
Taspaak op de Algemiene Ledegearkomste, 31 maaie 2013   

 

Bêste minsken, freonen, 

 

Yn ’t foarste plak wol ik jim tige tank sizze foar it yn my stelde fertrouwen. Ik 

sil myn bêst dwaan en my ynsette foar de FNP en foar Fryslân. It hat neffens my 

in goede saak west dat ik fan de nijjierssit op 5 jannewaris ôf yn DB en HB 

meidraai. Sa leare jo de doelstellings fan de FNP en de minsken mei wa’t wy de 

doelstellings realisearje wolle, goed kennen. Fansels haw ik earst ek de ‘Gouden 

Glimmer’ lêzen en it boek fan Kerst Huisman oer 40 jier Fryske Nasjonale 

Partij.  

Ik haw sjoen dat Nynke Beetstra in hûd fol wurk foar de FNP ferset hat. 

Nynke regelet werklik alles en tinkt oeral om. Mei de DB-leden, sekretaris 

Aeltsje de Groot en ponghâlder Gerrit Idsardi, en fansels de oare HB-leden wol 

ik graach in goed team foarmje. 

 

Wat is myn doelstelling foar de kommende fjouwer jier? 

Yn de ôfrûne tiid ha wy yn de troch it HB ynstelde wurkgroep ‘Takomst fan 

Fryslân’ wurke oan in fernijde fisy. Hindrik ten Hoeve sil dy konsept-fisy aanst 

yn de gearkomste neier taljochtsje. Wy wolle de bestjoerlike ienheid Fryslân yn 

stân hâlde en oan Fryslân mear foech jaan. Sa’n Provinsje Plus hat lykwols ek 

de trije lêste Steateferkiezings al it útgongspunt west. 

 

Mar hoe wolle wy dat berikke?  

Fansels moat de fisy noch fierder útwurke wurde. Foar it realisearjen dêrfan 

moat in strategy betocht wurde. Dat sil net ienfâldich wêze, mar de enkête fan 

Omrop Fryslân en it EenVandaag opinypennel binne bemoedigjend. Leafst 80% 

fan de Fryske befolking hat him útsprutsen foar it behâld fan Fryslân.  

 

Op de Nijjiersgearsit fan dit jier hawwe foarsitter Nynke Beetstra en de foarsitter 

fan de Steatefraksje Annigje Toering harren lûdop ôffrege oft wy besykje moatte 

in sit yn de Twadde Keamer te krijen. Net foar neat sei deputearre Johannes 

Kramer yn ús petear om mei-inoar yn ’e kunde te kommen: ‘Alles yn Nederlân 

wurdt troch (it regear yn) De Haach bepaald!’ Mar as ik de ôfdielingsfoarsitters 

en ferskate oare partijgenoaten beharkje, dan wit ik it noch net. Wichtich is dat 

de FNP yn de gemeenten en de provinsje Fryslân sa sterk mooglik wurdt. En dat 

wurdt yn de kommende tiid útmakke, earst by de ferkiezings yn novimber yn de 

fúzjegemeenten De Fryske Marren, It Hearrenfean en Ljouwert. It tredde part 

fan de befolking giet yn novimber 2013 nei de stimbus. Dan folgje yn maart 

2014 de gemeenteriedsferkiezings yn it oare twa-tredde part fan Fryslân. En dan 

binne yn maart 2015 de Steateferkiezings. 

En der falt no wat te kiezen. It giet om it behâld fan de bestjoerlike 

ienheid Fryslân, mei folle mear foech. It giet om in goede ôfstimming en 



taakferdieling tusken de gemeenten en de provinsje. It is fan it grutste belang yn 

dy trije ferkiezings dat de FNP sterk út ’e bus komt. En dêrnei moatte wy mar ris 

sjen hoe’t wy der dan foarsteane. 

 

Ik sil my as foarsitter, yn ’e mande mei it HB, de ôfdielings, de Steatefraksje en 

de leden ynsette foar goede ferkiezingsresultaten mei in heldere takomstfisy. Yn 

de wurkgroep is ferskate kearen nei foaren brocht dat wy in ‘foarhoedepartij’ 

wêze folle. Dêr iene wy it allegearre oer iens. Professor Wim de Ridder joech 

fan ’e middei op it symoasium fan de Ried fan de Fryske Beweging (en fan ’e 

moarn yn de Ljouwerter krante) oan dat Fryslân, mei oare regionale 

mienskippen, as de ‘foarhoede’ fan de Nederlânke mienskip beskôge wurde kin. 

Lit ús as FNP dy ‘foarhoedepartij’ wêze om dat stal te jaan.  

 

Nochris tige tank foar jim fertrouwen. 

 

Ultsje Hosper, foarsitter 

 


