” En: “Het is volstrekt onbegrijpelijk dat de
landelijke pers dit nieuws over ‘Het nieuwe Friese partijtje’ zo uitvoerig beschrijft
en aandacht geeft."
Fedde Schurer, doe haadredakteur fan de Friese Koerier én lid fan de Twadde
Keamer, is ek net entûsjast: “Er zijn blijkbaar altijd mensen die een verhaal horen
over een paar lekkende huizen en dan maar menen een politieke partij op te
moeten richten.” en “Wanneer die plotselinge nieuwe partij 25 volgelingen heeft,
dan lijkt mij dit aan de hoge kant.”
“De jongemannen van de Fryske Nasjonale Partij”, sa beslút Schurer, “zou ik
willen vergelijken met deelnemers aan een voetbalpool: Kom, redeneren zij; laten
we ook eens een gokje wagen!’ Het doet mij sterk aan de Bewaarschool en het
kleuteronderwijs denken!”
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De Fryske Beweging lit him ek hearre. De foarsitter fan doedestiids, Pieter van der
Mark, seit deroer: “Ik kan alleen maar betreuren dat het ANP dit dilettantisme
voor ernst heeft aangenomen, vooral omdat ik bang ben dat men dit kinderspel
de Friese Beweging zal aanwrijven.” Hy skriuwt ek: “Dit heeft weinig of niets te
betekenen en als er bij dit groepje 100 mensen betrokken zijn, is het veel.”
Van der Mark reagearret ek op it stribjen nei selsbestjoer. “De Friese Beweging
denkt al jaren na over grotere autonomie, maar wij blijven het standpunt
innemen dat wij moeten proberen de gewestelijke afdelingen van de Nederlandse
politieke partijen zodanig te beïnvloeden, dat er voldoende ruimte is om aan de
Friese verlangens tegemoet te komen.” En: “Het spijt mij dan ook zo, wat er nu is
gebeurd. In het hele land zegt men: ‘daar heb je die Friezen weer.’ De Friese
Beweging is er niet op uit van deze provincie een soort Oudheidkundig museum
te maken. Het tegendeel is waar. Het enige wat wij vragen is ons de vrijheid te
laten onze eigen taal te gebruiken en deze uit te dragen.”
Noch in lêste reaksje, fan Mr. Foppes, doedestiids direkteur fan it Economisch
Technologisch Instituut voor Friesland, oer de nije partij: “Hier heeft men te
maken met ongedifferentieerde denkers die mij een beetje aan de figuur van Had
je me maar doen denken.”
Freonen, we binne 57 jier fierder... Ik soe wolris witte wolle wat mannen as Van
der Mark, Schurer en Foppes tinke soene fan de hjoeddeistige nije partijen lykas
FvD, de PVV ensfh. Hoe dan ek, ús partij is net in ‘partijtje’ bleaun, mar groeid ta
in partij fan formaat! Ta in partij dy’t derta docht, ta in partij dy’t sjen litten hat
ferantwurding drage te kinnen én bestjoere te kinnen. Yn dy 57 jier hawwe we as
Fryske Nasjonale Partij in fêst plak pakt yn de Fryske mienskip.
We hawwe goed buorke:
- de weareld oan riedsleden
- foar de tredde termyn in deputearre
- ferskate wethâlders
- boargemasters (yn it ferline levere)
- Fryske senatoaren...
Minsken, wy dogge derta! Wy gean troch om ús mei-inoar yn te setten foar in
takomstbestindich Fryslân. Sjoch ris wêr't we no stean! Wy binne in bloeiende
bestjoerspartij dy’t der tadocht yn Fryslân en dêr’t nei harke wurdt!
Op nei in nij polityk jier mei nije politike suksessen!
Tanke wol!

7

Wurk fan de fraksjeleden
Johannes Kramer foar tredde kear FNP-deputearre
Yn in spesjale gearkomste fan de Fryske Steaten
is it nije kolleezje 2019-2023 fan CDA, VVD, FNP
en PvdA beëdige. Foar de FNP hat Johannes
Kramer, lykas yn 2011 en 2015, no foar de
tredde kear de formule “Sa wierlik helpe my
God almachtich” útsprutsen.

Rein van der Wal earste opfolger
Meidat Johannes trochskode nei de kolleezjebankjes, koe Wopke Veenstra syn
plak wer ynnimme as Steatelid. Rein van der Wal is begjin septimber ynhammere
as offisjele earste opfolger-kommisjelid foar de FNP. In earste opfolger hat gjin
rjocht fan sprekken en mei net meistimme yn de Steateseal, mar fiert wol it wurd
yn de kommisjes en draait fierder ek folslein mei yn de fraksje en de oare
steatefermiddens.

De trije nij-ynhammere kommisjeleden mei de kommissaris fan de Kening.
Rein van der Wal stiet links.
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Geitestop
De fraksje hat yn it simmerskoft in fleanende start makke mei tal fan fragen en
lestige dossiers dy’t daliks al op ’e tafel kamen. Earste grutte punt wie it opheffen
fan de saneamde geitestop, yn de steategearkomste fan july. Wopke Veenstra hat
foar de FNP bepleite dat de soarch om de folkssûnens (foarsoarchprinsipe) by
yntinsive feehâlderijen swierder wage moat as it belang fan inkelde geitehâlders.
Dy wolle harren dochs al grutte stâlen noch fierder útwreidzje. Spitigernôch
waard de ynstelde geitestop troch in mearderheid wer opheft. De
stimferhâldingen yn de Steaten binne nei de ferkiezingen feroare, ûnder oaren
troch de komst fan de grutte fraksje fan Forum. Dêrtroch hawwe de ‘rjochtse’
partijen by ditsoarte fan ûnderwerpen no de mearderheid (en de FNP wol gauris
de kaaiposysje).
Sinneparken Iselmar
De nije wurdfierder, Sijbe Knol, stelde foar de
FNP mûnlinge fragen oer de mooglike komst fan
sinneparken op de Iselmar. Oanlieding wie de
petysje út de regio dy’t oan de Steaten oanbean
waard. De FNP wol it lânskip fan de Fryske
Iselmarkust hoedzje en is dêrom tsjin in
eventuele grutskalige ûntwikkeling mei
sinneparken yn dit gebiet. Der is mei de komst
fan mega-wynturbineparken, in foarnommen sânwinning (foarearst opkeard troch
de FNP!), grutte wurken fanwege de wetterpeilferheging ensfh., sprake fan in
steapeling fan negative romtelike effekten op de frije romte fan de Iselmar.
De deputearre Poepjes besocht yn har antwurd op de fragen de saak wat del te
bêdzjen: der wie faaks allinnich sprake fan in ‘ferkenning’ nei ‘mooglike
boustiennen’ foar de takomstige Regionale Enerzjy Strategy (RES). Lykwols ein
augustus waard dúdlik dat der al in hiel skoft in konkrete projektoanfraach foar
driuwende sinnepanielen by de Ofslútdyk by it Ryk leit fan it bedriuw Sunfloat. In
lyts proeffjild soe de opmaat wêze moatte foar in mega-sinnepark fan wol 30 km
lang op it wetter. It Ryk is dêr baas oer. Sijbe hat him fêstbiten yn de kwestje en lit
net mear los: daliks hat er mei skriftlike fragen opheldering frege. De
ûntwikkelingen liken de deputearre ek wat oer it mad te kommen. In antwurd fan
it kolleezje is der noch net.
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Adelaartsjerke
Wurdfierder Kultuer en Erfgoed, Corlienke de Jong, hat skriftlike fragen steld oer
it provinsjale subsydzje foar de werbestimming fan de Adelaartsjerke yn Ljouwert.
De ynterne behearsking by de Provinsje fan ynformaasje oer subsydzjes liket net
op oarder. Sûnder mis no’t bliken docht dat € 140.000, dy’t yn 2016 al oan in
projektûntwikkelder oermakke is, werom foardere wurde moat. It wurk oan de
tsjerke leit al skoften stil, en fan de taseine werbestimming liket neat op ’e hispel
te kommen. Allinnich de ferskate projektûntwikkelders hawwe winst makke sa
liket it, mei it hieltyd wer trochferkeapjen fan dit rinnende projekt.
Jabikskrúswoartel
Wopke Veenstra stelde yn it simmerskoft
skriftlike fragen oer de bestriding fan de
Jabikskrúswoartel (Sint Jacobskruiskruid) en fan
stikels (distel). Oanlieding binne sinjalen dat de
fersprieding fan de skealike planten út
provinsjale bermen wei wer hieltyd mear
tanimt. It Jabikskrûd is giftich foar melkfee en
hynders. De Provinsje hat yn 2007 op inisjatyf
fan de FNP in feroardering fêststeld foar de
bestriding fan it Jabikskrûd. Der is ek in provinsjale Stikelferoardering. Wopke
freget der no op 'e nij nei, want de lêste evaluaasje fan de feroarderingen wie al
yn 2010. Wat is der ûnderwilens bard, sa is de fraach fan de FNP.
Glêstúnbou en Waadfûns
De FNP wol witte hoe’t it krekt sit mei in liening oan kwekerij Hartman yn
Seisbierrum. Neffens berjochten yn de media soe yn jannewaris dit jier € 800.000
ferliend wêze. FNP-wurdfierder Ekonomy en Finânsjes Sybren Posthumus wol
witte wat de rjochtfeardiging foar dy liening is, om’t der earder al miljoenen
euro’s ferlies west hat by it projekt Waadglês yn de Waadhoeke.
Fierder hat Sybren fragen steld oer subsydzjes fan it Waadfûns. De proseduere
mei de puntetelling is foar oanfregers hielendal net transparant. Der bliuwt ek
noch hieltyd in soad jild net brûkt op de planke lizzen. Oanlieding foar de fragen
binne sinjalen fan ferskate organisaasjes, dat it net dúdlik is hoe’t de puntetelling
foar harren subsydzjeoanfragen no krekt ferrint. Us wurdfierder stiet derop oan
dat dêr ferbettering yn komt. Bygelyks troch de proseduere mei dy puntetelling
helder út te lizzen op de webside fan it Waadfûns.
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Steatekomitee Frysk
Corlienke de Jong is foar de FNP op ’e nij
beneamd yn it Steatekomitee Frysk. Dat
komitee is gjin gewoane Steatekommisje, dy’t
oer alles oangeande it Frysk kediist, mar it hat
as spesjale opdracht om as Fryske Steaten in
ienriedich lûd hearre te litten as der foar
aktuele kwestjes lobby fierd wurde moat by de
Twadde Keamer, de minister of yn Europa. Der
wurdt ek ynformaasje útwiksele, mei de
deputearre of mei organisaasjes lykas Dingtiid. “It is mei klam net de bedoeling
om yn it Komitee politike stânpunten yn te nimmen”, sa seit Corlienke. “It
ienriedich oplûken nei De Haach en Brussel stiet sintraal, it debat is ornearre foar
de Steateseal. Sa ha wy yn it ferline de posysje fan bygelyks Tryater, de Omrop en
it Frysk yn it ûnderwiis mei troch dizze lobby efter de skermen beskrept.”
Fryske Akademy
In aktuele kwestje is no de takomst fan de Fryske Akademy. Corlienke de Jong: “As
ien fan de grutte pylders ûnder it Fryske taal- en kultuerbelied fan de provinsje is
dat foar de FNP hiel wichtich. Tink mar ris oan de opkomst fan alle digitale
helpmiddels foar it Frysk op ynternet, wurdboeken, staveringshifkers ensfh. De
Akademy spilet dêr in haadrol yn. De bining fan de Akademy mei de Fryske
mienskip bliuwt ek fan belang. Net om ’e nocht hjit it fyzjedokumint fan de
Maatskiplike Advysried: ‘De Fryske Akademy is fan ús’.”
Yn de hjerst komt der in útstel fan it nije kolleezje fan Deputearre Steaten om de
takomst fan de Akademy struktureel better te regeljen. Op oanstean fan de FNP
sille de Steaten mids oktober earst folslein bypraat wurde troch de eksterne
kommisje dy’t foar de Provinsje de Akademy bedriuwskundich trochljochte hat.
Frank de Boer nije meiwurker FNP-Steatefraksje
Fan 1 septimber ôf is Frank de Boer as nije
beliedsmeiwurker ‘lân, loft en wetter’ fan de FNPfraksje begûn. Frank komt út Oerterp, mar hat in
hiel skoft om utens wenne, foardat er twaenheal
jier lyn werom nei Ljouwert kaam, om neat te
missen fan it Kulturele Haadstêdjier.
Frank hat in oplieding mynboukunde yn Delft dien
en hat yn de earste jierren fan syn wurksum libben
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wurke as geotechnysk yngenieur oan de Betuwerûte en oan wetterkearingen yn
Nederlân. Yn syn frije tiid wie er warber foar Fryske studinte- en jongereinorganisaasjes. Dêrtroch rekke er behelle by de Europeeske taalminderhedeorganisaasjes YEN en FUEN. Yn dy tiid die er ek syn twadde stúdzje, nammentlik
rjochten. Binnen de FUEN wie er ferantwurdlik foar de juridyske aspekten fan it
Europeesk boargerinisjatyf ‘Minority SafePack Initiative’, dêr’t yn 2017-2018 mear
as 1,2 miljoen hantekeningen foar mear rjochten foar lytse talen en minderheden
yn de EU foar ophelle waarden, wêrtroch’t de Europeeske Kommisje it yn
behanneling nimme moat. Tagelyk wie er FUEN’s fertsjintwurdiger yn Brussel en
foar de kontakten mei oare ynternasjonale organisaasjes, lykas de Ried fan
Europa en de FN.
Begjin dit jier hat Frank ôfskied nommen fan de FUEN en sûnt dy tiid hat er as
zzp'er ferskillende losse opdrachten dien. Hy kombinearret it wurk foar de fraksje
mei in adviseurskip fan de Ried fan de Fryske Beweging en mei it ponghâlderskip
fan it Feitsma Fûns.
Mei de komst fan Frank docht ús oare beliedsmeiwurker Yde Dijkstra (foto side
14) in stap werom yn oeren. Hy hat no in sit yn it Algemien Bestjoer fan it
Wetterskip. Dêrom hat er alles wat mei ‘lân, loft en wetter’ te krijen hat,
oerdroegen oan Frank. Sa soargje wy aktyf foar in korrekte skieding fan
advysrollen en bestjoersfunksjes yn ús partij. Yde bliuwt adviseur op it mêd fan de
‘boarger- en mienskipssaken’ lykas taal, kultuer, ûnderwiis en media.
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Waadhoeke
FNP-Waadhoeke die mei oan Agraryske Dagen Frjentsjer 2019
De FNP-Waadhoeke die mei oan de agraryske dagen yn Frjentsjer, dy’t holden
waarden fan 18 oant 23 septimber. It tema fan de FNP-Waadhoeke wie: “Hawwe
jimme al mei ús praten? Wês wolkom!”

Fytsen yn Frjentsjer
FNP-riedslid Gea Iedema set har yn
foar OV-fytsen yn Frjentsjer. “Der is
net mear in plak yn Frjentsjer dêr’t
men fytsen hiere kin. Spitich, want sa
kinne toeristen dy’t mei de trein
komme net ús moaie gemeente mei
de fyts ûntdekke. Der is allinnich in
hotel dat sels in pear fytsen oantúgd
hat om oan harren besikers te
ferhieren”, seit Iedema. Wethâlder
Jan Dijkstra fynt it in goed punt en sil
it meinimme.
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Berneboargemaster yn Waadhoeke
Op inisjatyf fan Gea Iedema is der in berneboargemaster kommen. Sy en de
berneboargemaster, hawwe tegearre in presintaasje jûn op de kbs
Staetlansskoalle yn Tsjom. Piter Murk, de berneboargemaster, hat ferteld oer wat
er no allegearre docht en Iedema hat it hân oer har rol as riedslid. De bern út
groep 7/8 wiene tige ynteressearre en stelden goede fragen.

Lytse huzen yn Berltsum
De FNP wol in âldereinhofke yn Berltsum.
Dat is in útfloeisel fan in earder plan. Yn april
2017 hat de folsleine ried fan Menameradiel
ja sein tsjin in foarstel om it ferlet fan lytse
huzen te ûndersykjen en mei in konkreet
foarstel te kommen. It bestjoer fan
Doarpsbelangen hat doe tige posityf
reagearre en lokaasjes oandroegen.
Plaknammestriid
Jehannes Elzinga út Frjentsjer is it net iens
mei it beslút fan de gemeente Waadhoeke
om de plaknammen net te harmonisearjen.
De gemeente hat besletten om de
plaknammen oan te hâlden sa’t se foar de
gemeentlike fúzje wiene, wat derop
delkomt dat de doarpen fan de eardere gemeenten Littenseradiel en
Menameradiel Frysktalige nammen hawwe en de oare doarpen en de stêd
Frjentsjer Nederlânsktalige. Biltske doarpen hawwe Nederlânske én Biltske
plaknammen.
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Berjochten
Finansjele tekoarten
Us fraksjefoarsitter Bram Bonnema (foto)
hat yn de Frijbûtser fan july berjochte oer
de finansjele tekoarten by it Wetterskip.
Dat is de kommende perioade fierwei de
grutste opjefte dêr’t wy as nije leden fan it
Algemien Bestjoer (AB) mei konfrontearre
wurde.
By de presintaasje fan de earste Bestjoersrapportaazje oer 2019 yn it AB, die bliken
dat de foarútsichten noch folle minder
binne as earst foarspegele waard. Underwilens is ek wis wurden dat Wetterskip
Fryslân rûchwei in miljoen bybetelje moat oan de grutte tekoarten by it Noardlik
Belestingkantoar yn Grins. Bram hat út namme fan de FNP yn it AB lûd en dúdlik
op ’e tromme slein oer dat ûnderwerp.
Lagere Lasten Burger
Wy sjogge by de portefúljehâlder finânsjes Bé de Winter (CDA) yn it Deistich
Bestjoer (DB) gjin inkelde oanset om ek mar ta in begjin fan in oanpak te kommen.
Gjin maatregels, gjin inkelde begruttingswiziging, gjin krisistiim foar de finânsjes
lykas wol by de oanpak fan de drûchte fan ’t simmer. Bram hat dit ferhaal
wiidweidich yn de media brocht, benammen yn in grut telefyzje-fraachpetear op
10 july 2019. Nei te sjen op de webside fan Omrop Fryslân.
De taseine finansjele útwurking fan it nije koälysje-akkoart fan CDA, boeren,
bedriuwen en Lagere Lasten Burger hawwe wy ek noch neat fan murken. Sa wurdt
de spanning wol hiel bot opboud rjochting de begrutting yn novimber. It AB sil
dan nei alle gedachten foar it blok set wurde om de wetterskipsbelesting
grouwélich te ferheegjen. Fan Lagere Lasten Burger fernimme wy ûnderwilens
neat mear....
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Nije dykgraaf
Paul van Erkelens hâldt op 1 jannewaris 2020 op as Fryske dykgraaf. De
profylskets foar syn opfolger is ûnderwilens fêststeld troch it AB. De FNP hat
meidien yn de kommisje dy’t de profylskets opsteld hat. Wy hawwe der skerp op
west dat it Frysk wer opnommen is yn it rychje fan kwaliteiten en kompetinsjes
dy’t it Wetterskipsbestjoer fan de nije funksjonaris ferwachtet.
Personiele wiksel
Us fraksjelid Bert Vollema hat in sit ynnommen
yn de gemeenteried fan Waadhoeke. Dit neidat
der in plak frijkaam wie doe’t Sijbe Knol fan de
gemeenteried nei de Steatebankjes ferhuze is.
Bert kiest der no foar om him hielendal op syn
riedswurk te konsintrearjen. Wy winskje him
dêr alle sukses by. Wy sille wol kontakt hâlde
want de Wetterskipsfraksje hat regelmjittich
oerlis mei FNP-riedsleden oer aktuele
wetterkwestjes yn de ferskate gemeenten.
Yde Dijkstra

Yde Dijkstra
AB-lid foar de FNP

______
Lytse Pibe
Alde poes hat jongen krige.
Lytse Pibe skriemde tige
doe’t syn heit ien by de âlde liet
en de rest yn de opfeart smiet.
Mar hoe koe it sa bryk,
in wike letter krige syn mem
twa famkes tagelyk.
Doe liet Pibe him ûntglûpe:
Wa fan de twa sille wy hjir fersûpe?
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Fan de OSF
De Onafhankelijke Senaatsfractie
troch Durk Stoker
Sûnder mis witte jo yn de eigen gemeente in namme fan in lokale partij te
neamen. Miskien kenne jo ek de minsken wol dy’t dêrby hearre. Yn in grut tal
provinsjes hawwe dy lokale partijen mei-inoar in provinsjaal platfoarm oprjochte.
Dêryn dogge se mei-inoar oan de ferkiezingen foar de Provinsjale Steaten mei. Sa
kinne dy lokale partijen it lûd út harren gemeente ek goed hearre litte yn it
provinsjaal bestjoer.
No wurdt der fansels ek in protte belied makke op lanlik nivo. Dêrom hawwe sa’n
25 jier lyn in tal fan dy provinsjale partijen de lapen gearsmiten en de OSF
oprjochte. Fan doe ôf koene dy lokale partijen fia de Steateleden ek besykje om in
fertsjintwurdiger yn de Earste Keamer te krijen en
op lânlik nivo ek meiprate.
It lokale lûd streekrjocht yn De Haach klinke litte,
dat is it doel fan de OSF. En dat is ek no wer
slagge foar de kommende fjouwer jier. Dat wie
wol efkes spannend. Op provinsjaal nivo hiene ús
leden net genôch Steateleden helle om
streekrjocht yn de Earste Keamer te kommen. Jo
moatte witte yn eltse provinsje kriget in Steatelid
in tal stimpunten. In steatelid yn Fryslân nochal
wat minder as in Steatelid yn Súd-Hollân. Yn SúdHollân wenje no ienris mear minsken as yn
Fryslân. Wy moasten goed 2600 stimpunten helje
en kamen mei ús Steateleden goed fjirtich
tekoart. De ferwachtingen wiene heech, mar it
resultaat foel ôf.
Rillegau kaam fan saakkundigen it berjocht dat it
dochs goed komme soe. Der binne altyd restsitten
te ferdielen en de OSF soe wol in restsit krije.
As bestjoer wiene wy der net gerêst op en dus
hawwe wy kontakt socht mei oare partijen.
Miskien wie der in Steatelid fan in oare partij dy’t
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Stimpunten it Steatelid
de provinsje:
Súd-Hollân

668

Noard-Hollân

519

Noard-Brabân

463

Gelderlân

277

Utert

274

Oerissel

246

Limburg

237

Fryslân

151

Grins

136

Drinte

120

Flevolân

102

Sélân

98

ek op de OSF-kandidaat Gerben Gebrandy in stim útbringe woe. Koartsein: in tiid
fan in protte beljen en oerlizzen. Efkes like it derop dat der yn Drinte noch in
Steatelid oanheakje soe, mar dy hat dochs oars besletten.
Doe’t de ferskate Steateleden stimme mochten die bliken dat de Steateleden fan
de OSF-partijen lokkich allegearre oanwêzich wiene en ek allegearre har stim op
de OSF falle lieten. Al mei al in prachtich resultaat, dêr’t foaral de lokale partijen
hiel bliid mei wêze meie.
Want wat is dan sa wichtich? Neist dat it lokale
lûd no wer fjouwer jier klinkt yn De Haach
betsjut it ek dat wy as OSF gebrûk meitsje meie
fan in lânlike subsydzje foar politike partijen.
Dat jild litte wy safolle mooglik wer takomme
oan de lokale partijen om harren wurk dwaan te
kinnen. In part fan dat jild brûke wy ek om
wittenskiplik ûndersyk te dwaan fia it
Wittenskiplik Buro fan de OSF. Eltse lokale partij
kin fia de provinsjale ôfdieling in ûndersyk
oanfreegje. Sa kinne se wat se sizze ek goed
onderbouwe litte.
De kommende fjouwer jier is Gerben Gerbrandy út Gau ús man yn de Earste
Keamer. Fansels kenne in protte minsken him as âld-boargemaster fan
Achtkarspelen en âld-wethâlder fan Wymbritseradiel. In man dy’t wend is om mei
belangen fan ús, gewoane minsken, om te gean. Dy’t wit hoe’t men belangen
byinoar bringt. De OSF hat der alle fertrouwen yn dat wy mei-inoar jo lokale lûd
noch better hearre litte kinne. Mochten jo fragen, opmerkingen of goede
suggestjes hawwe, dan hearre wy dy graach. Jo kinne dy trochjaan fia
https://www.osf.nl of troch in mail nei info@osf.nl.
Miskien ek aardich om ris te sjen wa’t dan ús leden binne. Dy steane ik hjirûnder
op in rychje.
Lokaal Limburg
Lokale Partijen Gelderland
Lokaal Brabant
Partij voor Zeeland
Utrecht 26 gemeenten

Ouderenpartij Noord Holland
Sterk Lokaal (Drenthe)
Groninger Belang
Provinciaal Belang Fryslân
FNP

Durk Stoker is foarsitter fan de OSF
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FAN DE EFA
De koers fan de EFA foar it kommend jier
De European Free Alliance (EFA) dêr’t de FNP
by oansletten is, sil mei in protte ambysje oan
’e slach, mei it fernijde team en it nije
program. Op it stuit hat de EFA trettjin
Europarlemintariërs, ien mear as yn de foarige
ferkiezingsperioade. It program fan de EFA hjit
it EFA Manifesto en beskriuwt de spearpunten
fan de EFA yn tsien haadstikken mei
ûnderwerpen as taalrjochten, duorsume
ûntwikkeling en fansels selsbeskikking. It is te
finen op de FNP-webside.

Pol Santaló

Mei it oanlûken fan in nije direkteur en in nij polityk adviseur fan beide noch gjin
tritich jier, ferjonget de EFA him. De nije
direkteur Pol Santaló komt út Barselona. Pol
hat earder wurke yn it Katalaansk parlemint en
letter ek yn it Europeesk Parlemint. De nije
polityk adviseur is Deian Timms. Deian komt út
Wales en hat studearre yn Spanje en Ierlân.
Dean wurke foar Plaid Cymru (Wales) yn it
Europeesk Parlemint.
Ferbreding siket de EFA troch it aktyf opsetten
fan gearwurking tusken de lidpartijen en
harren bestjoeren en kommisjes. In goed
foarbyld is de nij opsette Sintraal-Europeeske
Deian Timms
wurkgroep fan tolve leden yn Sintraal-Europa.
Dy groep wol foaral mear gearwurkje op it mêd fan selsbeskikking foar
autochtoane folken, ûnderwiissystemen, kommunikaasje, en fierder. Yn de EFA
binne noch in pear fan sokke gearwurkingsgroepen, lykas de R&PS, dêr’t Frâns
sprekkenden yn partijen gearwurkje, ek mei partijen bûten de EFA.
It is goed nijs dat der yn de regio-partijen dy’t by de OSF oansletten binne ek
ynteresse ûntstiet om op te arbeidzjen mei de EFA. It is prachtich wurk om út de
FNP wei oan dat grutte projekt mei te dwaan en ticht op wichtige beslútfoarming
te sitten oan de ‘oare kant’ fan De Haach. Lit ús der in moai jier fan meitsje.
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Enerzjytransysje
Op it mêd fan de enerzjytransysje wol de EFA ek
in Taakgroep oprjochtsje. De Skotske Europarlemintariër Aileen McLeod hat ôfrûne wike de
Greens/EFA fertsjintwurdige op de klimaatkonferinsje yn New York. Aileen sjocht in
wichtige rol foar de Europeeske regio's om de
lieding te nimmen yn de enerzjytransysje. De
Aileen McLeod
EFA-kommisje fan de FNP sil 9 oktober ek prate
oer it opsetten fan in mienskiplike Taakgroep dêr’t kennis en belangen fan de
Europeeske regio's yn bondele wurde. De basis dêrfoar is lein troch it mienskiplike
projekt dat EFA en FNP foarich jier útfierd hawwe.
Politike finzenen yn Kataloanië
Hiel nuodlik is de situaasje yn Kataloanië. De listlûker fan de EFA is Oriol
Junqueras. Oriol is ien fan de politike finzenen dy't de Spaanske steat berjochtsje
wol fanwege belutsenheid by it ûnôfhinklikheidsreferindum fan 2017. Orioal is
keazen as Europarlemintariër, mar hy mocht fan de Spaanske steat net by de
proseduere wêze dy’t nedich wie om de sit yn te nimmen. Syn sit is troch de
Spaanske steat ‘fakant’ neamd.
De EFA besiket, ek mei goede stipe fan de koälysjegroep Greens-EFA, de situaasje
oan te pakken, mei as ynset dat de demokratysk keazen Europarlemintariërs de
sitten ynnimme kinne dêr’t sy foar keazen binne. In kommisje fan de Feriene
Naasjes foar eigenwillige detinsje hat him yn in rapport ek útsprutsen foar it
frijlitten fan de finzenen. Mar it keallet swier en de EU-lidsteaten, ynklusyf ús
sintraal regear yn De Haach sjogge de oare kant op, mei as motyf dat it giet om
ynterne oangelegenheden.
Op de Diada, de nasjonale dei fan
Kataloanië op 11 septimber,
wiene de strjitten fan Barselona
fol mei mear as 600.000 tûzen
Katalanen dy't freegje om it
rjocht om sels oer harren takomst
11 septimber Barselona
te beskikken. EFA-foarsitter
Lorena López de Lacalle sei dêr: “De Katalaanske saak is foaral nuodlik fanwege de
steatsdruk en de rjochterlike reaksje op in polityk konflikt om in referindum te
organisearjen. Dat kin útrinne op lange finzenisstraffen foar demokratysk keazen
politike fertsjintwurdigers.”
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Triomf foar Fryske Europarlemintariër: gjin patint op griente en fruit
Dat ien Fryske Europarlemintarier it
ferskil meitsje kin, liet Jan Huitema
(Makkingea) sjen. Hy krige in mearderheid fan it Parlemint efter syn resolúsje
dat net ien patinten krije kin op planteeigenskippen troch klassike feredeling.
Dêrmei set Europa in streek troch de
Triomf foar Fryske Europarlemintariër
mooglikheid dat grutte multinationals as
it Amerikaanske Monsanto of it Switserske Syngenta fia patinten de priis fan ús
deistich iten opdriuwe kinne foar eigen gewin. In boppeslach dêr’t in nochtere
Fries it yn wint fan it grut kapitaal. De biologyske lânbou is dêr ek tige wiis mei.
Mar gau mear fan sokke nochtere Friezen yn it Parlemint.
Brexit
In oare saak fan grut belang foar de EFA is de brexit. De EFA-partijen yn it Feriene
Keninkryk (de SNP, Plaid Cymru, de Yorkshire Party en Mebyon Kernow) stride
mei stipe fan de EFA tsjin de brexit. Christian Allard is bygelyks in berne Frânsman,
dy’t foar de SNP yn it Europeesk Parlemint sit. Christian jout oan dat hy 100%
Skots, 100% Frâns, en 100% Europeesk is. Yn syn taspraak foar it Europeesk
Parlemint sei er: “Us idee fan Europa is ien dat wy mei jo diele, wy wolle frijheid
fan beweging foar minsken en guod en wy hawwe mienskiplike wearden. Wy
binne ree om Europa te ferdigenjen.”
Alle dagen folgje wy de beskamsume fertoaning dat de partijpolityk yn Londen
boppe it belang fan de befolking giet. It parlemint waard sels bûten spul set. De
SNP kaarte de tydlike ûnderbrekking oan by de Skotse rjochters. Sels nei dy
útspraak moast de heechste rjochtbank fan it Feriene Keninkryk befêstigje dat it
tydlik ûnderbrekken fan it parlemint troch it sintraal regear yn Londen ûnwettich
wie. Wat de útkomst ek wêze sil, de opboude bân yn de EFA sil bestean bliuwe en
brûkt wurde om te berikken dat de pro-Europeeske folken yn it Feriene Keninkryk
oer harren eigen takomst beskikke kinne.
EFA-kommisje, Olrik Bouma
Wat betsjut de FNP foar my?
“De FNP is as wetter út de kraan, it is der altyd en je kinne der net sûnder!”
“De FNP binne as fiters yn ‘e skuon, sûnder komme je net foarút.”

In FNP’er stjoerde ús dy bylden. Betink ek sa’n byld en stjoer it ús. Redaksje
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YNSTJOERD
Heal jild, tradysje, ús jongerein
Heal jild
Wy wennen yn Bitgummole; te boadskipjen rieden wy wyks in kear nei in winkel
yn X ta. Dy makke ris reklame mei: ‘It twadde doaske foar heal jild.’ Fuort spul by
de kassa. Ik lei it twadde doaske op ’e toanbank mei heal jild derby. ‘Mar sá kinne
wy hjir net’, woe it kassafrommeske hawwe: ‘Jo moatte it earste doaske derby
keapje.’ Dêr koe gjin sprake fan wêze fansels. De baas derby, en dy woe gjin spul
hawwe, dat ik krìge it twadde doaske foar heal jild.
Tradysje
a. Yn Hallum hie in ploech nijjierstôgers sa’n 20, 30 kombuorden fan 'e peallen ôf
skroefd en pronke dêrmei yn it tún fan de feedokter De Vries. Se stjoerden de
gemeente net iens in rekken foar alle wurk en krigen ek net ien.
b. In Hollânske maat ta de FNP’er Klaas Timmermans hat ris by 't tsjuster oan it
komboerdfervjen west yn it lân fan Marten van der Veen. De ferver stjoerde de
gemeente net iens in rekken en krige ek net ien.
c. Tritich jier lyn krige Tytsjerksteradiel syn eigen doarpsnammen werom. It
boerd bewesten Hurdegaryp waard gauris skanseare: guon koene de U en de Y yn
de namme net útstean. Wol in kear of 4, 5 hawwe Klaas Timmermans en ik der
wer kreaze letters fan makke. Wy stjoerden de gemeente net iens in rekken en
krigen ek net ien. Dat boerdfervjen-mei-de-hân-op-’e-knip liket tradysje wurden
te wêzen.
Us jongerein
Ouwe-Syl is in Biltske namme, Seisbierrum in Frysken-ien. Fan de Hollânsksinnigen
yn it gemeentehûs krije wy se net werom en dát wylst se sels smoare yn tûzenen
Hollânske plaknammen oarekant Kuunder en Lende. ‘Fan Fryske Grûn’ hold mei
syn fervjen en plakken yn DE Waadhoeke de tradysje yn eare: fuort mei
Oudebildtzijl en Sexbierum. De jongerein stjoerde de gemeente net iens in
rekken, mar krige wól ien. In kolleezjemearheid had niets op met dat Friesche
verf- en plakspelletje. € 10.000 wie syn rekken(!) Oars, mocht Frije Fryske Grûn
nochris har kant útkomme foar itselde, dan soene de bestjoerders dy kears heal
jild rekkenje, lykas de winkelman yn X.
Bertus Jans Postma, Bitgummole
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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

STEATEFRAKSJE

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

fraksjeleden
Corlienke de Jong, Jutryp (foarsitter)
06 2201 9066
c.dejong@fryslan.frl
Sijbe Knol
06 3094 4415
s.knol@fryslan.frl
Sybren Posthumus, Reduzum
0566 60 29 28 / 06 3022 6684
s.posthumus@fryslan.frl
Wopke Veenstra, Boelensloane
06 1337 3729
w.veenstra@fryslân.frl
Rein van der Wal, It Surhústerfean
(earste opfolger)
06 1591 2231
r.vanderwal@fryslan.frl

HAADBESTJOER

Cees Nieboer, Tsjerkwert, (waarn. foars.)
06 2266 9882
cees.nieboer@fnp.frl
Eddie de Vries, Drachten (ponghâlder)
0512 52 53 92 / 06 5533 1717
eddie.de.vries@fnp.frl
Jaap Cuperus, Dokkum
06 2245 8322
jaap.cuperus@fnp.frl
Annigje Toering, Mantgum
06 5124 7182
annigje.toering@fnp.frl
Hendrik de Vries, Stiens
06 1498 5556
hendrik.de.vries@fnp.frl
Wouter Wouda, De Jouwer
06 2509 5159
wouter.wouda@fnp.frl
Menno de Jong, Ljouwert (aspirant)
06 1438 3289
menno.de.jong@fnp.frl
Anje Wester, Earnewâld (aspirant)
06 5372 7793
anje.wester@fnp.frl

p/a Provinsjehûs, 058 292 58 03
fnp@fryslan.frl
Yde Dijkstra, beliedsmeiwurker
Frank de Boer, beliedsmeiwurker
Aukje Holtrop, fraksjemeiwurker

DEPUTEARRE

Johannes Kramer, Sibrandabuorren
(06) 1561 2055; j.kramer@fryslan.frl
WETTERSKIPSFRAKSJE

Bram Bonnema, Frjentsjer (foarsitter)
06 5426 2180
bbonnema@wetterskipfryslan.nl
Yde Dijkstra, Ljouwert
06 5198 3449
ydijkstra@wetterskipfryslan.nl
EARSTE KEAMER (OSF)

Gerben Gerbrandy, Gau
06 5535 8195
gerben.gerbrandy@fnp.ft.nl
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