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In nije Frijbûtser!  

Op oantrúnjen fan de Steatefraksje hawwe it 

haadbestjoer en de Frijbûtserredaksje besletten om ús 

Frijbûtser te feroarjen. Dat jildt foar it uterlik en foar de 

skoften tusken twa ferskiningsdagen. Oant no ta kamen 

der rûchwei acht Frijbûtsers it jier út en dat wurde no 

fjouwer. De nije Frijbûtser wurdt wol tsjokker. It formaat 

is ek nij. It wie in krantsje yn A4-formaat en dat wurdt no 

in lyts boekje yn A5-formaat. Nofliker om te lêzen en 

moai om te bewarjen. It wie wyt mei twa steunkleuren 

en wurdt no full color. It nije logo wurdt wat sterker delset en de ynhâld wurdt 

wat oars yndield. Ik sil wer in kollum skriuwe en elkenien dy’t der aardichheid oan 

hat, kin in stik nei de redaksje – frijb.ynfo@fnp.frl – stjoere. Mei de taalbonkjes 

rêde wy ús wol, dat komt altiten goed. 

De tiid tusken twa útjeften is wol langer wurden. Mocht der yn dy tuskentiid 

driuwend nijs wêze, dan wurdt in digitale nijsbrief stjoerd. As Steatefraksje, 

Wetterskipsfraksje, haadbestjoer, riedsleden, in wethâlder of boargemaster nijs 

hawwe dat hja bekend meitsje wolle en dat net op de kommende Frijbûtser 

wachtsje kin, dan giet dat yn in digitale nijsbrief nei de leden. De minsken, dy’t 

gjin e-mail hawwe, krije dy nijsbrief fia de gewoane post. Mar it giet altiten troch 

de hannen fan de Frijbûtserredaksje; dy sjocht it nei en makket de nijsbrief ree, 

dy’t dêrnei troch it partijkantoar ferspraat wurdt. Dêrfoar jildt dus ek opstjoere 

nei: frijb.ynfo@fnp.frl. De redaksje is yn dy sin frij, dat it haadbestjoer of in oare 

ynstânsje gjin ynspraak yn de artikels hat. Dy ynspraak hawwe de leden wol. As it 

jimme net noasket, wat de redaksje opnimt en skriuwt, kinne jimme dat op de 

Algemiene Ledegearkomsten sizze en dêr wurdt goed nei harke! 

Steate- en Wetterskipsferkiezingen 

No oer de ferkiezingen fan 20 maart foar de Steaten en foar it Wetterskip fan ús 

moaie provinsje. Der is in ôfgryslik soad wurk ferset troch de kampanjekommisje 

en alle helpers. Der is foar keazen om dizze loop saakkundigen fan bûten yn te 

skeakeljen, want de kampanjes wurde hieltiten profesjoneler. Yn de oanrin nei de 

ferkiezingen hawwe Corlienke de Jong, Johannes Kramer en ik om de pear wiken 

mailto:frijb.ynfo@fnp.frl
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byinoar west en harsenskrabbe oer de fragen fan de kampanje. Hoe, mei wa, 

wêrom en wat kin, wiene de fragen dêr’t in antwurd op fûn wurde moast. Wy 

hawwe doe besletten dat wy nije paden lâns gean soene. Dat hat letter yn it 

haadbestjoer oan ’e oarder west. Dy kar, om bûtensteanders dy’t saakkundich 

binne op it mêd fan partijstrategy en publisiteit yn te hieren, blykt goed te wêzen. 

De kampanjekommisje is fol lof oer dy mannen, dy’t ús no sûnt in pear moanne 

helpe. De hiele kampanje kostet fansels wol in soad jild, mar as wy wolle dat ús 

FNP, dy’t it goede mei de Friezen en Fryslân foar hat, in rynske útslach makket, 

dan is dat it jild wurdich. Wy tinke te witten wat goed is foar Fryslân, wy rinne net 

oan ’e hân fan De Haach, mar binne in partij fan grutske Friezinnen en Friezen, 

dy’t sels wol witte wat goed foar ús is! 

Cees van Mourik, foarsitter  

De sânwinning en bjusterbaarlike brieven 

De FNP krige twa brieven tastjoerd fan minsken út De Fryske Marren. Hja stimden 

altiten op oare partijen, mar dat is no nei de sândiskusje yn De Fryske Marren oer. 

Hja fernuverje harren net oer in stikje yn de Balkster Krante fan 28 febrewaris. Dat 

soene jo eins efkes lêze moatte.  

Sjoch https://balkstercourant.nl/artikel/993029/hoe-ver-wil-je-gaan.html.  

Hja lizze yn harren brieven it mislike hâlden en dragen fan de oare partijen yn de 

ried dúdlik út. GrienLinks wie, krekt as in soad oare partijen, altiten tsjin de 

sânwinning yn de Iselmar. It makket de kust stikken en bedjert it útsjoch. Mar 

VVD en CDA giene de striid oan en tsjinnen in moasje fan wantrouwen yn tsjin de 

FNP-wethâlders, dy’t harke hiene nei de ynwenners en net akkoart giene mei de 

fierdere sânwinning. Dy moasje fan VVD en CDA waard ek stipe troch GrienLinks. 

In draai dy’t foar de briefskriuwers net te ferklearjen is, en net allinnich foar 

harren.  

Hja skreauwen dat it net út te lizzen is dat twa hurdwurkjende en goede 

wethâlders opstappe moatte en ien fan harren ropt de lieding fan GrienLinks op 

om de GrienLinks-stipers fan de moasje dien te jaan. Foar de briefskriuwers is it 

dúdlik. By de kommende Steateferkiezingen geane harren stimmen nei de FNP, 

hoewol’t hja it net yn alles mei ús as FNP iens binne.  

Tige tank foar jimme brieven! 

Cees van Mourik, foarsitter 
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Nijjiersgearsit 2019 
 
Opteine start fan de ferkiezingskampanje op de Nijjiersgearsit yn Boalsert 
 
De jierlikse Nijjiersgearsit waard dit jier yn hotel-restaurant De Groene Weide yn 
Boalsert holden. De gearsit – diskear organisearre troch de ôfdieling Súdwest-
Fryslân yn ’e mande mei it kampanjetiim – stie yn it teken fan de start fan de 
kampanje foar de Steate- en Wetterskipsferkiezingen op tweintich maart. Faaks 
spitich foar de winterleafhawwers, mar 
geunstich foar de FNP, wiene de 
waarsomstannichheden ideaal foar in 
hege opkomst. Diskear gjin glêde diken 
lykas twa jier lyn doe’t de gearsit yn De 
Westereen in wike ferskood wurde 
moast... Sa’n santich leden wisten it 
paad nei de Gysbert Japicxstêd te finen. 
Sterker noch, it wie de dichter sels dy’t 
yn in santjinde iuwsk habyt de leden 
wolkom hjitte op it feestlike 
middeispart! Mar de FNP giet ek mei de tiid mei: foar de hiemside waard it folk by 
it ynrinnen yn it hotel filme troch in floatige FNP-flochster. 
 
De gearsit wie ynsafier oars as oars dat der moarns in ynhâldlik part oan foarôfgie. 
Dat waard sa’n sukses dat it bêst in tradysje wurde mei. It programma bestie út 
trije omgongen mei elk trije workshops. Omdat jimme warbere ferslachjouwer 
himsels net opdiele kin, wie er mar by steat en wenje dêr trije fan by. Dat wiene 
ien oer ûnderskate doelgroepen foar de kampanje ûnder lieding fan Douwe Gerlof 
Heeringa, oer de lânbou mei Thom Feddema en as lêste in ynlieding troch Jan 
Pieter van der Velde oer duorsume enerzjy.  
Douwe Gerlof makke ûnderskied yn fjouwer doelgroepen: it type Albert (de 
tradisjonele FNP’er), Lisette (de latinte FNP’er, jong en trendgefoelich), Frits 
(bewust tydlike FNP’er op basis fan de stimwizer) en Lucia (tafallige FNP’er op 
grûn fan wat krekt by de ferkiezingen aktueel is). Al dy groepen fereaskje in aparte 
oanpak.  
Feddema pleite foar in oergong fan de yntinsive nei de natuerynklusive lânbou om 
ûnder mear de greidefûgels te rêden. Mar boeren meie net it slachtoffer wurde. 
De yntinsive buorkerij is harren ommers ek mar optwongen troch EU-belied 
(Mansholt!), LTO en Rabobank.  
Van der Velde murk op dat duorsume enerzjy lânskiplik ynpast wurde moat. De 
enerzjytransysje moat gjin elitefeestje fan D66 en GrienLinks wurde op kosten fan 
it gewoane folk. Hy pleite yn it foarste plak foar enerzjybesparring (isolaasje), 

 
Gysbert Japicx hjit de FNP’ers wolkom 
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wynenerzjy op see (en net op lân) en sinnepanielen op dakken fan bedriuws-
gebouwen. Om in ein te meitsjen oan de betizing oer dit ûnderwerp sil de 
enerzjywurkgroep in koart en bûnich stik opstelle dêr’t de kandidaten de boer mei 
op kinne.  
 
Middeis wie it tiid foar it feestlik part ûnder lieding fan deifoarsitter Thea 
Hoekstra fan de ôfdieling Súdwest-Fryslân. Nei it sjongen fan it Frysk folksliet 
bestie it programma út peptalks fan ús roergongers Corlienke de Jong en 
Johannes Kramer en it útrikken fan prizen. Corlienke wol dat ambachtslju mear 
wurdearring krije. Dêr sil ynkoarten aksje foar fierd wurde op ’e Jouwer. Johannes 
is der as listlûker klear foar om jitris de útdaging oan te gean om de Steate-
ferkiezingen te winnen. Hy is ree op ’e nij deputearre te wurden, mar net te’n 
koste fan alles: sa net, dan mar yn de opposysje. Fierder wiene der taspraken fan 
Bram Bonnema, listlûker foar de Wetterskipsferkiezingen en Gerben Gerbrandy, 
kandidaat-senator foar de Earste Keamerferkiezingen. Bram pleite foar it 
oerheveljen fan it ynbarren fan de wetterskipsbelesting fan Grins nei in eigen 
Frysk belestingkantoar, Gerben stie al te popeljen om útein te setten as senator, 
hoewol’t der noch in lange gong te gean is foar’t er Hindrik ten Hoeve opfolgje 
kin.  
In hichtepunt wie it ûntbleatsjen fan it nije FNP-logo troch foarsitter Cees van 
Mourik. Oanslutend oerlange Cees de Sulveren Fyts oan Jacques de Vries út 
Raerd. Jacques, al jierrenlang frijwilliger op it Partijhûs hat dochs noch de tiid fûn 
om mear as fyftjin kear de wrâld om 
te fytsen. De Natoer- en Miljeupriis 
wie foar Anton van Wijk, foarsitter 
Coöperatie Duurzaam Heeg foar it 
opsetten fan in duorsume enerzjy-
sintrale yn Heech.  
De Nijjiersgearsit is ek altiten in 
soarte fan FNP-famyljereüny. Yn it 
skoft wie der tiid foar in smout 
petear en soarge it duo Hans Wempe 
en Jurjen van der Meer foar de 
breanedige muzikale ferdivedaasje. 
De Nije waard ek útsutele, de nije glimmer fan de Ried fan de Fryske Beweging.  
Ta beslút fan de gearsit folge it wenstige stamppotbuffet, betsjinne troch it 
treflike personiel fan De Groene Weide. Al om healwei seizen wie it miel beslikke 
en koe elkenien let en set werom nei hûs mei it gefoel dat de FNP in fruchtber en 
duorsum 2019 yn ’e mjitte giet. 
 

Jehannes Elzinga, skriuwer  

 
Jacques de Vries krige de Sulveren Fyts 
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Utnûging  
 

It haadbestjoer fan de FNP nûget jo fan herten út ta it bywenjen fan de  

Algemiene Ledegearkomste 
op freed 24 maaie 2019 om 20.00 oere 

yn Hotel Duhoux, Greate Buorren 4 te Wurdum. 
 
  
Wurklist 

 
 1.  Iepenjen en meidielingen 

 2.  Ferslach fan de Ledegearkomste fan 23 novimber 2018 (sjoch FB side 462) 

 3.  Utstel groep Hein Boersma c.s. oer foarlizzen koälysje-akkoart oan de leden  

 4.  Neibeskôging Provinsjale Steate- en Wetterskipsferkiezingen (20 maart 2019) 
en Earste  Keamerferkiezingen (OSF). 

 5.  Evaluaasje ferkiezingskampanje 

 6.  Evaluaasje koälysjeûnderhannelingen Deputearre Steaten 

 7.  Presintaasjes troch listlûkers Steaten, Wetterskip, OSF-Earste Keamer 

 8.  Jierferslach HB (komt noch mei e-post c.q. op te freegjen by FNP-hûs) 

 9.  Finânsjes 
– Mûnling ferslach Finansjele Kommisje 
– Mûnling ferslach Kaskommisje 
– Fêststellen jierrekken 2018 – begrutting 2019 

10.  Bestjoerssaken 

11.  Stân fan saken wurkgroepen Enerzjy, Twadde Keamerferkiezingen en 
Utwurking Fyzje 

12.. Omfreegjen 

13.  Sluten  
 
Ut namme fan it haadbestjoer, 
Jehannes Elzinga, skriuwer 
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Ta de neitins fan Jan Sybrens Reitsma 
 

Op 27 juny 2018 is yn Deinum ferstoarn 

ús warber lid Jan Sybrens Reitsma. Hy 

wie op tal fan mêden maatskiplik 

belutsen, ek by de FNP. 

Hy wie in tige Frysksinnich man. Mei de 

FNP hie er in spesjale bân, wat wol bliken 

docht út it feit dat er oan de FNP in 

grutte som jild neilitten hat: de helte oan 

de partij provinsjaal en de helte oan de 

ôfdieling Waadhoeke.  

Yn de FNP hat er benammen aktyf west 

yn de eardere gemeente Menameradiel, 

dêr’t er oant 1999 ta yn it ôfdielings-

bestjoer sitten hat. Reitsma wie in presys 

man en foaral in dwaner. Hy regele de 

struibrieven, stie altiten ree om se rûn te 

bringen, waar of gjin waar. De skriuwster 

fan de ôfdieling makke de ferslaggen fan gearkomsten, mar Jan hat se fjirtjin jier 

lang typt en kopiearre. Hy brocht de stikken altiten op deselde tiid werom, sadat 

de skriuwster se omstjoere koe.  

Hy hat ek sit hân yn it haadbestjoer en wie aktyf op it Partijhûs.Dêr holp er graach 

by it ynpakken en by oare wurksumheden. Wy koene tige op him oan, mar hy sei 

wol wêr’t it op stie. Hy besocht trou de ledegearkomsten, mar de lêste jierren wat 

minder troch syn efterútgeande sûnens.  

Jan hat nea troud west; yn syn wurksume libben wie er learaar. Hy is 83 jier 

wurden.  

 
Jehannes Elzinga, skriuwer 
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De kandidaten fan de FNP-Steatelist 2019 

1  Johannes Kramer (51), Sibrandabuorren 

 E-post: johannes.kramer@fnp.frl 

 

Wie de ôfrûne acht jier deputearre. Sette him yn 

foar iepenbier ferfier, leefber plattelân, natuer en 

lânbou. Achtet in leefber plattelân in spearpunt 

foar himsels en foar de FNP. Wol him de 

kommende fjouwer jier ek fûleindich foar de Fryske 

mienskip ynsette. 

 

2  Corlienke de Jong (53), Jutryp 

 E-post: c.dejong@fryslan.frl 

 Telefoan: 06 - 220 190 66 

 

Dosint op it Friesland College op It Hearrenfean. 

Komt troch staazjekoördinaasje yn in soad 

bedriuwen. Is ek trouamtner yn Súdwest-Fryslân. 

Sûnt 2015 Steatelid en fraksjefoarsitter, mei 

dêrnjonken Taal & Kultuur en Algemien bestjoer yn 

portefúlje. Wol har ynsette om Fryslân takomst-

bestindich te meitsjen en goed oer te dragen oan ús neiteam. 

 

3  Sijbe Knol (28), Sint-Anne 

 E-post: sijbe.knol@fnp.frl 

 Telefoan: 06 - 309 444 15 

 

Sûnt 2013 lid fan de FNP en fan 2016 ôf riedslid It 

Bilt/Waadhoeke. Wol klearstean as minsken in 

berop op him dogge. Is FNP’er omdat dy nei de 

ynwenners harket en wat foar harren docht. Is 

grutsk op Fryslân en hoe’t de Friezen mei-inoar 

omgean. Achtet betelbere en beskikbere 

(duorsume) wenningen en kultuer en sport ta syn spearpunten. Wol yn de Steaten 

de stim hearre litte fan de jongerein en dus fan de takomst.  

javascript:skarmail('c.dejong[fryslan]frl','','')
javascript:skarmail('sijbe.knol[fnp]frl','','')
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4  Sybren Posthumus (49), Reduzum 

 E-post: sybren.posthumus@fnp.frl 

 Telefoan: 06 - 302 266 84 

 

Studearre bedriuwskunde en hat in eigen 

bedriuwke as zzp’er. Hat earder op ferskate 

plakken wurke û.m. by de provinsje as belieds-

meiwurker. Sûnt 2002 polityk aktyf, earst as 

riedslid yn Ljouwert, letter yn Boarnsterhim en sûnt 

2011 yn de Steaten. Giet graach in tredde perioade 

oan, want it wurk is noch net dien! Syn oandachts-

punten binne ekonomy, rekreaasje en toerisme, finânsjes en Europa.  

 

5  Wopke Veenstra (56), Boelensloane 

 E-Post: wopke.veenstra@fnp.frl 

 Telefoan: 06 - 133 737 29 

 

Wie biologyske feehâlder, mar troch in ûngemak 

kin dat net mear.  

Siet foar de FNP seis jier yn it algemien bestjoer fan 

Wetterskip Fryslân.  

Waard yn 2015 Steatelid, dêr’t er de kommende 

perioade graach mei trochgiet. 

 

6  Rein van der Wal (60), It Surhústerfean 

 E-Post: rein.van.der.wal@fnp.frl 

 

Wie oarspronklik ûnderwizer. Is op dit stuit earste 

opfolger by de Steatefraksje fan de FNP en sit 

dêrneist yn de stipefraksje fan FNP yn Achtkarspe-

len, dêr’t er earder riedslid wie. 

Achtet de kearnwearde solidariteit as de 

wichtichste. Wol him yn de Steaten sterk meitsje 

foar ferkear en ynfrastruktuer, leefberens, 

iepenbier ferfier en sport. 

  

javascript:skarmail('sybren.posthumus[fnp]frl','','')
javascript:skarmail('wopke.veenstra[fnp]frl','','')
javascript:skarmail('rein.van.der.wal[fnp]frl','','')
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7  Gerben van der Mei (62), Tsjummearum 

 E-Post: gerben.van.der.mei@fnp.frl 

 

Waard nei syn stúdzje heaû en fiskaal rjocht yn 

Grins belestingadviseur yn leantsjinst en hat no 

alwer 25 jier in eigen praktyk. Wie acht jier riedslid 

foar de FNP yn Frjentsjerteradiel. Al jierren aktyf yn 

alderhande bestjoeren. Wol him mei de FNP 

ynsette foar it unike fan Fryslân, de Friezen, de 

mienskip û.m. foar it behâld fan foarsjenningen en 

in goede ynfrastruktuer. 

 

8  Albert Seldenrust (58), Ljouwert 

 E-post: albert.seldenrust@fnp.frl 

 Telefoan: 06 - 460 714 14 

 

Hat in it rike ûnderfining yn it bedriuwslibben yn 

management- en direksjefunksjes. 

Wol him yn de FNP sterk meitsje foar ekonomy, 

toerisme, rekreaasje, wurkgelegenheid en 

wolwêzen foar elkenien dy't beheind wurdt op it 

maatskiplik flak. Earst prate, mar dan dwaan! 

 

9  Thom Feddema (54), Raard 

 E-post: thom.feddema@fnp.frl 

 

Wurksum by Justysje yn de sirkulêre ekonomy. Stiet 

op de FNP-list: foar de stim fan Fryslân. Hoedzje en 

noedzje, grut wêze troch op it lytse te passen. 

Wol sa gau mooglik in ein meitsje oan de 

efterútgong fan ús bioferskaat en in lânboubelied 

mei takomst foar de boer. Mear fûgels mar gjin 

minder boeren! Wol ek goed Frysk ûnderwiis fan 

pjut oant universiteit.  

 

  

javascript:skarmail('gerben.van.der.mei[fnp]frl','','')
javascript:skarmail('albert.seldenrust[fnp]frl','','')
javascript:skarmail('thom.feddema[fnp]frl','','')
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10  Lisette Akkerman (36), Ferwert 

 E-post: lisette.akkerman@fnp.frl 

Wurket yn de útfeartsoarch en hat in eigen 

bedriuw yn coaching en training. 

Sûnt 2014 polityk aktyf, earst as FNP-riedslid yn 

Ferwerderadiel, en no yn Noardeast-Fryslân.  

Set har graach yn foar de natuer en it bioferskaat, 

de leefberens, behâld fan sport, kultuer en 

soarchfoarsjenningen foar jong en âld! 
 

 

11  Janke de Vries, Dunegea 
12  Klaas Fokkinga, Nes (NEF) 

13  Gea Iedema, Frjentsjer 

14  Bert Koonstra, Sweagerbosk 

15  Liskje Flapper, Burchwert 

16  Ate Eijer, Jobbegea 

17  Welmoed van der Werf, Dokkum 

18  Sicco Rypma, Blauhús 
19  Gerda de Vries, De Jouwer 

20  Leendert Ferwerda, Sint-Anne 

21  Ben Bruinsma, Sint-Anne 

22  Jeltsje Piersma, Nijemardum 

23  Jelle Gerbrandy, Drylts 

24  Anje Wester, Earnewâld 
25  Rikus Sinnema, Stiens 

26 Tsjerk Bouwhuis, Toppenhuzen 

27 Ferry van der Ploeg, De Westereen 

28  Jochum Meester, Sint-Jânsgea 

29  Aant Jelle Soepboer, Nijewier 

30  Jan Pieter van der Velde, Ryptsjerk 

31 Hanneke Jouta, Ferwert 
32  Chris van Hes, De Jouwer 

33  Alette de Jong-Kleefstra, Nijbrêge 

34  Ruurd de Graaf, Dokkum 

35  Aeltsje de Groot-Zantema, Stiens 

36  Jaap Postema, Dokkum 

37  Saapke de Groot-Voolstra, Ljouwert 

38  Jorrit Zondervan, Wâldsein 
39  Lyda Veldstra, Grou 

40  Bram Bonnema, Frjentsjer 

41  Jan Willem Tuininga, Stiens 

42  Wijbe Postma, Eastermar 

43  Corry Bergstra-Veldhuis, Snits 

44  Jan Dijkstra, Hitsum 
45  Annigje Toering, Mantgum 

46  Tjibbe Brinkman, Twizel 

47  Durk Durksz, Vegelinsoard 

48  Pytsje de Graaf, Ternaard 

49  Wout Zijlstra, Folsgeare 

50  Cees van Mourik, De Gaastmar 

Yllustraasje: Ysbrand Galama 
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De kandidaten fan de FNP-Wetterskipslist 2019 

1 Bram Bonnema (64), Frjentsjer 

Helle it útjouwersdiploma en hat goed tritich jier as 
útjouwer wurke. Wie dêrnei tolve jier wethâlder 
mei û.o. romtlike oardering, rekreaasje en toerisme, 
behear iepenbiere romte en finânsjes yn portefúlje. 
Wie yn dy tiid ek acht jier bestjoerslid fan de 
Feriening fan Fryske Gemeenten. 
Wol him yn it Wetterskipsbestjoer ynsette foar: 
- mear wetterberging om skea oan de natuer foar 

te kommen; 
- ynwenners mei lokale kennis belûke by it meitsjen fan plannen; 
- it prinsipe ‘de fersmoarger betellet’ mear betsjutting jaan; 
- in sûn finansjeel belied. Belesting net mear ferheegje as mei it ynflaasjesifer. 
 

2 Yde Dykstra (52), Ljouwert 

Is foar syn deistich wurk beliedsmeiwurker by de 

FNP-Steatefraksje op it Provinsjehûs. Is sûnt 2007 

mei in soad niget belutsen by de stipefraksje fan de 

FNP yn it Wetterskip. Sadwaande folslein op ’e 

hichte fan alles wat der omgiet yn it Fryske 

wetterbelied. Wol syn saakkundigens ynsette foar 

politike profilearring fan de FNP yn it 

Wetterskipsbestjoer. Wurket graach yn teamferbân, hâldt ferbining mei de partij, 

mar kin ek mei analytysk eachweid boppe de matearje stean. Makket goed 

beredenearre ôfwagingen yn it algemien belang en dat fan ús kiezers. 

 

3 Bert Vollema (51), Tsjom 

Is feehâlder. Wol foar de FNP yn Wetterskip Fryslân 

boerebelangen en natuerwearden byinoar bringe. 

Natuergebieten en boeren hawwe ferlet fan in 

wetterpeil dat past. Hy  wol him der sterk foar 

meitsje dat yn Fryslân genôch skjin wetter is foar in 

sûne lânbou en natuer sûnder grouwélige ferheging 

fan de lêsten. 
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4 Jan van der Kooi, Ryptsjerk 

Wie wurktúchboukundige en hat in brede 

bestjoerlike en politike ûnderfining.  

Wol syn bestjoerlike ûnderfining, romtlik en 

technysk ynsicht graach brûke foar lykwichtich 

wetterbehear yn in moai lânskiplik Fryslân, skjin, 

fruchtber, duorsum, en ekonomysk sterk.  

 

5 Wietske Poelman (46), Strobos 

Is sûnt 2013 belutsen by de FNP. Wie fjouwer 

jier riedslid yn Achtkarspelen en sawat trije jier 

meiwurker fan de Steatefraksje. Wie by alle 

seksje-oerlizzen Lân, Loft en Wetter.  

Folge de kursus Bestjoere by it Wetterskip. 

Wetterskip Fryslân beslacht ek in diel fan it 

Westerkwartier, de regio dêr’t se har yn thús fielt. 

‘Dan is ’t ja heul mooi dat ik ok plat proat’n kin!’ is se fan betinken. 

Earste frou ûnder de Wetterskipskandidaten. 

 

 6  Jeltsje Piersma, Nijemardum 

 7  Gabe Schaaf, Baard 

 8  Johannes van der Pal, De Lemmer 

 9  Wietze Lap, De Rottefalle 

 10  Age de Jong, Skearnegoutum 

 11  Annigje Toering, Mantgum 

 12  Sicco Rijpma,  Blauhús 

 13  Frank de Boer, Ljouwert 

 14  Geerling Schippers, Burgum 

 15  Sake van der Meer, Koatstertille 

 16  Poppe Hooijsma, Mildaam 

 17 Jaap Cuperus, Dokkum 

 18 Auke Bijlsma, Terherne 

 19 Jan van der Schaar, Tsjummearum 

 20 Durk Oosterhof, Drachten 
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De lêste sprint foar de einstreek 

troch Johannes Kramer 
 
Wy hawwe de wyn fol yn de seilen! De lêste wiken is de FNP in protte yn it nijs. 
De FNP’ers yn De Fryske Marren lieten sjen dat it harren mienens is as it oer it 
lânskip giet en wiene ree om dêr it plús foar te ferlitten.  
De lanlike peilingen jouwe oan dat CDA, VVD en D66 op in stevich ferlies 
ôfgeane. De PvdA wit dêr mar in bytsje fan te profitearjen. Dat jout oan dat der 
kânsen binne foar de FNP!  
 
No giet it om sichtberens 
De lêste wiken barst it lanlike geweld los, mar de FNP giet de dyk op en by de 
doarren lâns. Dêrta hawwe wy twa soarten posters en ek twa struibrieven dy’t 
hûs oan hûs yn Fryslân ferspraat wurde sille. Rûnom steane wer spandoeken.  
Us krêft sit yn it feit dat wy sterk bewoartele binne yn de Fryske mienskip. Dat is 
ús stille krêft en dy wurdt foarme troch alle kandidaten dy’t op de list steane.  
 

 
 

 
It boadskip: Lânskip, Fakmanskip, Mienskip 
De kampanje ferskoot no nei de folgjende en lêste faze. Dêr stiet de sichtberens 
fan de FNP sintraal yn. Wy hâlde fêst oan ús ynhâldlike útgongspunten: 
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1.  Lânskip en bioferskaat: meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk, set yn op de 
biologyske lânbou en it agrarysk natuerbehear.  

2.  Fakmanskip en ambachtslju: meitsje wurk fan it better tarissen fan bern dy’t 
ek wat mei de hannen foar de Fryske bedriuwen kinne. 

3.  Wenjen en libjen: foldwaande wenromte op ’e doarpen, romte foar ús 
jongerein om te wenjen en wille te hawwen.  

 
Earste Keamer 
Fansels hawwe wy ek noch ús geheime 
wapen: Gerben Gerbrandy, de man fan en 
foar Fryslân yn de Earste Keamer. Yn 
Achtkarspelen en SWF wurde spesjale 
spandoeken delset om him oan te priizgjen. 
In protte kiezers freegje wat de FNP yn de 
Earste Keamer docht. It antwurd is dan 
fansels: foar de Earste Keamer kieze wy ek foar Fryslân en foar Gerben Gerbrandy.  
 
Wetterskip  
Foar de Wetterskipsferkiezingen is ús útgongspunt: in feilige seedyk is fan 
nasjonaal belang. Dêr moatte alle kustprovinsjes oan meibetelje. No kriget Fryslân 
as kustprovinsje in iensidige rekken fan 30 miljoen. Dat is ûnearlik.  
It wetterpeil yn it feangreidegebiet moat ferhege wurde. It fean behâlde en 
minder CO2-útstjit. Mear wetterberging om yn drûge simmers skea oan de natuer 
foar te kommen. Genôch wetter om it lân bereine te kinnen. 
Om mear draachflak te krijen moat it Wetterskip gebrûk meitsje fan de kennis en 
kunde fan minsken út it gebiet. De FNP fynt ek dat de belesting net mear ferhege 
wurde moat as mei it ynflaasjesifer. Ekstra taken wurde goed tsjin it ljocht 
hâlden.  
 
De dyk op! 
De ôfdielingen hawwe oanjûn de lêste twa wykeinen foar de ferkiezingen de 
kiezers op te sykjen. Wolle jo witte wêr’t se stean? En wolle jo ek meihelpe? Nim 
dan kontakt op mei jo ôfdieling.  
 
Foar de thúsbliuwers....  
Om mear mei te krijen fan ús Steatekampanje hoecht men net perfoarst de dyk 
op. Us reklamefilm komt by de Omrop op telefyzje. En dan hawwe wy noch ús 
FNPodcasts, ús eigen FNP-radioprogramma dy’t op de telefoan en de kompjûter 
te beharkjen binne. De twadde podcast is no ek út en giet oer de memmetaal.  
Mar hoe dan ek: stim op 20 maart wol op de FNP! 

Sjoch foar mear ynformaasje en ôfharkjen op https://www.fnp.frl/frysk/bloch/6/ 

https://www.fnp.frl/frysk/bloch/6/
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FNP: doarpsmûnen op see 

Yn de oanrin nei de Steateferkiezingen wolle hast alle partijen nije wynmûnen op 
lân tastean. De FNP net.  

Ferduorsumje moatte en wolle we allegearre. It klimaat ferget dat we nije en 
fierdergeande maatregels nimme om ús gea, bioferskaat en wenomkriten behâlde 
te kinnen. Boppedat moatte we ek nochris fan it gas ôf.   

Wynmûnen kinne fansels helpe. En sterker noch, doarpsmûnen jouwe in direkte, 
lokale en earlike boost oan de needsaaklike enerzjytransysje. Mar Fryslân mei gjin 
twadde Flevolân wurde. Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk! De rêst en de 
romte fan ús provinsje binne in pree. In hiel soad minsken wurdearje en koesterje 
dat. It is de wichtichste romtlike kwaliteit dy’t we hjir noch hawwe. Boppedat krije 
in protte minsken fysyk en mentaal lêst fan de tûzenen draaiende wjukken oan de 
hoarizon. 

Alle transysjes hawwe harren útfallen. It doel hilliget gauris de middels. By de 
omskeakeling fan koalen nei gas wie elkenien yn it begjin bliid. Folle letter die 
bliken dat de gaswinning foar in gigantysk probleem soarge yn Grinslân. Dêrom 
moatte we no ek net yn sân hasten yn ien slach ús hiele wrydske lânskip 
fergrieme.  
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Mar wat dogge we dan wol? Hjir en dêr kin fansels bêst in doarpsmûne sûnder dat 
it ynienen op Flevolân begjint te lykjen. Mar as ien doarp in (hegere) mûne hawwe 
mei, dan hawwe oare doarpen dêr ek rjocht op. Troch sa’n presedintwurking 
driget Fryslân wol in twadde Flevolân te wurden.  

De FNP kiest dêrom foar nije doarpsmûnen op see: in wynpark mei mûnen dêr’t 
doarpen yn dielnimme kinne. Mei de opbringst kin it doarp moaie dingen dwaan. 
Troch mûnen te klusterjen wurdt der op ûnderhâlds- en ferfangingskosten 
besparre. En troch in mienskiplik park te bouwen is der ek in fikse subsydzje út de 
lanlike SDE-pot mooglik. Soks soe de mearkosten fan bouwen op see 
kompensearje kinne. It soe dan foar it earst wêze dat ynwenners fan dy subsydzje 
profitearje, want oant no ta profitearret inkeld it bedriuwslibben derfan.  

De Provinsje moat it foartou nimme en it mooglik meitsje. Faaks kin sa’n park yn 
’e mande mei Grinslân en Drinte útfierd wurde. Us susterpartij Groninger Belang 
stipet it idee al. Sa kinne alle doarpen profitearje fan subsydzjes en wurde 
boargers holpen by de enerzjytransysje. En, faaks noch it alderwichtichst, ús 
lânskip, ús 'Griene Goud', wurdt net fierder fergriemd.  

Johannes Kramer, listlûker Steateferkiezingen 

 

  

Mei-inoar. De hannen út ’e bûse. 

Dat dwaan wat it lânskip, de natuer, 

ús mienskip nedich ha. 

It goede behâlde. 

Foarút buorkje! 

En as it tsjinwierret, op ‘e nij besykje. 

Alle dagen wurkje oan it moaiste lân fan ierde. 

In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld. 

Falle, wer oereinkomme, in eigen paad fine. 

Om gouden medaljes te heljen. 

Om leaf te hawwen. 

Fan it Waad oant de Wâlden. 

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden. 

Foar prutsers en pielers. 

Foar masters en juffers. 

Lit ús libje. 

Foar de stim fan Fryslân. 

anonym 
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FNP-jûn foar nije en oare leden 

op 1 april 2019 om 19.30 oere 

yn it Provinsjehûs  
 

De kaderkommisje wol de minsken dy’t dit jier of ferline jier lid wurden binne fan 

de FNP graach de mooglikheid biede om wat mear mei de FNP yn de kunde te 

kommen. 

Jo krije dus de kâns om yn lyts fermidden fan alles te freegjen oer bestjoerlike en 

politike saken fan de partij, want de Steatefraksje en it haadbestjoer wurkje mei 

oan dizze jûn. 

Om it ekstra nijsgjirrich te meitsjen hâlde 

wy dizze jûn yn it Provinsjehûs as gasten 

fan ús Steatefraksje. Der stiet ek in 

rûnlieding op it programma. 

Minsken dy’t al langer lid binne en hjir ek 

belangstelling foar hawwe, binne ek 

wolkom. 

Wy wolle graach witte op hoefolle 

persoanen wy rekkenje kinne, dêrom 

graach sa gau mooglik oanmelde. Yn alle 

gefallen foar 23 maart.  

Dat kin fia: kader.ynfo@fnp.frl of  

telefoan: 058-250 15 64.  

Dy’t him oanmeldt kriget fan tefoaren 

berjocht oer it hoe, wat en wêr. 

 

  

 

Provinsjehûs. Foto Wikimedia Commons 
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Skôging FNP-fraksjefoarsitter 

Op 10 desimber 2018 hat Jan van der Kooi, út namme fan de FNP-fraksje yn it 

Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân, yn syn skôging nei oanlieding fan de 

begrutting 2019 krityske opmerkingen makke.  

Oangeande de útfierins-, kontrôle- en hanthaveningstaken fan it Wetterskip hat 

de fraksje wurdearring foar de oanpak fan it Deistich Bestjoer (DB) en it geduld 

fan de amtners, mar nettsjinsteande dat konstatearret de fraksje ek dat tal fan 

saken net rjocht fan ’e grûn komme en ekstra tiid en jild kostje. De 

kostebehearsking by sok opûnthâld sil dêrom opnij besjoen wurde moatte. 

De fraksje freget oft de wetjouwer wol op syn plak is as it giet om de útfiering fan 

de Kaderrjochtline Wetter (KWR). It Algemien Bestjoer is ferplichte om de dêryn 

opdroegen taken út te fieren, mar kin neat ôftwinge. Dêrtroch rint it Wetterskip 

jild mis en moat it boeten betelje út eigen belestingsmiddels. Troch sa’n selde 

obstruksje is der noch hieltyd in tekoart oan wetteropfang. Dêrom is de FNP fan 

betinken dat der gau in Grûnbank by Provinsje komme moat. 

No’t der al in beslút nommen is oer de oanpak fan it feangreidegebiet mei 2,5 

miljoen euro, is der ynienen ek sprake fan skeaflankearjend belied. De fraksje wol 

witte oft der ek in flankearjend beliedsplan komt foar skea oan fundaasjes fan 

gebouwen en wegen. It Wetterskipsbestjoer liket der troch kosten en wer nije 

ideeën mar min fet op krije te kinnen. 

Mei soarch foar berging hat it DB in eigen ferantwurdlikheid om wetter op hegere 

grûnen fêst te hâlden en wetteroerlêst yn polders en boezem foar te kommen. 

Wat is der yn de no hast ôfrinnende bestjoersperioade bard? It Mearjierreplan 

Hanthavening 2018-2022 kin men alle kanten mei út. Wat smyt it op, is de fraach. 

It nimt in protte tiid, sûnder dat in útkomst foar genôch berging garandearre 

wurdt. 

De fraksje konstatearret dat der fan alles dien wurdt om de klimaatferoaring yn 

tinken en planútfiering te akseptearjen, mar warskôget dat soks net te’n koste fan 

alles gean mei en ek net op kosten fan de minst draachkrêftigen. 
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De drûchte fan simmer 2018 hat oan it ljocht brocht dat it net fanselssprekkend is 

dat der altyd foldwaande swiet wetter is. Der moat troch peilbehear, direkte 

opfang en gebietsberging foar soarge wurde dat der romte is foar foldwaande 

swiet wetter. De FNP-fraksje is fan betinken dat bestjoer en meiwurkers fan it 

Wetterskip har yn de drûchtekrisis goed ynspand hawwe om elkenien te 

ynformearjen en troch in earlike ferdieling grutter skea foar te kommen. 

Evaluaasje fan fjouwer jier bestjoeren  

Nettsjinsteande de grutte ynset fan it Nij Finansjeel Perspektyf muoit it de FNP-

fraksje dat Wetterskip Fryslân net yn in finansjeel oantreklike posysje terjochte 

kommen is. De les is dat by ambysjes fuortdaliks de finansjele kant dutsen wêze 

moat. By it mearjierre-perspektyf 2015-2021 hat de FNP warskôge foar hege 

kapitaalslêsten yn de takomst, as gefolch fan it oanpassen en fernijen fan gemalen 

en de kosten fan wâlen en kaaien troch it sakjen fan it meanfjild. De 

befolkingskrimp, en dus minder meibeteljende ynwenners, en de hegere kosten 

fan primêre diken bringe mei dat wy net werom kinne nei legere 

wetterskipslêsten. 

De FNP-fraksje komplimintearret de organisaasje mei de ynlieding by de 

begrutting 2019. Dêr steane moaie dingen yn, lykas beëage resultaat en 

beärgumintearre doelen. De wichtige beliedsstikken en de projekten dy’t de lêste 

jierren útfierd binne hawwe alle wurdearring fan FNP, mar de skuldeposysje en de 

risiko’s nimme ta en de reserves nimme ôf. Kinne wy dat trochskowe nei it nije 

bestjoer? Of rinne wy dat foar de fuotten as wy mei dizze begrutting ynstimme?  

Ferskate partijen, de FNP ek, hawwe it DB punten oanjûn om nochris te besjen 

wêr’t yn de begrutting wat temporisearre wurde kin. Wy hiene de hoop dat it DB 

nei oanlieding fan dy opmerkingen yn de mienskiplike kommisje guon saken en 

ambysjes bystelle soe. Spitigernôch is dêr gjin gehoar oan jûn!   
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Alles is polityk  

Yn de Frjentjerteradielster riedsgearkomste fan 5 juny 

2008 waard in moasje fan de PvdA-fraksjefoarsitter 

Maarten de Bok oannommen. Syn útstel, ‘rjocht te 

dwaan oan de oarspronklike doarpsnammen’, wie 

tekene fan PvdA, CDA en FNP. Mar yn de riedsgear-

komste fan 18 juny it jiers dêroan, woe it CDA neat mear 

fan de moasje witte. De Bok wakker teloarsteld. En dêr 

bleau it by: gjin sprake fan ‘polityk ûnbetrouber CDA’, en 

yn it kolleezje gjin feroaringen. 

Yn de marregemeente is de FNP-polityk ûnbetrouber neamd en moasten de FNP-

wethâlders opstappe. It CDA hie noch wol wat fatsoen leare kinnen fan de PvdA 

en de FNP destiids yn de Frjentsjerteradielster riedseale. De beide FNP-

wethâlders Durksz en Stoker wiene gjin fraksjeleden, se wiene sadwaande net 

mandélich yn en net ferantwurdlik foar de FNP-draai. Likegoed woe it CDA fan 

beide mannen ôf. 

Alles is langer polityk, mar CDA-polityk is net alles. 

Bertus Jans Postma, Bitgummole 
 

  
 

Fragen oan de leden  

Wat tinkt jim fan de nije opset fan de Frijbûtser? 

Is it in ferbettering of krekt net? 

Wat soene jimme oars hawwe wolle?  

Wat misse jimme? 

 

Sjoer jim antwurd foar 1 juny nei frijb.ynfo@fnp.frl, dan kinne wy dêr faaks foar it 

folgjende nûmer al wat mei dwaan. 

  



23 

FNP-adressen 
 

FNP-hûs, Obrechtstrjitte 32,  
8916 EN Ljouwert 
Antwurdnûmer 5034, 8900 VB Ljouwert 
(058) 213 14 22, fnphus@fnp.frl 
Buro: Tjibbe Brinkman, Twizel 
(0511) 54 22 73, tjibbe.brinkman@fnp.frl  
It FNP-hûs is iepen op tiisdeis en 
tongersdeis fan 10.00 oant 14.00 oere 
Bankrekken: NL21 RABO 0305 0145 28  
Ynternet: www.fnp.frl 
 
HAADBESTJOER 
Cees van Mourik, De Gaastmar (foars.)  
(0515) 46 93 93  
cees.van.mourik@fnp.frl 
Jehannes Elzinga, Frjentsjer (skriuwer ) 
(0517) 23 45 24  
jehannes.elzinga@fnp.frl 
Eddie de Vries, Drachten (ponghâlder) 
(0512) 52 53 92 / (06) 55 33 17 17,  
eddie.de.vries@fnp.frl 
Jaap Cuperus, Dokkum 
(06) 22 45 83 22  
jaap.cuperus@fnp.frl 
Cees Nieboer, Tsjerkwert 
(0515) 57 96 57  
cees.nieboer@fnp.frl 
Annigje Toering, Mantgum  
(058) 25 015 64  
annigje.toering@fnp.frl  
Hendrik de Vries, Stiens  
(06) 14 98 55 56  
hendrik.de.vries@fnp.frl 
 
STEATEFRAKSJE 
p/a Provinsjehûs, (058) 292 58 03 
fnp@fryslan.frl 
(fakatuere), fraksjemeiwurkster 
Yde Dijkstra, beliedsmeiwurker 

fraksjeleden 
Corlienke de Jong, Jutryp (foarsitter) 
(06) 22 01 90 66  

c.dejong@fryslan.frl 
Sybren Posthumus, Reduzum 
(0566) 60 29 28 / (06) 30 22 66 84 
s.posthumus@fryslan.frl 
Wopke Veenstra, Boelensloane 
(0512) 34 27 70  
w.veenstra@fryslân.frl 
Klaas Fokkinga, Nes (D) 
(06) 20 03 35 81  
k.fokkinga@fryslan.frl 
Rein van der Wal, It Surhústerfean  
(earste opfolger) 
(06) 15 91 22 31  
r.vanderwal@fryslan.frl 
 
DEPUTEARRE 
Johannes Kramer, Sibrandabuorren 
(06) 15 61 20 55  
j.kramer@fryslan.frl 
 
WETTERSKIPSFRAKSJE 
Jan van der Kooi, Ryptsjerk (foarsitter) 
(06) 28 62 58 13, jan.van.der.kooi@fnp.frl 
Sake van der Meer, Koatstertille 
(06) 23 25 06 19 
sake.van.der.meer@fnp.frl  
 
EARSTE KEAMER (OSF) 
Hindrik ten Hoeve, It Hearrenfean  
(06) 29 48 02 72 
hendriktenhoeve@osfractie.nl 
 
FNP-JONGEREIN  
www.fnpj.frl 
Sytze Kobus, Earnewâld, kontaktpersoan 
(06) 46 31 82 34, jongerein@fnp.frl 



 


