Met 6 zetels in de eerste raad van
gemeente Waadhoeke

Op vrijdag 24 november werd om 10.00 uur de definitieve uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt in het stadhuis in Franeker.
In totaal waren er 29 zetels te verdelen waarvan 3 restzetels. Deze gingen naar
CDA, Gemeentebelangen en de VVD.
Dankzij 3240 van uw stemmen mogen namens Gemeentebelangen de volgende 6
GB’ers zitting nemen in de eerste gemeenteraad van gemeente Waadhoeke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Douwe Kamstra;
Anita Mast;
Kees Arendz;
Herre Hof;
Adrie Weiland;
Klaas Rodenburg.

Lees meer over de uitslag op de website van Waadhoeke.nl.

Laatste werkbezoeken: AZC en
Politie in St.-Anne

Afgelopen maandag was een groot aantal afgevaardigden van Gemeentebelangen
op pad voor werkbezoeken in Sint Annaparochie aan het bureau van Politieteam
Noordwest-Fryslân en het asielzoekerscentrum (AZC) van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA).
Op het politiebureau gingen Lute Pen, Jannetta Plantinga, Herre Hof, Adrie
Weiland, Douwe Kamstra, Liesbeth Terpstra, Pieter Kingma en Kees Arendz in
gesprek met wijkagenten Magdalena Koopmans en Nico Kooistra, en met
operationeel expert jeugd, gezin en eergerelateerd geweld Gerbrina de Jong.
Interessante onderwerpen, zoals de inhoud van APV’s en jeugdketen kwamen
voorbij. Maar ook welke positieve punten en verbeterpunten die mee moeten
straks naar gemeente Waadhoeke.

Na deze bijeenkomst vertrok onze lijsttrekker Douwe Kamstra om zich voor te
bereiden op het lijsttrekkersdebat die avond op de CSG AMS Franeker.
Bij het AZC voegden Klaas Rodenburg en onze secretaris Hedzer Terpstra zich bij
de groep. Van locatiemanager Jan Dirk van Iperen kregen we uitgebreide
informatie over het reilen en zeilen binnen het AZC. Over o.a. de historie van het
AZC, de samenwerking met gemeente het Bildt en de gevolgen van de
vluchtelingenstroom uit Syrië en de Turkije-deal.
Dit waren de laatste werkbezoeken voor Gemeentebelangen voor de verkiezingen.

#6 Klaas Rodenburg, Franeker
Van de nummer 4 gaan we nu naar onze nummer 6 op de kandidatenlijst. Klaas
Rodenburg uit Franeker stelt zich voor:

Mijn naam is Klaas Rodenburg. Ik woon in Franeker en heb daar al 20 jaar een
kapperszaak samen met mijn collega Gerrie.
Mijn hobby’s zijn varen, vissen voorheen eierzoeken, nu helaas alleen nog nazorg.
Ik ga ook graag naar het kaatsen en ik biljart regelmatig. Ik vind het leuk om uit
te gaan en met verschillende mensen een praatje te maken. Hierdoor heb ik veel
contacten met allerhande mensen en dat is mede de reden geweest om in de
politiek te gaan. Ik heb geen voorkeur voor welke landelijke politieke partij dan
ook en ben zodoende in de jaren 90 via Folkert Kuperus en Atte Wiersma bij
Gemeentebelang Franekeradeel terecht gekomen. Ik ben raadslid geweest van
2002 tot 2006 en daarna van 2010 tot op heden. Sinds een tijdje doen wij al veel
samen met Gemeentebelangen Menaldumadeel en dat werkt heel plezierig. Dus
de fusie van gemeenten is ook een versterking en verbreding van
Gemeentebelangen. Uiteraard heeft de fusie voor en nadelen, maar met goede
inzet en werksfeer kunnen we samen zorgen voor een hele mooie nieuwe
gemeente Waadhoeke.

Gemeentebelangen
bezoekt
Keatsmuseum in Franeker
Alle politieke partijen (besturen en toekomstige raadsleden) kregen van het
Keatsmuseum in Franeker een uitnodiging om op de hoogte te worden gebracht
van de plaats en de positie van het museum op cultureel gebied in de nieuwe

gemeente Waadhoeke. Op dinsdagavond 19 september nam een ruime delegatie
van Gemeentebelangen Waadhoeke bestaande uit zes personen deel aan dit
werkbezoek, waar overigens de meeste maar niet alle partijen present waren.
Het Keatsmuseum is in 1972 opgericht en is daarmee het oudste sportmuseum in
Nederland. Een enthousiast bestuur van het Keatsmuseum nam ons mee in de
historie van het museum, waarbij natuurlijk ook de politieke en financiële
geschiedenis niet onvermeld bleef. En uiteraard heeft een bestuur ook nog
ambities die het best wel wilde delen met de gemeentelijke politici. Het museum
draait op een groot aantal vrijwilligers en dat kent ook z’n beperkingen.
En daarna was het smullen. In een haast privé rondleiding zagen we dat in dit
nieuwe museum keuzes waren gemaakt om niet alleen in oude stijl de trofeeën en
kaatsattributen van weleer te tonen. Er is ook een slag gemaakt naar een
eigentijdse inrichting van de publieksruimte en naar digitale manieren om op een
interactieve manier met de kaatssport en haar historie in aanraking te komen. Dit
was trouwens ook een eis van de hoofdsubsidieverstrekkers die bijdroegen aan
het mogelijk maken van dit vernieuwde Keatsmuseum, dat letterlijk in de
schaduw staat van kaatstempel It Sjûkelân. Last but not least moet ook de
omvangrijke documentatiecollectie die het museum heeft opgebouwd worden
genoemd. Veel verenigingen en mensen die over de kaatssport willen publiceren,
kunnen hier een schat aan feiten en foto’s raadplegen.
Al met al een geslaagd werkbezoek, waarmee we weer op de hoogte zijn over de
plaats van dit museum in de gemeenschap en de wensen en mogelijkheden die het
bestuur ziet voor de toekomst.

Op de achtergrond zien we onze lijsttrekker Douwe Kamstra, onze voorzitter
Sebastiaan Douma en Anita Mast. Op de voorgrond zijn Klaas Rodenburg en Kees
Arendz in gesprek. Niet op deze foto, maar wel aanwezig is Albert Stuulen. (Foto
gemaakt door Theo Kuipers.)

Douwe Kamstra
Gemeentebelangen

lijsttrekker

Op de goed bezochte en zeer geslaagde algemene ledenvergadering van
Gemeentebelangen in Grand Café De Doelen te Franeker zijn belangrijke stappen
gezet richting de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Waadhoeke op 22
november a.s..

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel dragen
beide al een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid en zij zijn in beide
gemeenten de laatste 8 jaren de grootste partijen. Bij de komende verkiezingen
zijn ook nieuwe kandidaten en sympathisanten uit het Bildt en Littenseradiel
aangemeld. Zo is het verheugend te noemen dat Gemeentebelangen met een lijst
van 50 kandidaten gaat deelnemen. Door een speciaal ingestelde
kandidaatstellingscommissie is gekeken naar spreiding over het gebied, leeftijd,
man-vrouw en kennis.

Naast vaststelling van het verkiezingsprogramma kon op de vergadering ook
goedkeuring gegeven worden aan de kieslijst. De top-10 wordt aangevoerd door
Douwe Kamstra uit Franeker, gevolgd door: Anita Mast (Menaam), Kees Arendz
(Dronryp), Herre Hof (Franeker), Adrie Weiland (Minnertsga), Klaas Rodenburg

(Franeker), Albert Stuulen (Deinum), Sjoerd van der Vaart( Franeker), Bouwe van
der Veer (Winsum) en Pieter Kingma (Dronryp).

