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Bêste FNP’ers, freonen en freondinnen, 
 
Prachtich dat jimme hjir fannemiddei sa manmachtich op de Lemmer kommen binne 
om as ien famylje meielkoar it nije jier te fieren! 
 
Yn it foarste plak, minsken,wol ik jimme út namme fan de hiele fraksje, de deputearre 
en ús beide meiwurkers Yde en Janke , in prachtich,suksesfol en sûn nijjier 
tawinskje. 
  
In nij jier ,foar ús as fraksje wer in nije útdaging .En wolle wy de saken dy ’t wy as 
FNP sa wichtich fine, foar  elkoar krije dan kin dat  allinne slagje  at wy dy meielkoar 
oan geane mei jimme, mei ús ôfdielingen en ús wethâlders en riedsleden .Meielkoar, 
foar ús kin dat no ek  troch goed oparbeidzjen mei ús kolleezjematen fan de PvdA en 
it CDA. 
Dêrby sille maatskiplike feroaringen op it mêd fan bestjoer, soarch en ûnderwiis ús 
allegedurigen foar de kar stelle: wat docht de FNP ? Sette wy de hakken yn de grûn 
of moatte wy meibewege ? Liedend foar de FNP moat wêze:datjinge dat  it bêste foar 
Fryslân en de minsken is. 
  
Nei hast 50 jier hat de FNP yn 2011 ferantwurdlikens naam foar it Fryske provinsjaal 
bestjoer.  Dat is bysûnder. 
Yn it koalysjeakkoart “nije enerzjy foar Fryslân”mei as ûndertitel “ jins dreamen no, 
jins skiednis skielk “stiet foar it earst neamd dat taal en kultuer in kearntaak is fan de 
provinsje Fryslân.En dat is ek bysûnder. 
 
 
It is dúdlik: de minsken witte de FNP te finen, omdat de FNP docht wêr ’t se foar stiet 
en opkomme wol foar Fryslân en de Friezen. Foar de Omrop,Tryater,de Fryske 
Akademy,de Afûk en Tresoar, ensafh. Wat hat ús aksje by Omrop fryslân wat 
losmakke by de minsken.! De petysje is al tekene troch mear as 10.000 minsken . En 
juster fertelde Jan Koster my , dat der yn ien kear al wer sa ‘n 400 bykaam wiene. 
Den Haach  mei ús ús omrop net ûntnimme .Yn de steaten fan 19 desimber is ús 
moasje hjiroer unaniem oannaam en fuortendaliks nei Den Haach stjoerd.  
Us politike koers giet ergens oer en dat rekket de minsken. 
 
Mei it oantreden fan it nije Haachse kabinet ,waard dúdlik dat it fuortbestean fan 
Fryslân wer yn de kiif steld wurdt. 
Fryslân opheffe, sa ’t se yn it Haachse  wolle, Fryslân opheffe? Dat nea,never,noait. 



It ryk moat gewoan syn ferplichtingen neikomme, sa ‘t dat yn it minderhedeferdrach 
beskreaun stiet. De Friezen binne 
ommers de iennichste erkende minderheid yn Nederlân.  
Dat ferdrach moat neilibbe wurde. Nederlân hat tsjin Europa sein, dat se har bine 
oan de ferplichtingen oangeande wet,regeljouwing en finansiering foar it Frysk en de 
Friezen. Mar wat keallet it swier!  
 
De goarre fan de skaalfergrutting, it  opskalen, hat den Haach en de bestjoerders 
folslein yn de macht. Wat dat foar de minsken betsjut dêr male se net om! Har 
eachweid rikt net fierder as de rânestêd,útsein yn ferkiezingstiid.    
 
Bêste FNPers, miskien wurdt  it tiid dat wy ús beriede en doch sels mei oan de 
twadde keamerferkiezings ,no ’t de Haachse partijen it kear op kear ôfwitte litte.  
 
Want dêr giet it ús om:wy wolle in sterk Fryslân mei eigen foech en middels! In 
Fryslân,dat har net fuort besunigje lit, mar in stevige Provinsje, dy ’t sels  mei 
problemen as krisis en krimp rêdt.In belutsen Provinsje, ticht by de minsken. In 
selsbewuste Provinsje mei in iepen finansjele húshâlding. Mei Nuonjild, dat fan 
Fryslân en de Friezen is. Wy  litte ús dat net ûntfytmanje! 
Pake en beppejild dat fan en foar de Fryske mienskip is en allinne frijmakke wurde 
moat at it  werom komt by de Friezen. Frysk jild moat de Friezen te’n goede komme 
of net soms! Ynkoarten sille wy it hjir yn de steaten oer ha. 
 
Freonen, sa om de krystdagen en de jierwiksel hinne,wol men noch wolris werom 
sjen op it jier 2012. 
Wat ha wy no eins mei it kolleezje en yn de steaten –wy sitte no sawat op de helte yn 
dizze kolleezjeperioade-behelle? 

- it spoar HDG is fan de baan 
- 27 miljoen eigen jild foar de natoer. 
- .frl komt der 
- grut taalûndersyk stân fan saken fan it Frysk 
- ophâlden mei de kearnsônes. 
- ekstra jild foar greidfûgelbehear en greidfûgelundersyk 
- moasjes lytse skoallen, fryske sikehuzen en soarch. 
- yntegraler wurkje mei streekagenda ’s en gearwurkingsagenda ‘s  
- trochgeande line meartaligens fan 0 oant 18 jier. 
- kontakten mei oare fryslannen 
- by begrutting 150tûzend foar de omrop (satelyt en dramasearje) 
- In ûndersyk nei flottere treinferbining fan Harns nei Hamburch 
- in miljoen foar lytsskalige maatregels duorsume enerzjy 
- moasje oer lânsdielen. 
- jild foar in dassetunnel en ferkearsknipepunten io Littenseradiel 
- wy ha sa ‘n 20 skriftelike fragen steld  
- En net te ferjitten  50 miljoen beskikbersteld foar Thialf mei in 

breedoannommen moasje fan ús om fan Thialf in ikoan fan duorsumens te 
meitsjen. De ambysje foar  beide banen stiet noch oerein. Dêrneist wolle wy 
ek in nije iishal yn Ljouwert, sadat wy de takomst treast binne wat it iis yn 
Fryslân oanbelanget. Reedriden heart by ús. 

 
Freonen, 



It nije jier is wer úteinset.It is tiid om ek efkes yn de takomst te sjen.Foar ús fraksje 
feroaret der mei yngong fan it nije jier yn elts gefal dat AnnaMartha as steatelid 
ophâlde sil. Dat is spitich. Wy wolle har tank sizze foar har wurk en ynbring . Foar har 
yn it plak komt Auke, dy ’t as steatelid en earste opfolger al in bult ûnderfining op 
dien hat en mei Sybren, Jan en my no wer yn de steatebankjes komt te sitten. Wy 
binne bliid dat wy aanst mei Liskje as earste opfolger en ús betûfte meiwurkers it 
steatewurk fuortsette kinne. 
Foar de Provinsjale polityk steane der ek in tal wichtige saken oan te kommen. Yn it 
foarste plak de grouwelige besunigingen, dêr ’t it ryk mei komt en noch komme sil. It 
skatkistbankieren en de wet HOF sille nei alle gedachten bot yngripe op it provinsjale 
húshâldboekje.  
Fierders sille wy ús  ynkoarten  bûge oer in tal wichtige ûnderwerpen foar de FNP: û 
o de yntegrale nota taal,kultuer en ûnderwiis, it grûnbelied, de wynmûnen, de 
skaalfergrutting fan molkfeebedriuwen, de KHS,de UCF,breedbân en fansels de 
kadernota en begrutting. 
 
Foar de FNPfraksje bliuwe taal,kultuer en lânskip de wichtigste spearpunten. 
Mar ek in goed ekonomysk klimaat bliuwt foar Fryslân fan it grutste belang. Hoe 
geane we om mei de gefolgen fan de krisis? It MKB is hjir de motor fan de fryske 
ekonomy. De FNP wol net mear iensidich ynsette op kennisekonomy en 
kennisynstituten ,mar ek mear omtinken jaan oan de ambachtsekonomy. 
En fansels wolle wy dan benammen fryske bedriuwen ynsette by it útfieren fan de 
provinsjale plannen om sa de wurkgelegenheid yn Fryslân ekstra omtinken te jaan. 
 
Fryslân is de moaiste Provinsje fan Nederlân en dat wolle wy sa hâlde. Foar de FNP 
is it lânskip dêrby in pylder. It lânskip is fan ús allegearre. Itis ek in ekonomyske 
motor, mear as guon wol ha wolle.Der wurdt omraak fernield ûnder it mom fan 
foarútgong .Mar wat ien kear fuort is , krije wy net werom.  
Wy wolle dêrom ekstra ynvestearje yn dat lânskip.De ekonomy fan inkeld mar groei 
moat no de ekonomy fan bloei wurde! 
 
Dat freget fan ús as partij  in bewuste kar foar lânskip en dus foar de minsken. 
 
De FNP is dêrom in mienskipspartij, dy ’t selsbewust mei in konsekwinte en 
konstruktive positive polityk in oantal wichtige saken foar Fryslân berikke wol. It wie 
ús idee om in steatekommitee Frysk yn te stellen om sa ienriedich yn De Haach te 
lobbyen foar it Frysk yn de grûnwet en om it  foech foar it Frysk nei Fryslân te krijen. 
Mar wy woene  ek al in Fryske universiteit,de trijetalige skoallen, de 100 frysk- en 
meartalige pjutteboartersplakken en it taaltaske mei ynfo oer de wearde fan 
meartaligens foar de heiten en memmen, de eintoets Frysk foar de basisskoallen.Us 
krewearjen foar mear draachflak foar it Frysk hat fertuten dien, mar dat sil yn de 
takomst noch wol trochgean moatte.We sille op ús iepenst bliuwe moatte, want de 
status en it plak fan ús taal is noch lang net fanselssprekkend. 
 
De FNP is in echte mienskipspartij, dy ’t tsjin de stream yn, op eigen krêft, meielkoar 
en fan ûnderen op in oantal wichtige saken beskreppe wol. 
Wat mienskip betsjut foar minsken dat ha wy sjen kinnen by it drama yn Aldwâld en 
Raerd. Dêryn is Fryslân oars, de mienskip nimt sels de rezjy en lost it sels op. 
Wy binne as gjin oare partij bewoartele yn dy Fryske mienskip en witte wat dêr libbet. 
Wy bliuwe by ússels en harkje goed nei de minsken ,want  dêr binne wy mei ferbûn. 



dat diene wy, dat dogge wy en sille wy dwaan ek yn dit nije jier! 
 
Bêste minsken, 
Nije wike giet it wer oan. Ik winskje ús allegear in poerbêst 2013 ta. 
 
 
5 jannewaris 2013 
Annigje Toering  
Fraksjefoarsitter FNP 


