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Frijbûtser
Ferskynt yn prinsipe yn maart, juny, septimber en desimber.
Nûmer 468 komt op 19 juny 2020 út. Kopij foar 4 juny opstjoere nei
frijb.ynfo@fnp.frl.
Berjocht oer ledenijs
Ledenijs lykas oankundigingen, wurklisten en ferslaggen wurdt tenei mei
ledenijsbrieven ferspraat. Krije jo de nijsbrief noch net? → Jou dan jo e-mailadres
troch oan it partijhûs: fnphus@fnp.frl
Hawwe jo gjin e-mail en wolle jo de nijsbrief oer de post krije? → Efkes it postadres
trochjaan oan it partijhûs: 058–213 14 22 (ti. of to. tusken 10.00 en 14.00 o.)
Foto foarside:© FNP
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Frijbûtser 467 is út!
Wolkom yn in nij desennium
Goeiendei minsken, de earste Frijbûtser fan dit
jier is út. De donkere dagen binne gelokkich wer
foarby en de maitiid komt deroan. No’t ik dit
skriuw is it begjin maart en de earste minsken
hawwe it gers al wer meand.
Wat in feroaringen wer yn it Fryske lân. Jo meie
oerdei no net mear hurder as 100 km yn ’e oere.
Benammen de Ofslútdyk is dêr foar it gefoel
langer troch wurden. Om my hie it net hoegd,
mar ik wit ek fan fakânsjes yn Sweden dat je der
wol gau oan wenne.
Noch efkes weromsjen yn ’e tiid.
Begjin dit jier hiene we wer in poerbêste nijjiersgearsit. Dizze kear yn de nije
gemeente Noardeast-Fryslân. Foarôf koe men jin ynformearje litte troch
saneamde workshops. Dy giene oer sûne grûn, enerzjy en it sosjaal domein. Alle
trije fansels tige nijsgjirrige tema’s. Yn it haadprogramma kamen ferskate
sprekkers oan it wurd. Fansels Corlienke de Jong, dy’t it hie oer it mooglik
meidwaan oan de Twadde Keamerferkiezingen. No wrakselet ús partij dêr al
jierren mei en dat sil no net oars wêze: ik bin benijd hoe’t it útpakt.
Ut myn eigen speech neam ik efkes it stribjen nei mear autonomy foar Fryslân,
wat mar swier keallet. It giet earder de oare kant út: hieltyd mear bedriuwen en
ynstânsjes binne oan it opskalen. De strategyske beslissingen wurde net mear yn
Fryslân nommen en je krije in braindrain en by eintsjebeslút binne je in
filiaalgebiet of, noch slimmer, in wingewest.
Foar wa’t dêr mear oer lêze wol, de taspraken steane op ús webstee, ûnder nijs:
www.fnp.frl/frysk/nijs/1332/
Dan hawwe we op it stuit ek in soad te krijen mei it koronafirus. It jout oant no ta
goed oan hoe’t de wrâld hjoed-de-dei yninoar sit. Troch globalisearring wurde
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produkten foar de massa oeral yn ’e wrâld makke, mar foar fierwei it grutste part
komme dy út ien lân, Sina. Sil it firus der no ek foar soargje dat bedriuwen nochris
goed sjogge oft se net te ôfhinklik binne fan ien lân of wrâlddiel? Dúdlik is no wol
dat it koronafirus hiel rap in mienskip oer de kop helje kin. Wy libje no yn sa’n
ôfhinklike wrâld, dat wy kinne dêr yn in soad gefallen net goed mei oerwei. Dat
wittende, dus it ôfhinklik wêzen, bringt my by it punt fan it brûken fan ús grûn.
Wy soene hoeden wêze moatte mei ús fruchtbere grûn, en lokkich is dat krekt ek
de ynstek fan ús partij. Mar ik neam it hjir eksplisyt, omdat goede grûn ek dúdlik
ûnder druk stiet. Elkenien dy’t ûnder Ljouwert troch rydt kin de nije sinnefjilden
wol lizzen sjen. By Easterwâlde ek en op mear plakken komme de sinnepanielen
as poddestuollen út ’e grûn. Oant no ta en yn ’e measte gefallen wurde se delset
op sokke plakken dat it net hiel skealik foar ús lânskip is, mar as partij moatte we
der wach op wêze dat de rike lânbougrûn net ferlern giet en it lânskip yn it
algemien net skeind wurdt.
Efkes hiel wat oars. Yn de partij is der echt fraach nei mear leden en mear aktive
leden. Dat is wichtich en stiet foar my ek boppe-oan wat ik as bestjoerder dwaan
kin foar de partij. Dêrom in oprop: as jo tinke, ik wol my ek ynsette foar de partij
(bestjoersfunksje, hantsjes by pr-aksjes, ôfbeakene útsykkarweikes, ensafuorthinne), jou it dan troch oan it haadbestjoer of oan jo eigen ôfdieling, want meiinoar kinne we mear!
Sa kin ik fan it HB út melde dat der no einlik in trochrinnende pr-kommisje
úteinset is, dy’t sa goed mooglik mei nije en ‘farske’ aksjes komme sil. Fansels is
de online wrâld dêr tige wichtich by, mar ek noch hieltyd de mear klassike media,
lykas tydskriften en kranten.
Dêrnjonken binne josels ek it gesicht fan de partij. Dus sitte jo in kear by in
pleatslik belang (of earne oars), sjoch om jo hinne en wa wit, komme jo dêr ek
wer nije potinsjele leden tsjin. Dat is wichtiger as jo tinke, want as partij moatte
we altyd omsjen nei nije leden. Foar in part om oansluting te hâlden by bygelyks
de jongere generaasjes, mar ek omdat der in soad âlde leden by weifalle.
As nije foarsitter wol ik ta beslút ek noch efkes kwyt dat der in soad minsken
binne dy’t op ynformele wize harren miening by my kwyt wolle. Dat wurdearje ik
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fansels, want kommunikaasje is super wichtich. Spitigernôch kin net elkenien syn
of har sin krije, mar jo krije altyd in antwurd, fan my of fan it HB yn it algemien.
Ien fan dy punten wol ik hjir wol efkes mei jimme diele en taljochtsje.
It giet oer ús partijnamme en dan benammen de letter ‘N’ dêryn. Ik hoech jim net
út te lizzen wêr’t it om giet. As earste haw ik myn eigen kennis dêroer ek wat
ophelle troch it lêzen fan it boek Tusken Fryske dream en Nederlânske macht,
dat útkommen is doe’t de FNP fjirtich jier bestie, dus no al hast wer tweintich jier
âld! Dêr komt dy diskusje ek yn foar. Myn earste algemiene konklúzje: in soad
partijpunten komme en gean, en mear as ien kear sit der ek in werhelling yn.
Werom nei de ‘N’ fan Nasjonale. Der binne partijgenoaten dy’t miene dat dit in
negative klank hat en as men dat heart fan ûnderskate minsken, sil it foar in part
ek wol wier wêze. Oan de oare kant konstatearje ik dat it negative ‘gefoel’ yn de
lêste twa desennia fan de foarige iuw grutter wie as no. No wurdt it wurd
nasjonale wer mear droegen as doe. Wol moatte wy as partij dy ‘N’ noch faak
útlizze, en meitsje oare partijen of redakteuren der graach sa no en dan misbrûk
fan. Dochs bin ik fan betinken dat it anno 2020 net mear in ‘probleem’ is. Want
we komme yn Nederlân gauris it wurd Nationale yn in namme tsjin, lykas yn:
Nationale Nederlanden, nationale Bond voor..., nationale week van...,
nationale postcode loterij, nationale Feestdagen, nationale hypotheekgarantie,
nationale ombudsman, nationale vacaturebank, ensfh. Soene al dy ynstânsjes dan
in nasjonalistyske grûnslach hawwe? Fansels net, it giet om it gebiet dêr’t se yn
funksjonearje en dat is foar de FNP, Fryslân. Hjirmei komme we wer werom op
myn punt oer de autonomy en sa grypt it moai yninoar. De FNP bliuwt om my dan
ek gewoan FNP en dat sis ik mei grutskens!
Minsken, meitsje der wer in moaie tiid fan de kommende moannen en tink
derom, set it lok op ien!
Mei freonlike groetnis,
Wouter Wouda
foarsitter (wouter.wouda@fnp.frl of 06-25095159)
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Kontakt mei de ôfdielingen
Op de Algemiene Ledegearkomste fan novimber 2019 hat it haadbestjoer (yn nije
besetting) it foarnimmen al oanjûn: koartere linen mei de FNP-ôfdielingen. Dat
betsjut goed kontakt mei de ôfdielingsbestjoeren, mar ek mei de riedsleden en de
skaadfraksjeleden.
It haadbestjoer achtet it tige wichtich om yn it fjild te sjen hoe’t ús minsken it
dogge, te hearren wat de mooglike tûkelteammen binne en om inoar gewoan
goed te kennen. Dat kin troch it bywenjen fan ledegearkomsten, mar ek fraksjeof riedsgearkomsten troch de haadbestjoersleden.
De haadbestjoersleden nimme as kontaktpersoan allegearre ien of mear
ôfdielingen foar har rekken. Hjirûnder is de ferdieling te sjen. Foar kontakt, sjoch
efter yn de Frijbûtser, dêr steane de e-mail adressen en telefoannûmers fan jo
kontaktpersoan.
-

Annigje Toering:
Janneke de Boer:
Jaap Cuperus:
Jan Benedictus:
Wietske Poelman:
Wouter Wouda:

Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Waadhoeke
Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen, Smellingerlân en Dantumadiel
Noardeast-Fryslân en Opsterlân
It Hearrenfean
Ljouwert

Dus binne der fragen of ideeën of is der wat oars te melden, nim dan kontakt op
mei jim kontaktpersoan!

Maitiid yn Fryslân. FOTO © FNP
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Oantinkens oan Jitske Zaadstra 1959 – 2020
Op it omkaft fan it boek oer fjirtich jier
Fryske Nasjonale Partij Tusken Fryske
dream en Nederlânske macht stiet in foto
mei acht froulju op de fyts yn Dokkum.
Ien fan dy froulju is Jitske Zaadstra, dy’t
yn 1989 mei fiif oare FNP-froulju de WFF
(Wurkgroep FNP-Froulju) oprjochte. Yn
Dokkum fytsten se om oandacht te
freegjen foar it parkearprobleem dêr.
Oant it jier 2004 ta hat de wurkgroep
WFF bestien. Al dy jierren siet Jitske yn it
bestjoer en wie se aktyf op it mêd fan de
Frysktalige berne-opfang, de
emansipaasje en it Frysk. De WFF rjochte
ek noch in Wurkgroep Miljeu op.
Jitske wie doe ûndertusken ek yn it haadbestjoer fan de FNP aktyf. Se hat dêr fan
juny 2001 oant en mei maaie 2004 lid fan west. Yn dy jierren bin ik faak mei Jitske
nei de HB-gearkomsten riden en dan wie it genietsjen fan har smoute ferhalen oer
minsken en de natuer. Jitske makke salfkes en drankjes dy't goed wiene foar de
sûnens. Se wist in hiel soad te fertellen oer de natuer en de krûden dy’t by har yn
de tún groeiden en bloeiden.
Op it Partijhûs hat Jitske seis jier frijwilliger west. It wie de tiid dat de kompjûter
op it FNP-hûs kaam en it wurk dêrhinne ferskowe moast. Mei Hermien Spoelstra,
Cobi Postmus en Tine van Minnen koe it Partijhûs fjouwer dagen iepen wêze. De
froulju wurken yn twa groepen.
Meidat Jitske ek yn de pr-kommisje siet, kamen alle fragen oer materiaal,
snypsnaren en kampanjemateriaal en sa, by har op it buordsje. Jitske rêde dermei.
Ien fan har sterke aksjes wie it Diske. By alle eveneminten stie Jitske steefêst mei
har diske mei dêryn te keap: Fryske boekjes, Fryske woarst, koeke, sluven,
briefpapier en alderhande aardige snypsnaren. It ferhaal giet dat Jitske in kear
foar wol 500 gûne ferkocht. Se die dat mei in protte nocht en wille. Sa wie de pr7

kommisje tige wiis mei har, mar ek ús ôfdielingen, want Jitske regele in hiele
protte en it kaam altyd klear.
Yn de ôfdieling Wymbritseradiel en letter yn de ôfdieling Súdwest-Fryslân wie
Jitske ek in tige belutsen lid. Dêr hat se har paadsje ek wol skjinfage.
Fan septimber 2003 ôf hat Jitske lid west fan de redaksje fan de Frijbûtser.
Ferskate FNP’ers ha mei Jitske derfoar soarge dat de leden op ’e tiid yn de
Frijbûtser it nijs oer de FNP en de FNP’ers lêze koene. De redaksje wiksele, mar
Jitske bleau al dy jierren yn de redaksje. Oant sykte it har ûnmooglik makke der
noch by te wêzen. Yn oktober sochten Johannes Kramer en ik har op yn it
Antonius-sikehûs yn Snits. Jitske wie slim siik, de deis dêrop soe se nei Bloemkamp
yn Boalsert gean om dêr fersoarge te wurden. Se wie der tige mei ynnommen dat
Johannes boargemaster wurden wie yn Noardeast-Fryslân. We praten oer de FNP
en namen wat oantinkens oan earder troch. It wie in ôfskied. Jitske wie tankber
dat se 60 jier wurden wie en dat se dat noch fiere kinnen hie. En wy wiene
tankber foar alles wat Jitske foar de FNP út ’e wei set hat.
Ein jannewaris krigen we it tryste berjocht, dat Jitske ferstoarn wie. Yn de Fryske
ôfskiedstsjinst yn de Martinitsjerke yn Snits song it koar, dêr’t Jitske lid fan wie,
prachtige lieten. It moaie sjongen fan Jitske sels, earder opnommen op in bân,
klonk dy middei ek yn tsjerke. Oandwaanlik. Nei de tsjinst ha wy Jitske yn
Lytsewierrum te hôf brocht.
Wy winskje har man, Jan Wierstra en harren dochters, skoansoannen en
bernsbern sterkte ta.
Annigje Toering,
út namme fan it haadbestjoer en de redaksje
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Klaas Fokkinga FNP-deputearre
Klaas Fokkinga is yn de Steategearkomste fan 22 jannewaris 2020 ynhammere as
de nije FNP-deputearre. Hy hat yn portefúlje de ûnderwerpen lânbou, leefberens
en plattelânsbelied, streekaginda’s, iepen mienskipsfûns, erfgoed en archeology,
Holwert oan See en útfiering grûnbelied. Hy is út syn funksje wei ek
plakferfangend lid yn it Komitee fan de Regio’s fan de Europeeske Uny.

Klaas Fokkinga kriget nei it ynhammerjen as deputearre blommen fan
haadbestjoerslid Annigje Toering. FOTO JAAP COUPERUS

Frysktalige ûndertitels
Troch in nije rjochtline fan de Europeeske Uny binne gemeenten, provinsjes en
wetterskippen mei yngong fan septimber ferplichte om harren fideoferslaggen fan
rieds-, PS- en AB-gearkomsten te ûndertiteljen. Op grûn fan de Wet Gebrûk Fryske
Taal 2014 moat soks yn it Frysk dêr’t Frysk sprutsen is. Corlienke de Jong hat
fragen steld oer hoe’t provinsje en gemeenten dat útfiere sille. Ut de antwurden
docht bliken dat de Rûnte fan Fryske Griffiers al drok dwaande is. Mei de Fryske
Akademy sil besocht wurde om besteande software foar Fryske spraakwerkenning
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oan te passen foar de ûndertiteling. It Wetterskip heakket dêr ek by oan.
Gemeenten kinne organisatoaryske en finansjele stipe fan de provinsje krije foar
harren Frysk taalbelied, en dus ek foar dit nije ûnderdiel, sa skriuwe Deputearre
Steaten.
Fryske Akademy
De Fryske Akademy kriget nochris stipe fan de Provinsje foar in needsaaklike
reorganisaasje. Sûnder dat jild soe de takomst faai stean. Foar de FNP is de Fryske
Akademy lykwols ien fan de pylders ûnder it Frysk taalbelied dy’t wy perfoarst
oerein hâlde wolle. Corlienke de Jong rjochte har pylken yn it debat benammen
op de ôfspraken tusken de Keninklike Nederlânske Akademy fan Wittenskippen
en de Fryske Akademy. Yn dy saneamde Liearringsoerienkomst binne al sûnt
jierren de betingsten oer de tsjinstferliening en de fasiliteiten fan de KNAW foar
de Akademy regele. Dy moatte yn de takomst net minder wurde. Under driging
fan in moasje hat de FNP flak foar de gearkomste noch skriftlike tasizzingen fan de
KNAW en de deputearre loskrigen dat der yn de ‘Liearring’ feitlik neat feroaret.
Nij Poadium
Yn de Steaten fan jannewaris is it nije Beliedsbrief Keunst, Taal, Underwiis en
Erfgoed 2021-2024 fêststeld. Der komt likernôch 20% mear jild beskikber foar
Frysk taalbelied en Underwiis. In boppeslach, dy’t it gefolch is fan de ûnderhannelingen troch de FNP oer it nije Koälysjeakkoart yn maaie 2019. Corlienke de Jong
hat yn de gearkomste benammen pleite foar de amateurkeunst, it toaniel, de
Iepenloftspullen, koaren, korpsen en hafabra. Dy saken meitsje dochs út soarte it
Fryske kulturele DNA út. In FNP-moasje dêroer krige romme stipe. It kolleezje
moat no mei Keunstwurk en de organisaasjes foar amateurkeunst om ’e tafel om
goede ôfspraken te meitsjen oer it jild, de rollen en de taken.
RUG/Campus Fryslân en NHL
De FNP hat skriftlike fragen steld oer it studintetal fan de nije RUG Campus Fryslân
yn Ljouwert. Hoewol’t de nije opliedingen hege sifers skoare, rinne de rûsde
studintetallen bot efterop. Sybren Posthumus woe witte oft de RUG dan ek in part
fan de € 17,6 miljoen provinsjale subsydzje werombetelje moat. It kolleezje woe
dat yn syn antwurden net útslute. Tagelyk is dúdlik wurden dat je sa’n nij ynstitút
de nedige tiid gunne moatte om te groeien. De RUG stiet de kommende 15 jier
garant foar alle finansjele lusten en lêsten, sa is oerienkommen.
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Wurkbesite oan NHL Stenden Hegeskoalle

De Steatefraksje hat ûnderwilens ek wer op wurkbesite west by dy de oare, folle
gruttere ynstelling foar heger ûnderwiis, de NHL Stenden Hegeskoalle. Dy hat
ûnderwilens 24.000 studinten. De hegeskoalle draacht gâns by oan de ûntwikkeling fan Ljouwert as brûzende studintestêd, dêr’t de FNP yn syn
ferkiezingsprograms foar pleitet.
Wikseling fan de wacht
Meiwurkster Aukje Holtrop hat mei yngong
fan 1 maart 2020 ôfskied nommen fan de
Steatefraksje. Hja hat in nije baan fûn as
managementassistint en kommunikaasjemeiwurker by Sunoil Biodiesel yn Kampen.
Aukje hat gâns bydroegen oan it profesjonalisearjen fan de (digitale) prosedueren en
kommunikaasje fan de fraksje. Wy winskje
Aukje Holtrop kriget blommen fan
har in soad sukses mei de nije baan.
Corlienke de Jong
De fakatuere is ûnderwilens iepensteld.
Mear ynformaasje oer de proseduere stiet op de FNP-hiemside en de sosjale
media.
Yde Dykstra, fraksjemeiwurker
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Feangreide
Yn it Algemien Bestjoer fan it Wetterskip en yn de Provinsjale Steaten binne
wichtige stappen set yn it feangreidedossier. Besletten is dat de peilen omheech
geane. Te begjinnen yn in tal pilotgebieten mei ûnder mear de Hege Warren en de
polder Aldeboarn-De Deelen. Der komt in slompe jild fan it Ryk foar en in hiel
pakket fan maatregels en ûndersiken. Dy moatte liede ta in duorsum lângebrûk.
Net allinnich yn de pilotgebieten mar yn de hiele feangreide.
Dêr is de FNP wiis mei. It hegere peil foar de feangreide stiet al lang as doel yn ús
program. Goed tsjin de CO2-útstjit troch feanoksidaasje, goed om de boaiemdelgong fan it fean te fertraagjen, goed foar ekstra wetteropfang, goed foar de
natuer, goed foar de greidefûgels en in kâns om dêr troch te buorkjen. It
gongbere belied fan djipmeallen komt no eksplisyt te ferfallen.
Utfieringsplan
Ein dit jier moat der in yntegraal útfieringsplan fan Wetterskip en Provinsje lizze.
De FNP hat wat de finânsjes oangiet wol pleite foar realisme. It jild fan it Ryk is der
noch net en Fryslân sels stekt der ek miljoenen yn. De keazen rjochting (mear
rjochte op natuer en lânskip, mar ek romte foar in oanpaste lânbou) hat neffens
ús in soad plussen en kin rekkenje op draachflak yn de regio. De gebietsrjochte
oanpak, romte foar maatwurk, gebietsprosessen fan ûnderen op, de boeren én de
oare belanghawwers yn de gebieten dêr goed yn belûke, binne foar de FNP
wichtige prinsipen yn de taseine wurkwize.

Dizze pleats wie yn 2015 net mear te rêden en is
ûnderwilens ôfbrutsen.
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Pealrot
De FNP hat sawol yn it AB as yn PS bepleite om de fundearringsproblematyk net
te ferjitten. Partikulieren yn it feangebiet mei in fersakke hûs troch peilferleging
en pealrot moatte net tusken wâl en skip falle. Mei in moasje yn PS en eksplisite
tasizzingen yn PS en it AB wurdt dêroan foldien. Wy binne bliid dat de fundearringsskea meinommen wurdt yn it útfieringsprogramma. Der komme op oanstean
fan de FNP yn it plan ek makrodoelen (oer klimaat en CO 2-reduksje) en doelen
foar de gebieten ôfsûnderlik. Dat is wichtich, om’t wy dan as folksfertsjintwurdigers aanst ek kontrolearje kinne oft it Kolleezje fan DS en it Wetterskip goed
dwaande binne.
Yde Dykstra, fraksjelid

Stipefraksjelid Jan van der Kooi wiist op de skea oan de fundearring.
Ekskurzje FNP Wetterskipsfraksje en Steatefraksje yn de Ychtener Feanpolder.
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Ofdieling Ljouwert
Ljouwert hat as haadstêd fan Fryslân in wichtige posysje
en de FNP Ljouwert wol graach in rol spylje om Ljouwert
op ’e kaart te setten. Dat falt lykwols noch net ta, want ús
fraksje is mar beskieden mei 2 fan de 39 sitten yn de ried
fan Ljouwert. Yn de doarpen stiet FNP der goed foar mei
10 oant 25% fan de stimmen, mar yn de stêd hawwe se
der net safolle mei. Yn de measte wiken krije wy net mear
as 1 a 2% fan de stimmen en dat is fansels fierstente min.
De optimist sil dan sizze dat der dus in soad romte is foar ferbettering: 1% mear
stimmen is fuortendaliks sa’n 600 stimmen derby. De pessimist sil sizze dat it
lûken oan in dea hynder is en wy ús tiid en enerzjy mar better yn de doarpen
stekke kinne om dêr in stevige posysje te hâlden. Wy dogge mar gewoan ús bêst
en litte it FNP-lûd hearre dêr’t it kin. En de fraksje timmeret kontinu oan ’e wei,
sawol as it giet om typyske FNP-saken lykas it Frysk en de wenningbou yn de
doarpen, as wannear’t it giet om oare saken lykas de sosjale projekten yn efterstânswiken en de problematyske wurking fan it soarchstelsel.
Mar earst wat oer ús ôfdieling. Yn 2018 binne Ljouwerteradiel (7 doarpen mei
sa’n 10.000 ynwenners) en in part fan Littenseradiel (10 doarpen mei sa’n 4.000
ynwenners) by de gemeente Ljouwert kommen. Foar de ynwenners moast it al
wat wenne, want alles is yn Ljouwert ynsteld op de stêd en de regels en
wurkwizen sa’t se dy yn Ljouwert wend wiene. En dat is in hiele omskeakeling as
je út in lytsskalige gemeente komme dy’t ticht by de ynwenners stiet. Yn it politike
wurk is dat ek te fernimmen: yn Littenseradiel koe mei ien riedsgearkomste yn de
moanne it measte wol aardich flot yn in jûn bepraat wurde. Yn Ljouwert binne alle
wiken ferskillende gearkomsten en in hiele berch stikken dy’t trochnommen
wurde moatte. De skaadfraksje is dan ek ûnmisber en geregeld moat dy foar de
fraksje oan in oerlis dielnimme.
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Bestjoer: f.l.n.r. Pieter Roorda, Klaas-Johan Osinga, Pyt Bakker, Nora Pratley, Jantsje
Heeringa, Gabe Schaaf

Bestjoer
It ôfdielingsbestjoer bestie yn 2019 út Gabe Schaaf, foarsitter, Jantsje Heeringa,
skriuwer, Klaas-Johan Osinga, ponghâlder, Nora Pratley, algemien bestjoerslid, Pyt
Bakker en Pieter Roorda, beide pr en digitale media. Yn ’e maitiid fan 2019 krigen
wy lykwols it minne nijs dat Pieter slim siik wie en in swiere operaasje ûndergean
moast mei in lang neitrajekt. Hy is op 16 novimber noch heit wurden fan in soan,
mar hy koe it net winne fan dy slimme sykte en is yn jannewaris ferstoarn, 38 jier
âld. In slach foar ús ôfdieling, mar fansels noch folle slimmer foar syn húshâlding,
famylje en freonen.
Fraksje
De fraksje bestiet út Jan-Willem Tuininga en Lyda Veldstra en wurdt yntinsyf
bystien troch Folkert Dijkstra en Hinke Roorda. Jan-Willem is fraksjefoarsitter en
hat yntusken al hiel wat moasjes en amendeminten troch de ried krigen. In moaie
prestaasje en it bewiist mar wer dat je as lytste partij wol in soad ynfloed krije
kinne. In oar sterk punt fan Jan-Willem is dat er geregeld yn it nijs wit te kommen
mei syn stânpunten, sawol yn de krante as op Omrop Fryslân.
Lyda en Hinke binne hiel drok mei û.o. de WMO, it sosjaal domein en jeugdsoarch.
Folkert is fan it rekkenjen en it útsykjen en dêrby in grutte stipe foar Jan-Willem.
Wat spilet yn de ried fan Ljouwert
Fansels jout de WMO yn Ljouwert ek in soad diskusje. Partijen binne it lang net
mei-inoar iens en it hat yntusken al in wethâlder syn funksje koste. De tekoarten
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Fraksje: f.l.n.r. Hinke Roorda, Jan-Willem Tuininga, Lyda Veldstra, Folkert Dijkstra

rinne yn de miljoenen en dat kin Ljouwert him net permittearje. De fraksje is net
tefreden oer de foarlizzende plannen en is fan betinken dat je soksoarte soarch
net oan frijwilligers oerlitte kinne, sa’t de wethâlder oanjoech.
Moai hichtepunt wie fansels de notysje Frysk, dêr’t mei twa moasjes fan FNP derfoar soarge is dat der mear leanbudzjet beskikber komt en dat der in wurkgroep
komt dy’t útsiket hoe’t it Frysk taalbelied yn Ljouwert ferbettere wurde kin.
Spitich is dat de gemeente de opdracht oangeande it Frysk nei frijwilligers fan de
wurkgroep taskoot. Der stiet gjin finansjele fergoeding foar oer en dat is spitich en
soe net sa wêze moatte. Der is ek gjin minimumnoarm fêststeld dêr’t de taalferoardering oan foldwaan moat.
Wat de begraafplakken oangiet hie de FNP ek sukses. Troch ús beide amendeminten is mei unanime stimmen berikt dat de gemeentlike begraafplakken yn de
stêd Ljouwert deselde beliedsromte krigen hawwe as de begraafplakken yn de
doarpen.
De stêd giet mar troch mei it bouwen fan wenten by de stêd, mar yn de doarpen
is hast neat mooglik. De fraksje is it dêr net mei iens en sil in moasje oer
wentebou op ‘e doarpen presintearje. Doarpen kinne harren winsken sels oanjaan
yn de doarpsfyzje dy’t se by de gemeente ynbringe.
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De bou fan it nije Cambuurstadion jout ek de nedige drokte en argewaasje. Gauris
binne dêr sletten gearkomsten oer. De FNP hat dêr net hinne west, om’t wy net
fan sletten gearkomsten hâlde. Mar it liket no allegearre wol goed te kommen en
ein 2021 moat it nije stadion klear wêze.
Yn jannewaris is de moasje oannommen dat yn it ramt fan de Regionale
Energiestrategie (RES) ek mei klam sjoen wurde moat nei de mooglikheden fan
geotermy yn de enerzjytransysje. In moai resultaat dêr’t it wurk fan ús enerzjywurkgroep fertuten by dien hat!
Yn gearwurking mei Erwin Boers, sjoernalist fan de LC, is de FNP dwaande mei
fertutearze pleatsen. Op dit stuit meie dy gewoan sloopt wurde en ferfongen
troch in nij hûs. Sa kinne alle âlde pleatsen yn Fryslân wol sloopt wurde fansels en
dat moat oars kinne. It binne wol faak byldbepalende monuminten yn it lânskip.
De Blokhúspoarte hawwe wy de media goed mei helle. Besletten gearkomsten
hiene net nedich west. Se binne der noch net út. Der binne kaders steld en dêr
sille se binnen bliuwe moatte. De FNP hat sein dat der fan Ljouwert út net mear
jild by komt.
Sa’t jimme sjogge spilet der fan alles yn de stêd en yn de 35 doarpen fan
gemeente Ljouwert. Us fraksje slagget der goed yn om in protte moasjes troch de
ried te krijen en de nedige oandacht en publisiteit te krijen. Wy wurkje der hurd
oan, mar wy hearre it graach as jimme noch suggestjes of ideeën hawwe om de
stedsjers noch mear nei ús ta te lûken, sadat se de oare kear wol FNP stimme.
Gabe Schaaf
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Ta de neitins fan Pieter Roorda 1981 - 2020
Ofrûne 24 jannewaris is Pieter Roorda út
Stiens nei in slimme sykte ferstoarn. Hy
wie noch mar 38 jier. Pieter hat fan syn
santjinde jier ôf aktyf west foar de FNP.
Hy wie doedestiids it jongste
skaadfraksjelid fan Ljouwerteradiel.
Hy wie ek tige aktyf as bestjoerslid fan
de ôfdieling Ljouwerteradiel en letter
Ljouwert. Kampanje fiere wie syn wille
en tier, sawol gemeentlik, provinsjaal,
lanlik as Europeesk, hy wie der gewoan.
Syn sitting op it stimburo wie in fêst
weromkommend ritueel dat er machtich moai fûn. Syn passy yn de fraksje fan de
FNP wie it leefber hâlden fan de lytse doarpen, en it aktyf belûken fan de
jongerein by de polityk.
Wy winskje syn frou Sigrid, harren krekt berne soan Jens Pieter en neiste famylje
de kommende tiid in hiel protte krêft ta. Wy sille Pieter mei syn altyd fleurige
karakter tige misse yn de fraksje en it bestjoer.
Jan-Willem Tuininga, fraksjefoarsitter FNP Ljouwert

Yn oantinken oan Menno de Jong 1994 - 2020
Op 7 maart ferstoar ta ús grutte skrik Menno de Jong; noch mar 25 jier âld.
Sûnt fjouwer jier wie er meiwurker fan de FNP-fraksje fan De Fryske Marren. Wy
hawwe him kennen leard as in serieuze meitinker dy’t it leafst wat op de
eftergrûn bleau. As him om syn miening frege waard, wie te hearren dat er goed
oer de saken neitocht. Hy fersoarge de ferslaggen en de beslutelisten fan de
fraksjegearkomsten. Alles korrekt en op heech nivo. Hy wie dan ek in tige
wurdearre krêft.
Bestjoer en fraksje binne ferbjustere en oandien om dit ûnferwachte ferlies. Wy
winskje syn famylje en freonen in soad sterke en krêft ta.
Wouter Wouda, út namme fan bestjoer en fraksje fan FNP De Fryske Marren.
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Fan de OSF
Ut de Earste Keamer
Spitigernôch wurdt dit in wat koarter ferslach. De ôfrûne tiid
wie ik net yn de Keamer. Ik haw in operaasje ûndergien, dy’t
hielendal slagge is, mar om dêrfan op te knappen duorre wat
langer. Sok fersomjen past nea. Der binne fansels wer in soad
saken foarbykommen.
De grutste stelselwiziging sûnt twahûndert jier is troch de Earste Keamer kommen
en sil op 1 jannewaris 2021 yngean. Ik haw it oer de Ynfieringswet Omjouwingswet, dêr’t gemeenten, provinsjes en wetterskippen hiel yntinsyf mei te meitsjen
krije. In mega-operaasje fan fergunningen, tafersjoch en hanthavening. Der wurde
26 wetten, 40 Algemiene Maatregels fan Bestjoer (AMvB’s) en in pear hûndert
ministeriële regelingen ferfongen troch ien wet en fjouwer AMvB’s. Doel is om
alle regeljouwing by de tiid te bringen, it oersichtliker, foarsisberder en makliker
te meitsjen. As dat ek sa wêze sil, is noch mar de fraach. Elkenien sil, likegoed de
oanfregers as de amtners dy’t it útfiere moatte, tige wenne moatte. De
desintralisaasje fan it sosjale domein (WMO, jeugd en partisipaasje) is noch mar
krekt en mei in soad muoite, úteinset en no al wer in noch grutter projekt. De
Twadde Keamer hat de wet op 7 maart 2019 goedkard. Wy hawwe dat op 11
febrewaris 2020 dien. It like noch spannend te wurden. Benammen de digitale
beoardering is nuodlik. Ik haw der ek bot op oanstien om dat goed te regeljen,
ommers, alle digitale projekten fan de oerheid mislearje of binne dreech en kostje
slompen jild en jouwe grutte argewaasje! It belang wie sa grut dat minister Van
Veldhoven persoanlik yn de Keamer kaam. Spitigernôch koe ik net by de stimming
wêze, mar ik hie úteinlik ek foarstimme wollen. Ik haw ferskillende gemeenten en
ek ús provinsje rieplachte oangeande harren stânpunt. No trochpakke, wie it
advys yn ’t generaal.
It rapport Remkes ‘Lage drempels Hoge dijken’ oer de takomstbestindigens fan de
demokratyske rjochtssteat is yn de Keamer besprutsen. Ien ding is der no úthelle,
nammentlik it kiezen fan de Earste Keamer. Dat giet ús fansels tige oan.
Tsjintwurdich wurde de provinsjale ferkiezingen kaapt troch de lanlike polityk. Dat
moat út wêze. Der wie in idee om de Earste Keamer, krekt as foar 1983, yn twa
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kear (om de trije jier) foar de helte kieze te litten, foar in sittingstiid fan seis jier.
Dat is foar lytse partijen ûngeunstich, dat jo kinne fan tinken wol hawwe dat ik
dêrop tsjin bin. Remkes ek, mar it regear woe yn dit gefal ôfwike fan it advys . Op
in letter stuit giet it oer alle advizen.
De kommende tiid sil it oer it CETA-ferdrach gean, it hannelsferdrach tusken de
EU en Kanada. Yn de Twadde Keamer is it krekt oannommen (mei ien stim
mearderheid), mar by ús is der (noch) gjin mearderheid. De stim fan de OSF kin
wolris tige wichtich wurde! Grutte belangen, yngewikkelde matearje. Ik sil my
goed tariede moatte.
Gerben Gerbrandy
________

Ynstjoerd
Bûten ferantwurdlikheid fan de redaksje

Us eigen befrijingsdei
Hollân fiert de befrijing op 5 maaie, It Suden op 18 septimber en wy op 15 april.
Sûnt 2016 waaie dy dei de pompeblêden op de tsjerketuorren fan Bitgum,
Bitgummole en Ingelum. Yn Menaam lieten se doe de flage ek oan it gemeentehûs hise en ferline jier barde itselde yn Frjentsjer.
Ús ôfdielingen soene b. en w.-kolleezjes en tsjerkerieden wolris oantrúnje meie
om op 15 april te flagjen. Frou Sytske Poepjes hie it der hokkerlêsten oer, dat taal
en kultuer wichtige dragers fan ús identiteit binne, fan wa't wy binne. In foarbyld
fan sokke foarname dragers is ús flage. Fan de âld-boargemaster fan It Fean, Peter
de Jonge, is it sizzen: ‘Frysk en de rest kin deafalle' – der't men it fansels net alhíél
mei iens hoecht te wêzen.
My tinkt, dat it pompeblêd sa'n wichtige drager is 'fan wa't wy binne' en dat gjin
Hollanner fan doel hoecht te wêzen om dea te fallen by it sjen fan ús flage oan in
gemeentehûsgevel of op in tsjerketoer.
Fryslân, ea bekampe fan Rome, Hollân, Spanje, Frankryk en it Poepelân, en ek
noch besprongen fan de wylde see, is no fan de measte befrijd. Mar ienris – nei de
befrijing fan Kataloanië, Skotlân en Flaanderlân – sil der op ’e einichste befrijingsdei komme in Fryslân, Frysk en alhíél Frij.
Bertus Jans Postma, Bitgummole
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FAN DE EFA
De algemiene ledegearkomste fan de Europeeske Frije Alliânsje (EFA) wurdt fan
23 o/m 25 april yn Flensburg, op de grins tusken Dútslân en Denemarken, holden.
De FNP tsjinnet dêr twa moasjes yn.
De earste moasje giet oer de saneamde Just Transition. Dat is in foarstel fan de
Europeeske Kommisje om transysje nei in ekonomy mei in lege koalstofútstjit te
ûntwikkeljen mei it each op in duorsume takomst. De fûnsen yn it Just Transition
Fund (JTF) kinne ynfloed hawwe op de al besteande fûnsen foar regio’s, lykas it
regionaal ûntwikkelingsfûns. Sokke besteande fûnsen binne wichtich foar regio’s
as Fryslân. Yn de hjoeddeistige situaasje mei brexit yn de budzjetdiskusjes op
Europeesk nivo is it fan belang dat nije projekten as de Just Transition de
besteande regionale fûnsen net neidielich beynfloedzje. De FNP wol mei de
moasje berikke dat de EFA-fraksje yn it Europeesk Parlemint him ynset om te
berikken dat it JTF net te’n koste giet fan regionale fûnsen lykas EFRO dêr’t
Fryslân sa fan profitearret.
De twadde moasje giet oer it foarstel fan de
foarsitter fan de Europeeske Kommisje Ursula von
der Leyen foar in konferinsje oer de Takomst fan
Europa. It plan fan dy konferinsje is om de
kommende jierren in diskusje te hawwen oer de
hjoeddeistige en takomstige útdagingen en de
demokratyske prosessen yn de Europeeske Uny, yn
breed oerlis mei de boargers. Oer de foarmen fan
partisipaasje, ynhâld, struktuer ensafuorthinne
moat noch besletten wurde. De moasje ropt op om
lokale en regionale polityk te belûken mei in
desintralisearre oanpak. It is fan belang dat de
Ursula von der Leyen
FOTO: LISINSJE CC-BY
stimmen fan alle kiezers heard wurde en in strang
debat te hawwen oer it demokratysk funksjonearjen fan de Europeeske Uny.
Olrik Bouma
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Wurdsiker

De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.
Stjoer de oplossing foar 1 maaie 2020 nei frijb.ynfo@fnp.frl mei fermelding fan
namme en adres. Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurdt in pryske
ferlotte.
De winners fan de puzzel fan Frijbûtser 466 binne:
Sake van der Bij (Rinsumageast) en Egbert de Jong (Sint Nyk), lokwinske!
De oplossing wie: Ien lid meitsje is in boppeslach foar de partij.
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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

Wouter Wouda, De Jouwer (foarsitter)
06 2509 5159
wouter.wouda@fnp.frl
Wietske Poelman, Strobos (skriuwer)
0512 35 29 66
wietske.poelman@fnp.frl

Jan Benedictus, Boelensloane (pongh.)
0512 34 27 41
jan.benedictus@fnp.frl

Janneke de Boer, Weidum
058 251 94 02
janneke.de.boer@fnp.frl

Jaap Cuperus, Dokkum
06 2245 8322
jaap.cuperus@fnp.frl
Annigje Toering, Mantgum
06 5124 7182
annigje.toering@fnp.frl

STEATEFRAKSJE

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

Klaas Fokkinga, Nes (NEF)
(06) 2003 3581; k.fokkinga@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.frl
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