Utjefte fan de FNP
febrewaris 2022, nûmer 474

Frijbûtser
Ferskynt yn 2022 op de twadde freed fan febrewaris, juny en oktober.
Nûmer 475 komt op 10 juny 2022 út. Kopij foar 20 maaie 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.)
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In drokke tiid
Oer in pear wike binne der wer gemeenteriedsferkiezingen. Partijgenoaten
binnen al tiden dwaande om alles klear te krijen. De enerzjy dy’t minsken
dêryn stekke, is in grut komplimint wurdich. Wat te tinken fan it
ynleverjen fan de kandidatelisten; dat lústeret nau. Of op 'e tiid
mediaromte reservearje en neitinke oer taktyske aksjes.
As foarsitter wol ik al dy partijgenoaten betankje foar dizze altyd wer
drege mar moaie taak. De partij, de iennichste echte Fryske partij dy’t der
is, de FNP, kin net sûnder jo as lid!
Oer in pear wike kinne we stimme, mar fansels giet ús lûd krekt wat
earder los. Jo sille op ’e telefyzje, op ’e radio en ek op it ynternet de FNP
sjen of hearre. Wat ik út de pr wei sjoen haw, giet it om machtich moaie
saken! Saken dy’t alle ôfdielingen helpe sille.
Krekt dêr dogge we it foar!
Wês net te skruten, pak de ferkiezingsromte,
dit is it én ús momint! De lanlike partijen
misse de wyn yn ’e seilen, krekt trochdat wy
njonken harren lizze en de wyn wol pakke!
Folje mar oan, wa’t dan foarútgiet wint!
Us partij is yn beweging minsken, we groeie
de lêste tiid sterk en litte ús yn ’e media sjen.
Dat is fansels normaal. Wy hearre thús yn
Fryslân en der binne ambysjes genôch.
Foarút!
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In oar punt: de FNP bestiet dit jier sechtich jier. Spitigernôch koene we dat
noch net fiere en foel de Nijjiersgearsit (wer) yn it koroanawetter. In soad
fan dy natuerlike gearkomsten moatte we al in skoft misse en dat docht ús
as minske en ek ús famyljegefoel yn de partij gjin goed. Mar as it heal kin,
dan fiere wy fan ’t simmer wol ús sechtichjierrich bestean.
Noch efkes oer dat famyljegefoel: pak just no de digitale bân mei de partij
op, dan misse jo minder wat him dêr allegearre ôfspilet.
Ta beslút noch efkes oer de ferkiezingen. Alle ôfdielingen kinne dizze
dagen wol wat ekstra help brûke fan harren leden. Freegje dy ris ôf oftsto
dizze dagen ek helpe kinst. Efkes helpe mei it rûnbringen fan struibrieven
of sa, it is allegearre tige wichtich.
Brûk as ôfdieling ek it pr-guod dat op it Partijhûs klearleit. Dat guod moat
it lân yn en net op ’e planke lizzen bliuwe! Mei-inoar kinne we mear!
Ut namme fan it haadbestjoer wol ik elkenien in tige goeie kampanje
winskje en dat alle alve ôfdielingen mar sterk groeie meie. Partijgenoaten,
ik winskje jimme wer in soad lêswille ta en hooplik sjogge wy inoar gau
wer!
Wouter Wouda, foarsitter
wouter.wouda@fnp.frl of 06-2509 5159
Wouter Wouda, foarsitter
wouter.wouda@fnp.frl of 06 2509 5159 / HB e-post adres: HB.ynfo@fnp.frl
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FNP solidêr foar behâld hertsjirurgy UMCG Grins
Mei in hiel soad oare partijen tidiget de FNP op it behâld fan de spesjalisearre
hertsjirurgy foar bern en âldere pasjinten yn it UMCG Grins. Wy fine it net
akseptabel as dat fanwegen effisjinsje-oerwagingen nei de Rânestêd ferdwine
soe. De FNP hat in brânbrief fan alle partijen yn Grinslân, Fryslân, Drinte, Oerisel
en de gemeenteried fan Grins oan de demisjonêre minister fan VWS mei
ûndertekene om it foarnommen beslút werom te draaien. Der is wakker polityk
en maatskiplik ferset op alle nivo’s. In petysje op ynternet is mear as 250.000 kear
tekene. De FNP hat yn de Steaten ek de foarstap nommen ta in moasje ‘frjemd’
om it kolleezje fan Deputearre Steaten op bestjoerlik nivo druk útoefenje te litten.
Underwilens hat Provinsjale Steaten stelling nommen en wurdt it kolleezje op ’en
paad stjoerd om solidêr mei Grinslân, Drinte en Oerisel bestjoerlik de presje op te
fieren om de sintralisaasje fan de hertsintra yn de Rânestêd fan ’e tafel te krijen.

26 jannewaris 2022: Fryslân solidêr mei UMCG Grins (© FNP)

Koroanastipe lytse maatskiplike inisjativen
De FNP freget oan Deputearre Steaten om troch te gean mei koroanastipe foar
lytse maatskiplike inisjativen, de saneamde ‘500-euroregeling'. It docht bliken dat
it beskikbere koroanajild fan de Provinsje ferline jier net folslein opbrûkt is.
Wurdfierder Gerben van der Mei stelde skriftlike fragen om it oerskot opnij yn te
setten. Der is noch hieltyd ferlet fan in triuwke yn ’e rêch foar lytse
mienskipsaktiviteiten dêr’t de minsken inoar wer by treffe kinne.
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Alliander en it stroomnetwurk
Gerben van der Mei hat as wurdfierder finânsjes fierder
de FNP-ynbring levere oangeande de lieningen oan
Alliander. De Provinsje Fryslân is nei de ferkeap fan de
NUON-oandielen grutoandielhâlder bleaun fan
Alliander. De kommende jierren moatte Alliander en
Liander mear as in miljard ynvestearje om it Fryske
elektrisiteitsnetwurk te fersterkjen. De enerzjytransysje
nei mear elektrysk, en it weromleverjen fan stroom dy’t
mei sinnepanielen en wynturbinen wûn is, meitsje soks
needsaaklik.
Gerben van der Mei (© FNP)
As oandielhâlder betellet Fryslân no maksimaal 95 miljoen euro. De FNP stipet
dat. Wy stribje der wol nei dat de Provinsje dan ek in finger yn ’e brij kriget oer in
bettere ferdieling fan stroomfreegjende en stroomwinnende projekten oer de
provinsje. Dat is no neffens de wet net mooglik; de netwurkbedriuwen hawwe de
plicht om oanfregers oan te sluten neffens it prinsipe ‘dy't earst oan 'e mûne
komt, mealt earst.’ Dat is somtiden stridich mei in oarderlik ferrin fan de
Regionale Enerzjy Strategy (RES). Allegearre saken dêr’t oan it begjin mei de
wynmûnediskusje yn 2014 noch hielendal net oer praat is.
Stipe Thialf ikoan fan Fryslân
Rein van der Wal hat yn de Steaten de ekstra provinsjale
stipe foar Thialf ferdigene. Foar de FNP wie Thialf altyd al
in pronkje foar Fryslân as topsportprovinsje foar it
reedriden. ‘In ikoan fan Fryslân, foar Nederlân en de
wrâld’, sa’t wy dat by de grutte ferbouwing earder
neamden.
De FNP fynt dat wy as Fryslân ús bêst dwaan moatte om
Thialf te behâlden. Dêrom is de fraksje akkoart gien mei
de foarstelde maatregels en finansjele stipe. Wol wie ús
betingst lykas dy fan de mearderheid fan de Steaten, dat Rein van der Wal (© FNP)
it Ryk ek finansjeel byspringt. Net allinnich kommend jier
mar struktureel. It kabinet hat ûnderwilens sa besletten, dat makket it finansjeel
foarútsjoch in stik better. Wy as FNP fine dat Thialf deselde behanneling
fertsjinnet as bygelyks Sportsintrum Papendal, it hurdfytssintrum Apeldoorn en it
nasjonale topswimbad de Tongelreep yn Eindhoven.
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Wetterwaarmte en geotermy
It FNP-program hat, foarútsjend nei it Enerzjyprogramma dat krektlyn troch de
Steaten fêststeld is, de grutte potinsje beneamd fan akwatermy (wetterwaarmte
út oerflaktewetter) en geotermy (ierdwaarmte út djippe grûnlagen). Dy foarmen
fan enerzjywinning kinne aanst foar de enerzjytransysje, benammen de oerstap
fan gasstoken nei kollektive waarmtenetwurken yn doarpen en stêden foar
Fryslân poer geskikt wêze. Wy hawwe no ienkear in soad wetter en in soad
waarmte yn de djippe ûndergrûn. Yn Ljouwert is no in earste put slein foar
geotermy. Se binne noch dwaande om de oanrinproblemen op te lossen dy’t har
by soks foardogge.
De doarpen Heech en Balk rinne foarop mei de ûntwikkeling fan akwatermy. It
neidiel fan koprinner wêzen is dat de djoere ûntwikkelingskosten út subsydzjes
helle wurde moatte. Ien sa’n projekt komt wol op sa’n 20 miljoen euro.
Wurdfierder Rein van der Wal hat mei in moasje bepleite dat de koprindoarpen
yn ôfwachting fan in bondele subsydzje-oanfraach yn Brussel no net stil komme te
fallen. De Provinsje moat de projekten fasilitêr en mei prosesjild geande hâlde, sa
fynt de FNP.
FNP stelt Nederlânske regear yn fersom om Frysk
De FNP stelt it Nederlânske regear formeel yn fersom (‘in gebreke') om't in part
fan de Wet Gebrûk Fryske Taal nea offisjeel yn wurking set is. It giet om it artikel
dat yn de prosessen-ferbaal fan de rjochtbank alles ek yn it Frysk opskreaun
wurde moat sa't it yn it Frysk sein is. Ut namme fan de FNP hat wurdfierder Taal &
Kultuer Sijbe Knol de ynfersomstelling yntsjinne mei in brief oan de eardere
ministers Dekker foar Rjochtsbeskerming en Grapperhaus fan Justysje.
Pestiside-inisjatyfútstel kriget romme stipe
Mei seis oare partijen yn de Steaten hat de FNP meiwurke oan in inisjatyfútstel
om it brûken fan pestisiden safolle mooglik omleech te krijen, omdat dy middels
skealik binne foar de natuer en foar de minsken. Fansels binnen de mooglikheden
dy’t de Provinsje dêrta hat, bygelyks op eigen terreinen, by it ferlienen fan
opdrachten en troch oare partijen dêrby te helpen en te ynformearjen. Wopke
Veenstra wie ien fan de ferdigeners fan it útstel, dat troch in romme mearderheid
fan de Steaten oannommen waard.
FNP stelt fraachtekens by grûnoankeapen De Burd
Rint de Provinsje mei grûnoankeapen op eilân De Burd by Grou foarút op in
eventueel nij kanaal nei Drachten troch de Hege Warren? Dat woe de FNP witte
yn skriftlike fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten.
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De Burd leit op in mooglik trasee fan in eventuele nije
farwei nei Drachten fia de Hege Warren. FNP wurdfierder
Wopke Veenstra hie grútsjen heard dat der mei
grûnoankeapen op De Burd foarsortearre wurdt op sa'n
nij kanaal. Lykwols: ‘De Steaten hawwe noch gjin inkeld
beslút nommen oer sa'n kanaal en der is ek gjin jild foar
apart set. It soe ús nuver talykje, nammerste mear omdat
der ek noch gjin beslút nommen is oer it gebietsproses
foar de Hege Warren dat neist De Burd leit.' Ut de
antwurden op de fragen die bliken dat der wis wol sprake
wie fan ‘antisipearjende oankeap' fan in hûs, mei it each Wopke Veenstra (© FNP)
op in nij kanaal.
It kolleezje hat ûnderwilens wyslik de behanneling en beslútfoarming oer de Hege
Warren los knipt fan in lettere beslútfoarming oer in eventuele farwei. As de Hege
Warren aanst greidefûgelgebiet mei heech wetterpeil wurdt, dan hoege wy it net
mear oer in kanaal te hawwen. De keppeling fan Hege Warren, farwei Drachten
en De Burd jout te folle ‘rûs op ’e line’.
Parsekonferinsje oer it FNP Oanfalsplan Wenjen
Dat wie net earder fertoand! Fraksjefoarsitter Sijbe Knol
en riedslid Aant Jelle Soepboer presintearren yn oktober
ús eigen FNP Oanfalsplan Wenjen op in parsekonferinsje
yn it Provinsjehûs, yn ’e mande mei de ferskillende FNPfraksjes yn de gemeenterieden.
Dat oanfalsplan wie nedich, omdat it belied op it mêd fan
wenjen yn Fryslân fêstrûn is en fraach en oanbod net
mear byinoar komme. Guon minsken sjogge nei De Haach
foar in oplossing en wolle 45.000 wenningen by de grutte
Fryske kearnen. De FNP hat ek each foar de lytsere en
Sijbe Knol (© FNP)
middelgrutte kearnen en komt dêrom mei in plan dat
rekken hâldt mei aard, skaal en karakter fan dizze provinsje. Ek wat it lânskip
oangiet. De FNP wol dat alle Fryske gemeenten sels mear stjoer krije op de
wenromte foar harren ynwenners. Dat betsjut in tal konkrete maatregels. Dêrmei
krije aanst alle gemeenten de romte om derfoar te soargjen dat ynwenners en
Friezen om utens yn guon gefallen in foarsprong krije by it finen fan wenromte.
De FNP wol dat de oerheden wurk meitsje fan in Frysk startersmodel. De
gemeente makket it starters dêr makliker mei om yn de eigen omjouwing in
wenning te keapjen. Yn it model pakt de gemeente de rol as húsfêster werom. De
FNP wol ek dat yn alle gemeenten in húsfêstingsferoardering komt: dêrmei kin de
gemeente stjoere op doelgroepen en op it gebrûk fan wenningen. Op ús thússide
www.fnp.frl lizze wy de plannen wiidweidich út.
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Us riedsfraksjes hawwe yntusken yn ferskillende gemeenten foarstellen yntsjinne,
mar ek op EU-nivo hawwe wy op it EFA-kongres unanym stipe krige foar in moasje
oer wenjen en wy hawwe it kolleezje frege om wêr’t dat nedich is gemeenten te
stypjen by harren wenteboutaak.
Greidefûgels en eksoatebestriding
Wopke Veenstra, dêrby stipe troch (kommisjelid) Thom
Feddema, mocht him ek dwaande hâlde mei it fêststellen
fan de Nota Greidefûgels. Dêrby frege de FNP omtinken
foar it kwetsbere greidefûgelparadyske de Hounspolder
by Goutum, dat driget mei wenningen folboud te wurden.
Moasjes oer in bettere Europeeske gearwurking om de
greidefûgels te beskermjen en mear yn te setten op
greidefûgelbehear troch de behearders waarden troch de
Steaten oannommen. Yn de Steategearkomste fan
desimber kaam it belied oer de eksoatebestriding oan ’e
oarder. Guon skealike pleachsoarten dy’t hjir fanâlds net Thom Feddema (© FNP)
thúshearre, soargje foar grutte skea of oerlêst, lykas by
de De Lende, dy’t troch it grut galleblêd (waternavel) folslein tichtgroeid rekket.
Mei oare partijen hat de FNP oanstien op in meldpunt en op gearwurking tusken
de ferskillende oerheden yn Fryslân. De FNP hat it kolleezje ek frege om mear jild
frij te meitsjen foar de bestriding. Dy moasje hat, op de PVV nei, stipe krige fan de
hiele Steaten.
En opnij dy gaswinning
In pear dagen foardat yntusken eks-minister Blok hooplik foargoed mei pensjoen
gie, slagge dy deryn om it betrouwen fan hiel Noard-Nederlân yn it Nederlânske
gaswinningsbelied folslein nei it nulpunt te bringen troch oan te kundigjen dat yn
2022 dûbeld safolle gas oppompt wurde moat as earder oan de Grinslanners
tasein is. En doe moast it debakel fan de subsydzjelotterij en de lange rigen yn de
kjeld en efter it skerm noch komme. En dat op de dei dat it kabinet-Rutte IV
ynsward waard. Wy wiene ferbjustere.
Dat hawwe wy ek goed dúdlik makke mei in ynstjoerd stik nei kranten en oare
media dêr’t wy dy ferbjustering yn ûnder wurden brocht hawwe. En doe’t wy
hearden dat der in fakkeloptocht yn Grins komme soe, fûnen wy dat wy dêrby
wêze moasten om mei de Grinslanners op te stean tsjin dat minne belied út De
Haach en ús út te sprekken. Us oanwêzigens dêr waard tige op priis steld en op it
koarte ynterviewke mei Sijbe Knol op RTV-Noord binne in hiel soad reaksjes
ynkommen.
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Mar it is noch lang net dien. It liket derop dat de subsydzjelotterij yn Grinslân no
troch de nije steatssekretaris oplost wurdt, mar it dûbelde folume gaswinning yn
Grinslân foar 2022 is noch net fan ’e baan. De gaswinning ûnder it Waad by
Ternaard hinget noch boppe de merk, it sintsje dêroer yn it regearakkoart lit it
iepen. En yntusken wol it nije regear nije opspoaringsfergunningen foar
gaswinning yn Fryslân opnij mooglik meitsje. Alles tsjin de brede winsk fan de
oerheden yn Fryslân en yn Noard-Nederlân yn. Reden genôch foar
mynbouwurdfierder Wopke Veenstra om dêr yn de kommende Steategearkomste
fragen oan it kolleezje oer te stellen.

Gasprotest Grins, 15 jannewaris 2022 (© Robert van der Veen, NiekerkNieuws.nl)

Kursus Frysk skriuwen
Nei de gemeenteriedsferkiezingen fan 16 maart wol de kaderkommisje FNP-leden
dy’t dêr belangstelling foar hawwe in kursus Frysk skriuwen oanbiede. It HB
moediget it dielnimmen oan troch de kosten foar syn rekken te nimmen.
De kursus wurdt jûn troch de Afûk yn de foarm fan in priveekursus. Dat wol sizze
dat der allinnich FNP-leden oan meidogge. By sa’n kursus is it net slim dat net
elkenien op itselde nivo begjint.
Plak, dei en tiid wurde yn oerlis mei de kursisten fêststeld.
Wa’t yn prinsipe oan de kursus meidwaan wol, moat har/him foar 1 maart 2022
opjaan troch dat te melden by Welmoed van der Werf fan de kaderkommisje:
welmoedvanderwerf@gmail.com. Nei dy datum folget neier berjocht.
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Meldpunt Fryske Taal
De Steatefraksje kriget geregeld klachten oer gefallen dat it Frysk earne net brûkt
is dêr’t dat wol foar de hân lizze soe.
Nettsjinsteande offisjeel fan oerheidswege fêststelde listen, fêststeld belied en
kommunikaasje-produktôfspraken mei útfierende organisaasjes, wurde wetters
en plakken gauris net mei harren Fryske namme oanjûn en wurde publikaasjes
ensfh. wol yn oare talen, mar net yn it Frysk opsteld!
Wy wize derop dat elkenien dêr melding fan meitsje kin.
De Provinsje hat it Meldpunt Fryske Taal ynsteld om ynwenners de gelegenheid te
jaan harren taalklachten oer ynstânsjes lykas gemeenten, Provinsje, Wetterskip,
Belestingtsjinst, Rjochtbank, UWV ensfh. dêr te melden. It meldpunt jout de
klachten troch oan de oangeande ynstânsje.
Sa wurdt der ek in fatsoenlik dossier opboud, dat mei in ‘losse’ melding faaks
weiwurdt. Jo kinne op jo melding ek antwurd ferwachtsje.
De Provinsje makket alle jierren in ferslach fan alle meldingen dy’t by it meldpunt
ynkommen binne. Wat mear meldingen, wat better. Mei it meldpunt jout de
Provinsje ynfolling oan de Bestjoersoerienkomst Fryske Taal en Kultuer (BFTK).
It meldpunt is alle wurkdagen te berikken, fan 08.30-17.00 oere. Dat mei ek
anonym. Jo kinne skilje op 058-292 50 05 of in digitaal formulier ynfolje, te finen
op https://www.fryslan.frl/fy/meldpunt-fryske-taal

Fiskplak, dúdlik rjochte op de lokale doelgroep. Betelle troch Wetterskip,
gemeente Noardeast-Fryslân, Sportvisserij Fryslân en oaren. Gjin Frysk.

Mei-inoar helpe we ús taal in stapke fierder!
Thom Feddema en Yde Dijkstra
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Dykfersterking Wierum bûtendyks
By it nimmen fan in beslút oer de dykfersterking Koehoal-Lauwerseach hat de
FNP-fraksje CDA-bestjoerder Bé de Winter flink op it harspit nommen. Der leine
gâns farianten om út te kiezen. Yn oparbeidzjen mei de VVD en oare partijen
hawwe wy úteinlik mei in moasje ôftwongen dat foar Wierum (en Ternaard) de
fariant fan bûtendykse fersterking ek folweardich útwurke wurdt. It wol de
mearderheid fan it Algemien Bestjoer (AB) net oan dat soks fanwegen de eangst
foar rjochtsaken oer Natura 2000 al yn it foar kânsleas ferklearre wurdt. De
Winter woe yn in spannend debat earst net omlyk. Mar troch druk te setten mei
in stikmannich ûnderbrekkingen en in ekstra debatrûntsje kaam it úteinlik klear.
De FNP is foar it oare yn grutte halen wol tefreden oer de opset. Der komt
nammentlik op grutte stikken fan it trajekt in ûntwikkeling mei in ‘griene dyk’ yn
stee fan ien fan beton en asfalt. Eat dêr’t ús partij al jierren foar pleitet. Wy binne
ek goed te sprekken oer it feit dat ús pleit foar de ûntwikkeling fan nij foarlân mei
kwelders as fersterking foar de dyk brede stipe krige. Soks is op termyn net
allinnich goedkeaper mar ek takomstbestindiger. Sa’t wy it wettersysteem
binnendyks op de klimaatferoaring klearmeitsje, sille wy ek bûtendyks bouwe
moatte mei de natuer. Definitive beslútfoarming oer de útwurke farianten is pas
oer in pear jier. De realisaasjefaze begjint yn 2024 (foar guon dieltrajekten) en dan
duorret it noch wol seis oant acht jier oant alles klear is.
Algemien Bestjoer wol gjin wikselpolder by de Westhoek
It plan om by de Westhoek fan in jonge
lânboupolder fan 36 ha in wikselpolder
(tagonklik foar seewetter) te meitsjen stuitet
by it AB op grutte wjerstân. In moasje dêroer
is oannommen. Dat wie op inisjatyf fan de
FNP, yn ’e mande mei de VVD, Geborgd
Ongebouwd, Lagere Lasten Burger en it CDA.
Nei in koarte diskusje yn it AB stimden ek
Mei de FNP op de Seedyk by Swarte
Geborgd Bedrijven en de CU foar de moasje. Haan (© FNP)
Krekt sa'n tekst wie foar de simmer ek yn
Provinsjale Steaten oannommen.
Wat de dykferswierring Koehoal-Lauwerseach oanbelanget, der is feitlik hielendal
gjin jild foar sokke ûntwikkelingen as ‘keppelkâns’. De oanpak fan de seedyk sels
(300 miljoen) is dutsen út in bydrage fan it Ryk (Heechwetter Beskermings
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Programma (HWBP) en 10% eigen
bydrage fia de belestingopbringsten fan it
Wetterskip sels. Mar foar alle omballingen, likernôch 200 winsken en projekten,
ryp en grien lykas Westhoek, Holwert oan
See of keunstprojekten op ’e seedyk
moatte subsydzjes socht wurde út hiel
oare potsjes. Dat is finansjeel allegearre
Kwelder yn it Waad (© FNP)
tige wif. De FNP stiet oan op in hoeden
finansjeel belied wat dat oangiet, en wol fan de seedyk net in ‘kermisattraksje’
meitsje. Wy hechtsje oan it sobere karakter, de rêst, de romte en it tsjuster yn it
gebiet.
Kwaliteit swimwetter Tytsjerksteradiel
It offisjele swimplak by Eastermar stiet noch hieltyd mei in warskôging op de
swimwetterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Fan ’t simmer en ek de jierren
dêrfoar stie it sels lang op read fanwegen de minne wetterkwaliteit. Der is hieltyd
wer sprake fan blau-alch en oare skealike baktearjes yn it wetter. De FNP stelde
skriftlike fragen yn it Wetterskip nei de oarsaken.
De minne wetterkwaliteit spilet net allinnich by Eastermar mar eins op it hiele
trajekt Drachten-Peinder Feart-De Leijen-Lits-Burgumer Mar-Kûkhernster Feart. It
Wetterskip is dwaande mei natuerfreonlike wâlskanten. It troch de
rekreaasjefeart loazen fan smoarch wetter is ferbean en der binne ôfspraken
makke om op te hâlden mei de loazingen troch de profesjonele rûnfeartboaten.
De fraach is no oft dat allegearre genôch helpe sil.
De FNP woe witte oft der nei in ûndersyk fan de Wageningen Universiteit yn 2018
ek nije wittenskiplike ynsichten binne. Undjip wetter, hegere temperatuer en te
min trochstreaming soene bepalende faktoaren wêze as dêr dongstoffen
bykomme. De fraach is dan wêr't dy ‘nutriïnten’ weikomme. Hûnestront, guozzen,
de wettersuvering fan Drachten, de lânbou, of dochs de rekreanten sels?
De antwurden dy’t de FNP krige hat binne tige nijsgjirrich. Om definityf antwurd
te krijen op de fraach wêr’t al dy stront yn it wetter weikomt, wurde de nijste
DNA-analyzes ynset. Lykas mei it koroanafirus kinne no ek mei de lytste spoaren al
de oanwêzichheid fan alle mooglike bistesoarten, algen, minsken en oare
fersmoargjende faktoaren oantoand wurde. De FNP hat yn de Kommisje SKZ fan it
Wetterskip frege om de resultaten yn ’e rin fan 2022 mei it bestjoer te dielen. Dy
nije technyk ûnthjit in soad foar de takomst.
Bram Bonnema en Yde Dijkstra, AB-leden foar de FNP
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Achtkarspelen
Oars as oars
Achtkarspelen is oars as oars, wurdt wol sein. Dat fine wysels hielendal net, wy
binne ommers hiel gewoan. De óáren, dy binne oars... Gekheid fansels, as
ynwenners fan Achtkarspelen binne we like gewoan as oaren yn ús dwaan en
litten en like bysûnder yn ús fielen en wêzen. Us histoarje is ek net bûtengewoan,
mar dêrom likegoed skrinend.
Wy mochten as ôfdieling de iepening
fan dit polityk seizoen fersoargje, mar
fanwegen de koroana moast it
ferskood wurde. Yn de simmer krigen
we as mienskip efkes lucht, dat it koe
ein augustus einlings wêze. Minsken,
wat is it in feest as we inoar wer
libbensliif moetsje meie. It waar
wurke ek noch mei. As lokaasje hiene
we it iepenloftmuseum de Spitkeet op
’e Harkema útsocht. Dêr op it terras
kundige Sijbe Knol oan dat de FNP mei In spitkeet (© Jaap Cuperus)
in antwurd op de problematyk fan de wenningneed komme soe: it Oanfalsplan
Wenjen. It koe net passender! Yn it iepenloftmuseum is te sjen hoe't op de earme
heide wenne waard. Yn in hoale yn 'e grûn of yn in spitkeet. Mar dêr stiet ek ien
fan de earste ‘bouferieningwenten’ fan de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.
Wat wie it in foarútgong, dy romme wenningen, mei plak foar wat lytsfee yn it
efterhûs en it genderneutrale sirkulêre húske op ’e kolk. Mei in grutte lape grûn
foar de geit en de grientetún.
Oant fier nei de oarloch wie der wenningneed yn ús gemeente. Dy waard yn guon
doarpen lang yn stân holden troch it Ryk. Se hiene útfûn dat it der op de earme
heide wolris wat rûch om en ta gie. As de befolking twongen waard om nei
fatsoenliker plakken út te wiken, soe dat faaks helpe tsjin de sosjale efterstân,
neffens it ETIF-rapport út 1953. It advys wie: “De arbeidersdorpen Twijzelerheide,
Boelenslaan en vooral Harkema-Opeinde moeten worden gesaneerd. De
inwoneraantallen moeten afnemen. Men zal zeer voorzichtich moeten zijn met de
bouw van woningen in deze dorpen. Een deel van de saneringswoningen zal, in
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plaats van in deze dorpen, in Surhuisterveen of Buitenpost gebouwd moeten
worden.”
In wâldsjer is net foar ien gat te
fangen, en dus waarden de hinnehokken ferboud ta wenning, want
fansels woene se yn it eigen doarp
wenje. In moai foarbyld is te sjen op it
park. Wat der net stiet, is in wenwein,
in oar antwurd op de wenningneed.
De nijste oanwinst is de as lear-wurkprojekt neffens foarbyld opnij boude
Mallemolen, in blokje fan fjouwer
ienkeamerwenningen foar de earmste
De Mallemolen. (© Jaap Cuperus)
ynwenners. Doe't boargemaster
Gerben Gerbrandy it gebou yn 2015 iepene, waard er bystien troch in 70-jierrige
ynwenner fan Koatstertille, dy't dêr as jonkje noch wenne hie. Hy fertelde dat der
mei de sinne mei ferhuze waard. Guon huzen krigen mear sinne as oare, dat as dy
frijkamen, waard der yntern ferkast. Neffens him komt dêr de namme wei. Wa't
no troch de Harkema rydt, kin sjen dat mei hurd wurkjen en sûne ûndernimmersgeast in tige florissant doarp boud is. En mei de ferwyldering falt it neffens ús ek
wat ta.
De gemeente hat okkerdeis in ûndersykje dien nei de winsken fan de ynwenners.
Ta fernuvering fan de ûndersikers woene dy graach yn it eigen doarp wenjen
bliuwe. Dat witte we as FNP fansels al lang. Wy binne dan ek hiel bliid mei it
Oanfalsplan Wenjen en mei de útwurking dy't it al hân hat en dy't it kolleezje de
romte jout om dêr passend belied op te meitsjen. Der moat yn de doarpen boud
wurde. En net allinnich yn de gruttere plakken. Want hoewol’t it plan út 1953
úteinlik gjin stân holden hat, noch altyd moatte we yn Achtkarspelen fjochtsje om
yn álle doarpen foar álle ynwenners foldwaande húsfêstigingsmooglikheden en
foarsjenningen te krijen en te hâlden. De yndividuele boarger dy't bouwe of
ferbouwe wol, wurdt faak konfrontearre mei in oerwâld oan regels en obstakels
dy't ûnnimber lykje, ek foar de amtners. Te faak moatte ús riedsleden der
persoanlik oan te pas komme om it flot te lûken. Fansels dogge se dat graach, mar
it moast net nedich wêze. As it oan ús leit, moat de regeljouwing wêr't dat kin,
ferienfâldige wurde.
Dat hawwe we ek fêstlein yn ús ferkiezingsprogram, dat yn novimber troch de
leden fêststeld is. As foarsitter fan de programkommisje mocht ik it earste
eksimplaar oanbiede oan Anne Douwe Bouma, ús jongste kandidaat by de earste
tsien. By de fyftich kandidaten op ús list binne in oantal nije jonge kandidaten dy't
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der nocht oan hawwe om wat foar de mienskip te betsjutten. Se sette har no yn
foar de kampanje. It is in lust hoefolle enerzjy oft dat bringt.
Wy hawwe as FNP Achtkarspelen earder oan it haadbestjoer foarsteld om
fanwegen de werkenberens nei bûten ta mear ienheid yn ús skriftlike en digitale
uteringen oan te bringen. Wy binne der dan ek hiel wiis mei dat we as ôfdielingen
it moaie materiaal fan it ûntwerpburo brûke meie. It is neffens ús ek in hiel goede
saak dat we op ynhâld werkenber binne. De fjouwer spearpunten fan de FNP
brûke wy ek yn ús kampanje, lykas de filmkes. Wy meitsje as FNP Achtkarspelen
sels ek filmkes. Op Facebook wie der al wat fan te sjen.
Noch efkes werom nei de iepening fan
it polityk seizoen. Nei de besite oan it
museum waarden we by de foarsitter,
Geart van der Velde, gastfrij
ûntfongen. We mochten buorrelje en
byprate en der wie in pubquiz makke
mei fragen oer de FNP en
Achtkarspelen. Wy sleaten ôf mei in
smaaklik buffet, kreas fersoarge troch
ien fan ús riedsleden. Wy meitsje gjin
reklame, mar it wie dik ynoarder,
Tjibbe. Want sa giet dat by ús: wat we
sels kinne, hâlde we gewoan yn eigen
hân.
No wie it fansels te ferwachtsjen dat it
yn dit nûmer by útstek it momint wie
om werom te sjen nei de ôfrûne
riedsperioade en foarút te sjen nei
By de iepening polityk seizoen (© Lys Visser)
wat komt. Bêste minsken, dat hie
fansels kind. Mar it is net myn fort, dat ik fetsje it efkes foar jimme gear: wy
moasten opposysje fiere mei fjouwer man, ien minder as de perioade dêrfoar.
Wol mei in sterke stipefraksje en adviseur. Wy hawwe tige ús bêst dien en hiel
wat ynhelle. Mar it wie bytiden heaterskjen en roppe oan dôvemansearen. Wy
hawwe poldere wêr't dat koe en mei de fûst op 'e tafel slein wêr't it moast. Wy
sette alles op alles mei de kampanje, want wy wolle wer yn it kolleezje komme,
omdat der yn ús eagen hiel wat better kin en moat. En dat, bêste minsken is fêst
net oars as oars, want my tinkt dat we dat eins allegearre gewoan wolle.
Foar bestjoer FNP Achtkarspelen, Lys Visser
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Fan de EFA
Yn de rige oer de susterpartijen fan de FNP yn de Europeeske Frije Alliânsje
dogge wy dizze kear ferslach fan de besite oan de SSW.

FNP docht ynspiraasje op by SSW yn Noard-Dútslân
Yn novimber wie it dan safier. Mei in moaie ploech FNP’ers binne wy ôfset yn de
rjochting fan Noard-Fryslân. Sintraal stie de besite oan en in konferinsje mei ús
EFA-susterpartij de SSW, dy’t as ûnderwerp hie: ‘Hoe kinne regionale partijen
meidwaan oan de lânlike ferkiezingen.’ De SSW hat ôfrûne septimber in sit
bemachtige yn de Dútske Bundestag.
Yn ús eigen partij steane wy op it punt om de diskusje opnij oan te gean*).
De parallellen mei de SSW wiene der op mear mêden, mar dêr letter mear oer.
Freed: de reis, de ûntfangst en de noflike sit
Freedtemoarn 19 novimber setten wy mei trettjin man/frou ôf. Bestimming?
Breklum, Noard-Fryslân, Sleeswyk-Holstein, Bûnsrepublyk Dútslân. Nei in koarte
stop yn Drachten gie it fia de Deutsche Autobahn rjochting it noarden. Om goed
16.30 oere stie yn Breklum midden op de dyk immen mei in Noard-Fryske flagge
te swaaien. It kongressintrum wie berikt. Neidat elkenien him de hotelkeamers
eigen makke hie, hawwe wy de jûns noflik mei-inoar trochbrocht yn Husum, de
haadstêd fan Noard-Fryslân. In plak fan sa'n 25.000 ynwenners, mei in eigen
brouwerij. Guon fan ús fielden har dêr tige thús. Under it genot fan wat gleskes
drinken binne wy noflik yn ’e kunde kommen mei de SSW’ers, ûnder mear mei
Flemming Meyer (de âld-foarsitter) en Sybilla Nitsch (de vice-foarsitter). Om 23.00
oere hinne hie it moai
west. Mei de
wittenskip dat wy op
sneon noch in drok
programma hiene,
binne wy wer nei it
kongressintrum ôfset
klearleit.
Janneke de Boer,
Tsjerk Bouwhuis en
Corrie Bergstra
binne der klear foar.
(© FNP)
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Sneon: kultuer en de konferinsje
De sneontemoarn stie yn it teken fan kultuer. Der wie in besite oan de NoardFryske seksje fan Ynterfryske Rie, de Frasche Rädj, dêr't wy in wiidweidige útlis
krigen oer hoe't de kulturele ferieningen harren mobilisearre hiene. Yn it
Platdútsk en Noard-Frysk wie it measte foar ús tige goed te folgjen.
Alderaardichst, al dy oerienkomstige wurden. Dêrnei hawwe wy it Nordfriisk
Instituut besocht. It suske fan ús eigen Fryske Akademy. Us waard al dúdlik dat wy
yn Fryslân eins befoarrjochte binne as it oer ús taal en kultuer giet. It kin fansels
altyd better, mar yn fergelyk mei it Noard-Frysk hawwe wy in knappe en stevige
basis. It pronkstik fan it ynstitút wie in gasteboek út 1837 mei de earste
fermelding fan de tekst: ‘Livre düed as Slaav'. Wêr kinne wy dy ek alwer fan?

Besite oan de Frasche Rädj (© FNP)

Om iterstiid hinne wiene wy yn it kongressintrum werom. De spanning rûn by de
measten fan ús al wat op. De technyk waard it gebou ynriden, de seal waard
omboud en om 14.00 oere wie it dan safier: de konferinsje koe begjinne en waard
ek nochris live útstjoerd fia de sosjale media fan beide partijen. Janneke de Boer
en Jochum Meester soargen dat it mei de media allegearre goed ferrûn.
It earste panel bestie út ús eigen Frank de Boer en Flemming Meyer, de âldfoarsitter fan SSW. Fan beide kanten waard it kiessysteem útlein. Flemming
Meyer makke dúdlik dat mar leafst 40% fan de stimmen op de SSW net út harren
tradisjonele jachtgebiet kaam en dat oeral yn Dútslân minsken sympaty hiene en
einlik hiel graach op de SSW stimme wollen hiene. Mar troch it Dútske systeem
koe dat net. Allinnich de ynwenners fan Sleeswyk-Holstein koene dat. It potinsjeel
fan de SSW wie einliks nocht grutter as de 55.000 stimmen dy't sy no krige
hawwe.
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Frank de Boer en Flemming Meyer (© FNP)

It twadde panel bestie út it nije Bundestag-lid Stefan Seidler en Sijbe Knol. Seidler
wie ûnderweis nei Kopenhagen en wy fia de digitale wrâld oanwêzich. Mei de
ynset om saken mear op eigen wize te regeljen en te dwaan kamen wy al gau út
op de Fryske oanpak. One size fits nobody. Passend by de skaal fan de Deenske
minderheid, mar lyksa ek yn ús eigen Fryslân. Op de fraach hoe't de hâlding foar
Seidler oer wie, waard dúdlik dat er yn Berlyn mei iepen earms troch de oare
partijen ûntfongen waard. De SSW mei ien stuoltsje tusken al dy oare grutte
fraksjes fan inkele tsientallen leden oant in pear hûndert leden ta. It waard al gau
dúdlik dat meidwaan op it lânlike poadium as grutste foardiel hat dat men de
minsken dêr fiele litte en bybringe kin hoe't de wrâld der út jins eigen perspektyf
wei útsjocht. Foar Fryslân is dat, mei 60% oant 70% fan de Keamerleden út de
Rânestêd, ek heech nedich. By de oare Dútske lanlike partijen komme ek
kandidaten út Sleeswyk-Holstein, mar dy
moatte altyd konsesjes dwaan, sei
Seidler. Dat is mei de Fryske Keamerleden net oars. Neffens Sijbe Knol binne
wy echt, we FNP are the real deal: no
doubt about it! De FNP is útnûge om
takom jier op besite te kommen by
Seidler yn de Bundestag yn Berlyn. Dy
útnûging waard fansels posityf yn
ûntfangst nommen.
Wouter Wouda trapet ôf (© FNP)
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Stefan Seidler en Sijbe Knol yn petear (© FNP)

Yn de lêste twa panels gie it oer de kampanje en de konklúzjes dy't wy út de
konferinsje lûke kinne. Tsjerk Bouwhuis en Marcel van der Wal hawwe mei de
SSW-pr-man Per Dittrich oer de kampanje praat. De SSW hat in eigen lûd yn de
kampanje brocht mei in knypeach nei it ferline. Neffens Dittrich kin men net méár
sosjaal wêze as de sosjalisten, net méár kristlik as de kristenen, mar moat men
útgean fan eigen krêft en it eigen lûd. Mei in Fikingskip en in geweldich moaie
kampanjespot waard de oandacht lutsen (sjoch fideo: SSW Wahlspot zur
Bundestagswahl 2021 - YouTube). Yn in wike tiid krige de SSW twahûndert
ynterviewfersiken, fan oer de hiele wrâld wei. Om de parse it gefoel fan de regio
te jaan waard dy op in stuit earne yn in útoarde yn it gebiet útnûge. Mei smoarge
skuon fan de swarte klaai en smoarge klean kaam de parse oan by de SSWpresintaasje. Dittrich: ‘It was fucking amazing'. Dúdlik waard ek dat fan it momint
ôf dat de SSW syn ambysje útspriek, dy enoarm groeid is, wat it tal leden
oanbelanget, mar der melden har ek nije kandidaten oan en de jongerein waard
ek aktyf foar de partij. Op de fraach fan de FNP oft earst de sifers nedich binne om
de stap te meitsjen of dat dy sifers krekt tanimme troch ambysje út te sprekken,
kaam it antwurd dat it twadde grif ek it gefal wie.
Om 17.00 oere hinne kaam de tige nijsgjirrige konferinsje**) ta in ein. Der waard
dien wurk makke mei Wurst, Schnapps und Käse. Jûns hawwe wy noch út iten
west op de seedyk by Slütsiil en hawwe wy ôfskied fan ús (nije) freonen nommen.
Takom jier bestiet de FNP sechtich jier en sil der ek in delegaasje fan harren by ús
op besite komme.
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Snein: it paad werom
De sneins binne wy fia de fearboat oer de Elbe nei Fryslân weromgien, mei in hiel
soad ynspiraasje, enerzjy, in flink tal ambassadeurs en in geweldich teamgefoel. Al
mei al wie it mear as de muoite wurdich!

Op de seedyk: Frank de Boer, Corrie Bergstra, Hanneke Jouta, Willem Hazewindus,
Tsjerk Bouwhuis, Jochum Meester, Janneke de Boer, Jan Pieter van der Velde, Bert Koonstra,
Wopke Veenstra, Marcel van der Wal, Wouter Wouda en Sijbe Knol. (© FNP)

*) Wêrom in nije diskusje? By de lêste provinsjale ferkiezingen barde der wat nuvers. It tal
minsken dat by de Steaten op ús stimde wie hast de helte minder as by de Wetterskipsferkiezingen, 23.000 om 39.000. De diskusje gie al lang net mear oer de regio, mar oer de
fraach hoe't minsken it kabinet-Rutte syn mearderheid ôfpakke koene. De striid om de
Earste Keamer lei in grut skaad oer de Provinsjale ferkiezingen. Yn al dat geweld mist de
FNP in dúdlike line nei De Haach. Sa die ek bliken út de evaluaasje fan Jannes van der Velde
ein 2019. De FNP is oeral fertsjintwurdige, oant yn de Europeeske Uny, mar is yn de
wichtichste Keamer fan it Nederlânske parlemint net oanwêzich. De diskusje is faker fierd
en faak sifermjittich ôfwiisd. Yntusken hat it FNP-haadbestjoer in nije wurkgroep ûndersyk
dwaan litten. Lykas it heart, sille de leden fan de FNP, ús fûnemint, der úteinlik oer teset
moatte.
**) De konferinsje waard mei mooglik makke troch de stipe fan de European Free Alliance
(EFA), de Europeeske partij dêr't FNP en SSW beide by oansletten binne. It projekt hat
finansjele stipe krige fan it Europeesk Parlemint. Foar de ynhâld fan projekt/konferinsje
binne FNP, SSW en EFA ferantwurdlik. It Europeesk Parlemint kin net oanspraaklik steld
wurde foar hokker gebrûk dan ek fan de ynformaasje dy't der útwiksele waard.
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Wurdsiker

Oplossing
De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.

Stjoer de oplossing foar 15 maaie 2022 nei frijb.ynfo@fnp.frl mei fermelding fan jo
namme en adres.
Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurdt in pryske ferlotte.
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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, Bûtenpost (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

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
Sijbe Knol, Sint-Anne (foarsitter)
06 3094 4415
s.knol@fryslan.frl
Wopke Veenstra, De Harkema
(vice-foarsitter)
06 1337 3729
w.veenstra@fryslân.frl
Rein van der Wal, It Surhústerfean
06 1591 2231
r.vanderwal@fryslan.frl
Gerben van der Mei, Tsjummearum
06 - 1548 0047
g.h.vandermei@fryslan.frl
Thom Feddema, Raard
(earste opfolger/kommisjelid)
06 3179 5791
t.feddema@fryslan.frl
Aant Jelle Soepboer, Nijewier
(stipefraksjelid)
06 2230 5899
a.soepboer@noardeast-fryslân.nl
DEPUTEARRE

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

Bram Bonnema, Frjentsjer (foarsitter)
___________________________________ 06 5426 2180
bbonnema@wetterskipfryslan.nl
EARSTE KEAMER (OPNL/OSF)
Yde Dijkstra, Ljouwert
Ton Raven, Geleen
06 5198 3449
email@tonraven.nl
ydijkstra@wetterskipfryslan.nl
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