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Begrotingsbijdrage ChristenUnie #sterk, #sociaal, #schepping

Je kunt de krant niet openslaan of de radio aanzetten of je hoort over crisis. Crisis
wereldwijd, maar zeker ook in Europa. En dus ook in Fryslân. Dat de broekriem aangehaald moet worden is
dan ook onvermijdelijk. Dat begrijpt ook de ChristenUnie. Je kunt de riem aantrekken, maar je kunt je ook
afvragen of er misschien een andere riem moet komen. En kies je dan voor een robuuste riem of juist voor
een riem die smal en flexibel is? lees verder

De Overheid moet niet bezuinigen op bestrijding van discriminiatie

Discriminatie is van alle tijden, maar in onze tijd wordt er extra aandacht op gevestigd. We
worden meer dan ooit bepaald bij vormen van discriminatie op gebied van religie, huidskleur, afkomst,
seksuele geaardheid en noem maar op. Van overheidswege wordt er geld uitgetrokken om discriminatie te
voorkomen en te bestrijden. Dat is meer dan nodig, temeer omdat voorlichting aan daders en goede
begeleiding van slachtoffers veel leed kan voorkomen. Maar ook herkenning en erkenning van
spanningsvelden tussen partijen kan veel verklaren en oplossen. Een voorbeeld uit de actualiteit. lees verder

Onvoldoende bussen tijdens piekmomenten

Het college van de provincie doet te weinig aan het oplossen van piekmomenten in het
openbaar vervoer. Op drukke momenten (zoals de eerste dag na de vakantie) rijden er te weinig bussen,
waardoor reizigers achterblijven bij de halte. De ChristenUnie hecht aan betrouwbare OV-verbindingen en
heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat het probleem wordt erkend, maar
helaas worden er onvoldoende maatregelen genomen om toekomstige problemen te voorkomen. De
ChristenUnie bezint zich op vervolgstappen. lees verder

Noordelijke ChristenUnie fracties ontmoeten elkaar

Zet een stel Statenleden uit de drie noordelijke provincies bij elkaar en het gesprek gaat al snel over
bevolkingskrimp. Dat was ook het geval op de bijeenkomst van ChirstenUnie Statenleden uit Groningen,
Fryslân en Drenthe afgelopen donderdag 3 november in Leeuwarden. Kennelijk is het een thema waar veel
over wordt nagedacht en dat bleek ook wel, want de Statenleden uit Drenthe vertelden dat in hun proviuncie
al veel expertise is opgebouwd. Groningen kampt in sommige gebieden al met behoorlijke
bevolkingsachteruitgang en ook in Fryslân dreigt krimp. lees verder

Het einde van de reis is de terugreis

Na vijf jaar is het zover; de provinciale organisatie keert terug naar de oude stek. Van het
pretensieloze postverdeelcentrum aan de Snekertrekweg naar het statige oude bestuurscentrum aan de
Tweebaksmarkt. Het oude Provinciehuis is voor een groot deel vernieuwd en het monumentale deel is
gerenoveerd. De verhuizing is een ingrijpende operatie geweest die overigens zonder veel problemen is
verlopen. De fractiekamer leek de laatste dagen meer op een berghok dan een kantoor waar hard gewerkt
wordt. In de volgende nieuwsflits zullen we u iets vertellen over ons nieuwe onderkomen.

Overlijden GertJan Bloem

Op 27 oktober is GertJan Bloem overleden, man van onze fractiemedewerker Tienke
Stellingwerf.GertJan is 35 jaar geworden. We zijn verdrietig dat Tienke haar man en de drie kinderen hun
vader zo vroeg moeten missen. Gods wegen zijn vaak onbegrijpelijk. Tijdens de fractievergadering van
maandag 31 oktober hebben we ons laten troosten door woorden uit Romeinen 8 waarin staat dat de rijkdom
die God voor ons in petto heeft uiteindelijk groter zal zijn dan het verdriet dat we nu soms moeten doormaken.
Aan Hem hebben we ook hulp gevraagd voor Tienke en haar gezin en voor allen die hen na staan.

Fractievergadering bijwonen
De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert elke maandagavond. U bent van harte welkom

om een vergadering bij te wonen.U moet zich wel van tevoren aanmelden bij onze fractiemedewerkster Sipkje
Messink messink@fryslan.nl of telefonisch 058-2925801.

ChristenUnie op Twitter
Volg de ChristenUnie Fryslan ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @Anja_Haga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
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