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Van het bestuur 

Oan 't wurk 

 

We hopen dat u ondanks alle corona-beperkingen een fijne 

zomer(vakantie) heeft gehad. Het was in onze mooie 

provincie in ieder geval druk: veel toeristen hebben Fryslân 

als vakantiebestemming ontdekt. Eind augustus hadden 

wij graag onze kandidaten voor de 2de kamer 

verkiezingen van 2021 in een bijeenkomst willen 

voorstellen. Echter, de onzekerheden met betrekking tot 

het Coronavirus, de maatregelen binnen de horeca en de 

daarmee gepaard gaande, niet onaanzienlijke, kosten 

hebben ons doen besluiten hier van af te zien. Jammer, 

elkaar zien en spreken is leuker dan elkaar schrijven. 

 



 

 

 

   
 

 

 

Uit het bestuur 

Fryske Kandidaten voor lijst 2de kamer 
 

 

Hieronder presenteren we onze kandidaten voor de 

kandidatenlijst 2de kamer verkiezingen. Hun kandidatuur 

is tot stand gekomen na een uitgebreid gesprekken met 

de Landelijke- en Regionale Scouting Commissie. In de 

komende maanden zullen de kandidaten zichzelf 

uitgebreider presenteren via video's. 

 

Wilt u van de kandidaten een uitgebreide 

curriculum vitae inzien, dan kunt u deze opvragen 

bij de secretaris (remko@remkoboonstra.com) 

Mocht u zwaarwegende bezwaren hebben met betrekking 

tot de kandidaatstelling van ondergenoemden verzoeken 

wij u dat voor 28 augustus schriftelijk en degelijk 

onderbouwd kenbaar te maken aan de secretaris. 

 

   
 

 

 

  

Aukje de Vries 

 

Sinds november 2012 zit ik in de Tweede Kamer, en 

heb ik het voorrecht de VVD, VVD-stemmers en 

ondernemers te mogen vertegenwoordigen. De 

afgelopen jaren heb ik mooie uitdagende en ook 

complexe portefeuilles gehad, waarbij ik 

verantwoordelijk ben geweest voor de financiële 

markten, belastingen, zorg en op dit moment 

financiën en de gaswinning Groningen. 

  

Ik ben een teamspeler en resultaatgericht. Dat 

betekent dat ik graag met anderen samenwerk 
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binnen de VVD, maar ook buiten de VVD om zaken 

voor elkaar te boksen. Werkbezoeken zijn voor mij 

van onschatbare waarde, ik krijg daar energie van. 

Maar nog belangrijker het is essentiële input voor 

het werk in de Tweede Kamer. Het levert 

waardevolle informatie uit de praktijk voor het 

beleid en de beslissingen in Den Haag. 

  

Ik ben een nuchtere Friezin, no-nonsense en direct. 

Als volksvertegenwoordiger uit Fryslân heb ik mij 

de afgelopen jaren ingezet om Den Haag naar de 

regio te brengen en de regio naar Den Haag. Het 

hebben van korte lijnen en bereikbaar zijn is daarbij 

cruciaal. Mijn wortels liggen in Fryslân en daar wil ik 

me ook voor (blijven) inzetten. 

  

We zitten op dit moment in heel bijzondere tijden, 

en er zal de komende tijd een forse klus geklaard 

moeten worden. Ik wil daarvoor mijn kennis en 

ervaring, samen met anderen, graag inzetten de 

komende 4 jaar. 

 

Goede wijn behoeft geen krans. 

   
 

 

 

  

Harry Bevers 

 

Ik ben meer dan 10 jaar actief voor de VVD in de 

gemeenteraad van Leeuwarden. In die jaren heb ik 

me met verschillende onderwerpen bezig mogen 

houden: van sport en cultuur via sociaal domein 

naar ruimtelijke ordening en financiën. Met veel 

plezier voer ik het debat over deze onderwerpen en 

hou ik me bezig met alle ontwikkelingen. Maar 

hoeveel we inmiddels ook op lokaal niveau 

besluiten: veel van de zaken die gemeenten en 

provincie aangaan beginnen bij voorstellen en 

wetgeving in de Tweede Kamer. Ik wil daar graag 

mijn steentje aan bijdragen. Ik voel me vooral 



 

volksvertegenwoordiger en wil werken aan een 

verantwoordelijke overheid en een liberale, vrije en 

betrokken samenleving. Dat begint in Den Haag, in 

de Tweede Kamer. Ik stel me kandidaat voor de 

verkiezingen van 2021 zodat ik in de VVD een rol 

kan spelen bij alle onze plannen voor de toekomst 

van Nederland en natuurlijk van onze prachtige 

provincie Fryslân. 

Ik ben heel erg blij met het vertrouwen van het 

Regionale netwerk Fryslân en de lokale netwerken 

in onze provincie en de steun voor mijn 

kandidatuur. 

  

Harry zit goed in zijn dossiers, weet daardoor 

politieke successen te boeken. Hij kan enerzijds 

prima alleen zijn eigen dossiers beheren, en is 

anderzijds een echte teamplayer. Wij zijn er van 

overtuigd dat Harry een aanwinst is voor de Tweede 

Kamer. 

   
 

 

 

  

Ivo de Wolff 

 

Mijn naam is Ivo de Wolff, ik kom uit Sint 

Nicolaasga en ben fractievoorzitter van de VVD in 

De Fryske Marren. In de afgelopen jaren heb ik mij 

verdiept in het concept ‘brede welvaart’. Hierbij 

wordt welvaart breder bekeken dan alleen 

economisch. Volgens mij is dat een betere manier 

om naar de huidige ontwikkelingen en naar de 

toekomst te kijken. Zelfs in een klein land als 

Nederland bestaan er grote verschillen tussen het 

platteland en de stad. Door te investeren in brede 

welvaart kan elke regio vanuit zijn eigen kracht 

bijdragen. Aan politici is het de taak om keuzes te 

maken die dat mogelijk maken. Dat doe ik op dit 

moment in De Fryske Marren en ik vind dat het 

unieke Fryslân het verdient om ook in Den Haag 



 

goed vertegenwoordigd te worden. Daarom stel ik 

mij graag kandidaat voor de Tweede 

Kamerverkiezing van 2021.  

Ik heb ontzettend veel zin om mij met de VVD hier 

maximaal voor in te zetten, niet alleen nu met de 

campagne maar ook de komende jaren. De VVD 

verdient het om een goed resultaat in Fryslân te 

halen met de aankomende verkiezingen. Binnenkort 

zal ik meer toelichten in een introductiefilmpje. 

Naast mijn politieke werkzaamheden ben ik mede-

eigenaar van een hardware startup, genaamd 

Succor, gehuisvest in Enschede, waar we een 

innovatief systeem met slimme zuignappen hebben 

ontwikkeld. 

 

Een communicatief sterke, representatieve 

kandidaat die met roots in Friesland, een 

onderneming in Twente en zijn grote liefde in 

Utrecht zou moeten kunnen uitgroeien tot een 

breed gedragen volksvertegenwoordiger 

 

 

 

  

Roelof Theun Hoen 

 

Mijn naam is Roelof Theun Hoen. Samen met 

Catharina en onze twee kinderen woon ik op de 

grens van Friesland, Drenthe en Overijssel in de 

gemeente Weststellingwerf. 

  

Sinds 2018 ben ik wethouder in de gemeente 

Weststellingwerf. Daarvoor ben ik namens de VVD 

acht jaar lid van de gemeenteraad geweest, 

waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. In 

diezelfde periode (2010-2018) ben ik acht jaar als 

beleidsmedewerker werkzaam geweest voor de 

Provinciale Statenfractie van de VVD in Friesland. Ik 

heb daar zowel de rol vanuit de oppositie als de 

coalitie mogen ervaren. Daarnaast ben ik voor de 



VVD landelijk actief geweest in diverse campagnes. 

  

Volgens een persoonlijkheidsmodel dat ik eens heb 

ingevuld ben ik het gelukkigst als ik op het randje 

van de toekomst leef. Dat typeert wel heel goed 

mijn karakter. Ik ben daarbij ook van mening dat 

een samenleving nooit af is, maar altijd in beweging 

zal zijn. Ik hou ervan om grote en kleine problemen 

op te lossen op een rationele en creatieve manier. 

Hierbij vind ik het belangrijk om veel in contact te 

zijn met inwoners en ondernemers om goed te 

snappen wat er in de praktijk wordt ervaren. 

Daarbij communiceer ik op alle niveaus, van hoog 

tot laag, en pas ik mij zonder veel moeite aan mijn 

omgeving aan. Als volksvertegenwoordiger, maar 

tevens ook als bestuurder, vind ik dit een 

belangrijke eigenschap. 

  

Daarnaast hecht ik waarde aan iemands roots. Ik 

vind het belangrijk om te weten waar iemand 

vandaan komt. Zowel geografisch maar vooral als 

mens. Weststellingwerf is van oorsprong een sterk 

agrarisch georiënteerde gemeente en dat kenmerkt 

zich in onze karaktereigenschappen. Harde werkers, 

soms wat in zichzelf gekeerd, maar daar waar ze 

elkaar nodig hebben weten ze elkaar te vinden. Ik 

vind het belangrijk dat de regio goed 

vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Waarbij 

ik het overigens nog belangrijker vind dat iemands 

kwaliteiten boven iemands woonplaats gelden. 

  

Een voortzetting in de landelijke politiek na mijn 

wethouderschap zou een mooie volgende stap zijn 

in mijn carrière. 

 

Zijn persoonlijke kwaliteiten zijn resultaatgericht, 

innemend, sturend en vooruitziend. Hij is bekwaam 

in het samenwerken en afstemmen met vele 

verschillende partijen om zijn doelen te bereiken.Hij 

heeft een interessant VVD-CV, als wethouder en 

heeft een aantal mooie zaken bereikt.  Naast deze 

kwaliteiten is het een prettig persoon. Roelof Theun 

biedt toegevoegde waarde en daar 



 

om kandideren wij hem. 

  

   
 

 

 

Aangenaam kennismaken: 

Tila zur Lage, Talentmanagement & 

Opleidingen 

 

Even voorstellen; ik ben Tila zur Lage, geboren in 

Leeuwarden, getogen in Akkrum en na mijn studie 

Rechten in Utrecht uitgeweken naar de Achterhoek, 

waar ik als advocaat aan de slag ben gegaan. 

Al snel miste ik Friesland dusdanig, dat we een 

vakantiehuis in Broek -bij Joure- hebben gekocht, 

waar ik samen met mijn gezin ruim 20 jaar in de 

vakanties en de weekenden heb genoten van de 

vrijheid aan- en op het water.  

Inmiddels hebben beide huizen plaatsgemaakt voor 

een heerlijke stadsboerderij in het prachtige stadje 

Sloten en woon ik sinds januari van dit jaar weer in 

Fryslân. 

  

Toen mij werd gevraagd om voor VVD Fryslân actief 

te willen worden en mijn landelijke netwerk en ruim 

20-jarige bestuurlijke VVD ervaring daarvoor in te 

willen zetten, was de keuze snel gemaakt. 

Mijn kracht en enthousiasme ligt in het 

ondersteunen en begeleiden van actieve en 

betrokken VVD-ers die de potentie hebben het 

liberale geluid bovengemiddeld uit te dragen. Ik doe 

dat graag als aanjager van opleidingsprogramma ‘s 

die onze talenten laten excelleren en verder helpen 

in zowel volksvertegenwoordigende- als bestuurlijke 

functies. 

Maar ook één op één in gesprekken met ambitieuze 

en talentvolle VVD-ers in samenspraak met de 

inmiddels opgerichte Scoutingscommissie.   

De portefeuille Talentmanagement en Training & 

Opleiding was dus een logische keuze, zeker omdat 



 

ik dezelfde portefeuille gedurende 6 jaar in het 

Hoofdbestuur heb vervult. 

  

Vanwege mijn betrokkenheid bij de integriteits- en 

dilemmatrainingen heb ik mij na mijn tijd in 

het  Hoofdbestuur ingezet als lid van de 

Integriteitscommissie en later van de 

Dilemmacommissie. 

Mijn belangrijkste drijfveer daarbij blijft de 

bewustwording van het beeld dat we als liberale 

volkspartij uit willen dragen naar onze kiezers, onze 

leden, maar vooral ook naar onze vrijwilligers en 

vertegenwoordigers die zich vol energie inzetten 

voor de partij, maar dat te vaak hebben zien 

verdampen door ‘gedoe’.   

  

Graag zet ik mij dan ook op beide terreinen in voor 

onze mooie partij in het regiobestuur van Fryslân. 

Een bestuur dat in de eerste plaats inzet op de 

verbinding met onze leden.    

Zo kunnen we met elkaar weer lekker veel VVD-

spek op de Friese botten kweken en daar worden 

we allemaal blij van! 

  

  

  

Met hartelijke- en liberale groet, 

Tila zur Lage  
 

 

 

Aankondiging: 

Interactieve bijeenkomst Brede Welvaart 



 

Brede welvaart, een term die steeds vaker valt en 

nog vaker heel verschillend wordt toegelicht. In 

grote lijnen komt het hier op neer: Brede welvaart 

gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie 

of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en 

veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale 

samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en 

arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en 

landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt. Ook wel 

uitgedrukt als de balans tussen ons economisch, 

natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal. Achter 

deze term gaat een belangrijk thema schuil, 

namelijk hoe zorgen we ervoor dat Nederland en al 

haar regio’s leefbaar en bewoonbaar zijn en 

blijven.  

 

Een thema dat bij de komende onderhandelingen 

over een regeerakkoord zeker op tafel zal komen.  

 

Maar hoe zorgen we ervoor dat ook andere 

aspecten die we belangrijk vinden de aandacht 

krijgen. Welvaart is aanzienlijk breder 

dan materiële welvaart, waarbij je enkel kijkt naar 

zaken als het inkomen van iemand. Bovendien 

kennen veel van de aspecten die mensen 

waarderen een geografische verdieping. Met andere 

woorden: regio's spelen een cruciale rol in het 

perspectief op brede welvaart. Naast dat 

toonaangevende instituten als het CBS en de 

Rabobank  al waardevolle studies naar brede 

welvaart hebben ontwikkeld, neemt de politieke 

aandacht voor brede welvaart en de regionale 

ontwikkelingen sterk toe. 

 

Op verzoek van het regiobestuur hebben Caspar 

van den Berg, Sander Troost, Ivo de Wolff en Marc 

van Niekerk-Thie de handen ineen geslagen om dit 

najaar de VVD’ers in Fryslân (en de rest van 

Nederland), kennis te laten maken met “Brede 

welvaart” en vooral wat wij daar als VVD mee 

kunnen.  

 

Eind september kunnen de bestuurders en leden 



 

een uitnodiging verwachten voor een interactieve 

(digitale) bijeenkomst, waar we met elkaar een 

verdiepende slag gaan maken om uiteindelijk op 

niveau mee te kunnen spreken over brede welvaart 

in het landelijk gebied. 

   
 

 

 

Gevonden: 

Het Campagneteam 

 

De zomer loopt op z’n einde en het campagneteam 

van Fryslân is compleet! 

  

Het nieuwe Campagneteam bestaat uit Jesse 

Mollema, Hendrik Terpstra, Paul Otter en Marc van 

Niekerk-Thie.  Fractiemedewerkers Rineke Valk en 

Nico Holtrop zijn gelieerd aan het campagneteam 

om de verbinding met de Staten te borgen. 

  

Daarnaast zijn een aantal zeer betrokken VVD’ers 

bereid een bijdrage te leveren aan de nieuwe 

invulling van de campagnestrategie en de 

uitvoering van de dialoogcyclus. Hierbij valt te 

denken aan het organiseren of het verzorgen van 

het voorzitterschap van bijeenkomsten en het 

leiden van debatten. Ook hebben we hebben een 

adviseur & inspirator voor lokale campagneleiders 

en teams. 

  

Ik ben zeer content met ons nieuwe team en de 

toezeggingen van actieve en betrokken leden! 

Wel hebben we nog ruimte voor “young 

feminine power” in ons team, dus ben je 

JOVD/jong VVD lid en lijkt het je leuk mee te 

draaien in het campagneteam bel of mail 

Monique van der Meer 

06 14543119 / emi_vandermeer@hotmail.com 

  

Wij gaan samen met de lokale campagneleiders aan 

de slag met de campagne voor de komende jaren 

mailto:emi_vandermeer@hotmail.com


 

en binnenkort verschijnt er meer campagnenieuws 

op de website.  
 

 

 

Op zoek: 

Regionale Scouting Commissie 

 

In het korte bestaan van de Regionale 

Scoutingscommissie zijn we direct uitgedaagd om 

het bestuur te adviseren welke kandidaten uit 

Friesland zij kunnen ondersteunen onderweg naar 

een plek op de lijst van De Tweede Kamer voor de 

verkiezingen in maart 2021. Niet alleen onze korte 

bestaansgeschiedenis en dus een beperkte lijst aan 

potentials was een uitdaging, ook de beperkende 

maatregelen vanwege Corona gooiden wat roet in 

ons eten. 

  

Ondanks de beperkte lijst is de Regionale 

Scoutingscommissie aangenaam verrast door de 

kwaliteit in onze regio. Dit biedt kansen voor nu en 

toekomst om Friesland landelijk vertegenwoordigd 

te zien. In ons advies willen we graag rekening 

houden met ervaring, motivatie, wensen van de 

kandidaat, competenties, brede diversiteit, 

geografische spreiding etc. Dit was helaas, gezien 

de beperkte lijst, niet altijd mogelijk. Wij waren dan 

ook verheugd om te vernemen van het Friese 

bestuur dat zij ons advies omarmen. De Regionale 

Scoutingscommissie wenst de kandidaten veel 

succes toe om de uitgesproken ambities waar te 

maken. 

  

De volgende opgave ligt al op ons te wachten. Het 

Friese bestuur heeft de Regionale 

Scoutingscommissie uitgedaagd om hen te 

adviseren over de samenstelling van de lijst voor 

verkiezingen van de Provinciale Staten in 2023.  Als 

je jouw ambitie wilt verkennen om in de 

vertegenwoordiging van onze kiezers actief te willen 

zijn, nodigen wij je van harte uit om een 



 

verkennend gesprek met ons aan te gaan. Ben jij 

die persoon of ken jij die persoon, laat het ons 

weten. Wij ontmoeten graag ons liberale talent. 

  

Neem contact op met de secretaris van de 

Regionale Scoutingscommissie via 

renate.westdijk@enwestdijk.nl  of 06 21 55 80 55 

om vrijblijvend een afspraak in te plannen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Pieter Hofstra (voorzitter) 

Anneli Bouckaert  

Ger Jaarsma 

Renate Westdijk 
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