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Een uitvoeringsakkoord zonder echte keuzes
Vlak voor het zomerreces spraken de Statenleden in een gecombineerde commissievergadering over het
Uitvoeringsakkoord van de coalitie. De ChristenUnie is blij met een aantal punten in het akkoord, maar vindt
het jammer dat er zo weinig keuzes worden gemaakt.
Lees verder

Fryslân moet ook in 2012 bereikbaar blijven per trein

In de zomer van 2012 vinden werkzaamheden plaatsaan het station Zwolle met als gevolg dat de
treinreiziger naar het noorden aanzienlijke vertraging oploopt. De ChirstenUnie vindt dat onaanvaardbaar en
dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan alles in het werk te stellen om de hinder voor treinzigers te
beperken. Veel toeristen komen in de zomerperiode met de trein naar Fryslân. De ChristenUnie stelde in de
laatste vergadering voor het rzomerreces mondelinge vragen hierover aan de gedeputeerde. Die beloofde
de Staten bij Prorail aan te dringen op goede noodvoorzieningen. Na de zomer komt er meer informatie, zei
hij toe.
Lees verder

Regie in openbaar vervoer op het platteland beste bij Provincie

Lieuwe van der Pol (fractievoorzitter ChristenUnie Sùdwest Fryslân) deed samen met
drie andere studenten in opdracht van de ChristenUnie een opdracht naar regievoering met betrekking tot
combinatievervoer. de ChristenUnie verwacht veel van combinatievervoer waarbij zwakke buslijnen in
combinatie met doelgroepenvervoer zoals wmo-vervoer en leerlingenvervoer op gemeentelijk niveau wordt
aanbesteed. Om deze nieuwe aanbesteding in goede banen te leiden moet vooraf duidelijk zijn wie de regie
voert. Uit het onderzoek blijkt dat de provincie de aangewezen bestuurslaag hiervoor is. Verder stuurt het
rapport aan op een pilot voor combinatievervoer in Sùdwest Fryslân. Het complete rapport kunt u hier
downloaden.
Lees verder

Woonvorm Leidyk op bezoek bij Staten van Fryslân
Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezing van 2011 waren Anja Haga en Riek van der
Vlugt (PvdA) op bezoek bij de woonvorm Leidyk in Drachten. In deze woonvorm wonen mensen met een
lichamelijke en verstandelijke beperking. De beide politica legden uit wat het Statenwerk inhoud en
vertoonden een film. Het werkbezoek werd door de bewoners zeer op prijs gesteld en ze gaven aan graag
een tegenbezoek aan de Staten te brengen. Dat gebeurde op 15 juni. Tijdens deze vergadering stond
ondermeer de Verordening Ruimte op de agenda.
Lees verder

Geef windmolenboeren voorkeurspositie bij nieuwe plannen

De Provincie Fryslan is druk bezig met het maken van nieuw beleid voor het plaatsen van
windmolens. In vergelijking met de afgelopen jaren verandert er veel. Was het zo dat tot nu toe in veel
gebeiden van Fryslan ruimte was voor clustering van molens tot één windmolenpark, in de nieuwe plannen
wijst GS een beperkt aantal locaties aan voor grootschalige windmolenparken. De rest van Fryslân moet
gevrijwaard worden van windmolens. In de afgelopen jaren zijn veel mensen en bedirjven druk bezig
geweest met de planontwikkeling voor nieuwe windmolenclusters. Er is veel geld en tijd in geinvesteerd. De
ChristenUnie vindt dat deze burgers en ondernemers met voorrang moeten kunnen participeren in nieuwe

windmolenclusters.
Lees verder

ChristenUnie wil meer inzet op Eigen Kracht Conferenties
De Provinciale fractie van de ChristenUnie wil dat de Provincie veel meer werk maakt van Eigen Kracht
Conferenties in de Jeugdzorg. In andere provincies wordt veelvuldig van Eigen Kracht Conferenties gebruik
gemaakt en dat leidt er in veel gevallen tot heel goede resultaten. Het leidt er soms zelfs toe dat jongeren
niet verder door Jeugdzorg geholpen hoeven worden. In Fryslân komt de eigen Kracht Conferentie echter
niet van de grond. De ChristenUnie vindt dat jammeren vroeg daarom tijdens de commissie Boarger en
Mienskip aandacht voor deze vorm van hulpverlening.
Lees verder

Fractie ChristenUnie op social media

U kunt de ChristenUnie volgen op Twitter @CUFryslan en op Facebook.
Ook de fractieleden zijn actief op Twitter. U kunt hen volgen.
Anja: @Anja_Haga, Wiebo: @wiebodevries, Ynze: @YdeBoer

Vernieuwing in de fractie
Er is nog geen politiek jaar verstreken maar de fractie van de ChirstenUnie in Fryslan heeft al een
ingrijpende verandering ondergaan. Oud gedeputeerde en fractievoorzitter Piet Adema nam afscheid van de
Staten vanwege de benoeming tot waarnemend burgemeester van Achtkarspelen, een functie die bij de
ChirstenUnie niet verenigbaar is met het Statenlidmaatschap. Anja Haga volgde Piet op als fractievoorzitter
en Wiebo de Vries werd geinstalleerd als Statenlid. De positie van commissielid werd ingenomen door Jacob
Halma uit Drachten. Op de site van de ChristenUnie is meer informatie over de fractieleden te vinden.
www.fryslan.christenunie.nl

Werkbezoeken

Met grote regelmaat legt de ChristenUnie een werkbezoek af bij een bedrijf of
instelling in Fryslân. In de afgelopen tijd was de fractie te gast bij ondermeer Nij Bosmazathe, Keunstwurk,
Wetsus, LTO noord, CJG Smallingerland, Arriva en Qbuzz. Ook werden diverse gesprekken gevoerd met
maatschappelijke organisaties. De fractie doet tijdens de werkbezoeken goede ideeën op voor het politieke
werk. Zo werd met de medewerkers van CJG Smallingerland gesproken over de overdracht van Jeugdzorg
van de Provincie naar gemeenten. Met Arriva en Qbuzz werd van gedachten gewisseld over goed openbaar
vervoer en het plan van de ChristenUnie voor combinatievervoer. Ook werd gesproken over de aanleg van
het spoor Groningen Heerenveen, een project waar de ChristenUnie warm voorstander van is. Met de

vertegenwoordigers van LTO spraken we over schaalvergroting in de landbouw, ganzenopvang en de rol
van boeren als natuurbeheerders. De ChristenUnie zal ook de komende tijd nog diverse werkbezoeken
afleggen.

Vakantietijd

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie kijk met tevredenheid terug op de
afgelopen tijd. Het waren enerverende maanden en er is ons niet veel rust gegund. We hebben veel zaken
bij de kop gehad en besproken. Het kostte soms veel tijd om een goede politieke afweging te maken en een
standpunt te bepalen. Er zijn diverse moties en amendementen gemaakt en ingediend. Al het politieke werk
hebben we steeds gedaan met een geopende Bijbel en in het vertrouwen dat God ons werk wil zegenen. Nu
is het hoog tijd om afstand te nemen, te bezinnen en weer op te laden. "Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel", zegt de Prediker. We hopen in september weer uitgerust en
met goede moed aan een nieuw politiek jaar te beginnen. We wensen u van harte een goede vakantietijd
toe.

Colofon
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