
Opinie/persbericht  

Geloof in jouw keuze. 

 

Met een nieuwe raadsperiode in het vooruitzicht gaat u mogelijk in de gemeente Súdwest-Fryslân, 
Leeuwarden en nieuwe gemeente Waadhoeke naar de stembus. De vele borden langs de weg, de 
verkiezingsavonden, de campagnekaravanen, de sociale media, pers en stemwijzer overstelpen u met 
adviezen. 

De coalitiepartijen etaleren de verdiensten van de gemeente Súdwest-Fryslân als hun verdiensten. Dat is 
natuurlijk maar ten dele het geval. Ook de ChristenUnie heeft als oppositiepartij haar constructieve 
bijdrage geleverd aan het beleid wat het college met hun in het oog springende wethouders uitvoert! De 
ChristenUnie is relevant gebleken. 

Thema’s waren werk en duurzaamheid met de breedte:  
• Van “participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” tot “uitstroom uit de 

kaartenbak”; 
• Van het terugdringen van goedkope arbeidskrachten uit het buitenland tot het bieden van 

kansen aan onze jeugd;  
• Van isoleren van oude woningen tot het energieneutraal bouwen van nieuwbouwwoningen;  
• Van bouwkavels voor bedrijven naar maatschappelijk (duurzaam) ondernemen; 
• Van voedselkring tot kansen voor onze grootste economische zuivelmotor; 
• Van windmolens en zonnepanelen tot gaswinning; 



• Van nieuwe afsluitdijk tot  de gerealiseerde Friese Merenprojecten in de vele kernen;  
Veel onderwerpen die aan werk en duurzaamheid raken. Op al deze onderdelen heeft de ChristenUnie 
haar verbindend opgesteld. 

Tijdens de herindelingsverkiezingen in 2010 werd op een podium met tien lijsttrekkers de vraag gesteld 
op hoeveel zetels de kandidaten rekenden. Mij werd als laatste een antwoord gevraagd en ik had 
intussen vastgesteld dat er 86 zetels geclaimd werden terwijl er 37 te verdelen waren. Hoopvol 
antwoordde ik dat we op twee rekenden zonder natuurlijk een derde af te willen wijzen. We hebben 
twee perioden twee vertegenwoordigers in de raad mogen zien deelnemen. Ook nu zijn we hoopvol 
gestemd! 

Het regent ook beloften! 
• Over vier jaar heeft – volgens de PvdA - ieder, die werken wil, een baan! Klinkt goed, maar hoe 

reëel is dat?  
• In 2030 – volgens het CDA - bouwen we nieuwe huizen energieneutraal, terwijl het landelijk 

beleid zegt dat dit al in 2022 geregeld moet zijn.  
• We bouwen 1600 nieuwe woningen, terwijl het onzeker is of de provincie daaraan mee wil 

werken.  
En u maar tobben op de vraag: is dit bravoure of zijn deze beloftemakers te vertrouwen? 

Geloof in jouw keuze.  
Met deze oneliner refereert de ChristenUnie aan de bron van waaruit zij politiek actief wil zijn. De 
winnaar van de ECI-literatuurprijs Koen Peeters kreeg als beoordeling van de jury, mee dat zijn boek het 
belang onderstreepte niet op zoek te zijn naar de waarheid maar naar de bron. Zonder nu in te gaan op 
wat de jury daarmee bedoelde kan deze uitspraak ook gelden voor uw zoektocht naar de partij waarop u 
op 22 november uw stem gaat uitbrengen. Uit welke bron wordt er getapt? En is die bron uw 
vertrouwen waard? 

Geloof in jouw keuze op 22 november. 
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